
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janette Noras 2018 

  



 
 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

School of Business and Management 

Laskentatoimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noras Janette 

Rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostaminen – Suomen kirjanpitolaki 
5:2a § ja IFRS 9  

Pro gradu -tutkielma 2018 

 

 

 

 

 

Ohjaaja / 1. Tarkastaja: Kati Pajunen 

2. tarkastaja: Helena Sjögren 



 
 

TIIVISTELMÄ 

 

Tekijä:   Janette Noras 

Tutkielman otsikko: Rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostaminen – 
Suomen kirjanpitolaki 5:2a § ja IFRS 9 

School:   School of Business and Management 

Pääaine:   Laskentatoimi 

Vuosi:   2018 

Pro gradu -tutkielma: Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

    69 sivua, 3 taulukkoa, 1 liite 

Työn tarkastajat:  professori Kati Pajunen, tutkijaopettaja Helena Sjögren 

Hakusanat: käypä arvo, IFRS 9, KPL 5:2a §, rahoitusinstrumentit,  

suojauslaskenta, odotetut luottotappiot 

Tutkimuskohteena on selvittää kirjanpitolain 5:2a §:n ja uuden IFRS 9 -standardin mu-
kaisten rahoitusinstrumenttien laatimisperiaatteiden vaikutuksia yritysten tilinpäätök-
siin. Kohdejoukoksi on valittu tavanomaista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt. Tutkimuk-
sen ulkopuolelle on rajattu rahoitus-, sijoitus- ja eläkelaitokset. Tutkimus on empiirinen 
tutkimus, jossa käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusstrategiaa. Tutkimuksen 
empiirinen osuus ja aineiston kerääminen tapahtui teemahaastatteluin. Haastatteluin 
kerättyä materiaalia on analysoitu sisällönanalyysin keinoin. Päätutkimuskysymys on, 
millaisia muutoksia IFRS 9 on tuonut tai tuo yhtiöiden raportointiin ja tilinpäätökseen. 
Alatutkimuskysymyksinä ovat, onko uudistetun kirjanpitolain 5:2a §:n mukaisella rahoi-
tusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisella ollut vaikutuksia yritysten tilinpäätök-
siin ja millaisia rahoitusinstrumentteja yhtiöillä on käytössä ja mihin tarkoitukseen. 

Tehdyn tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että viimeisimpiin tilinpäätöksiin tulleet 
vaikutukset KPL 5:2a §:n osalta vastaavat muutoksia, joita yhtiöiden tilinpäätöksiin on 
tullut IFRS 9 -standardin muutoksen osalta. Yhtiöissä, joissa KPL 5:2a §:ää on vasta 
alettu soveltaa, muutokset ovat olleet pitkälti kirjausohjeistuksiin ja kirjanpidon järjes-
telmiin liittyviä muutoksia. Merkittävimmät IFRS 9 -standardin kautta tulleet uudistukset 
koskivat pääasiassa suojauslaskentaan ja odotettavissa olevien luottotappioiden mal-
lia. Luottotappiomallin muutoksen osalta merkittävin uudistus oli, että jatkossa yhtiöi-
den on kirjattava luottotappiot odotettavissa olevien luottotappioiden mukaisesti. Suo-
jauslaskennan osalta yhtiöissä koettiin, että jatkossa suojauslaskennan avulla pysty-
tään ilmentämään paremmin todellista operatiivista riskienhallintaa ja se näkyy myös 
raportoitavassa tulossa.  



 
 

ABSTRACT 

 

Author:  Janette Noras 

Title:   Fair value of financial instruments - FAS 5:2a § and IFRS 9 

School:  School of Business and Management 

Program:  Accounting 

Year:   2018 

Master’s Thesis: Lappeenranta University of Technology 

   69 pages, 3 tables, 1 appendix 

Examiners:  Professor Kati Pajunen 

Associate Professor Helena Sjögren 

Keywords:  Fair Value, IFRS 9, Hedge Accounting, FAS 5:2a § 

 

The purpose of this study was to find out the impacts of the regulation changes of fi-
nancial instrument valuation to the company’s financial statements. This research fo-
cuses on the companies that are engaged in the normal course of business and have 
implemented FAS 5:2a § and IFRS 9 regulations. This study is based on the qualitative 
research method. The theoretical framework of this study consists of academic re-
search and interpretations of IFRS 9 standard applications together with FAS 5:2a § 
applications. The empirical data of the study consists of four semi-structured interviews 
in five companies. Interviewees were company employees that are working with appli-
cations of IFRS 9 and FAS 5:2a §. 

 

The findings of the study shows that most important changes to financial instrument 
valuation has been introduced through IFRS 9 instead of FAS 5:2a §. The new IFRS 9 
standard introduced the new impairment model that is based on the expected losses. 
This new impairment model caused changes to companies accounting systems and to 
financial statement notes. Another important change was in the hedge accounting 
rules. The new regulations of hedge accounting allows the companies to introduce new 
derivatives to their hedge accounting. This serves better their business needs and risk 
management in the company. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimusaiheen taustaa 

Suomessa siirryttiin 1.1.2016 noudattamaan uudistunutta kirjanpitolakia 

(30.12.1997/1336), joka pyrkii tuomaan kansalliset kirjanpitokäytännöt lähemmäksi 

kansainvälisiä käytäntöjä sekä selkiyttämään kirjanpito- ja tilinpäätöslainsäädäntöä. 

Suomen kirjanpitolaki on aiemmin perustunut keskeisiltä osin Euroopan neuvoston nel-

jänteen yhtiöoikeudelliseen direktiiviin (78/660/EY) ja seitsemänteen yhtiöoikeudelli-

seen direktiiviin (83/349/ETY), jotka ovat kumoutuneet uuden direktiivin (2013/34/EU) 

tultua voimaan (52 art.) kesäkuussa 2013. Kirjanpitolainsäädännön uudistamiselle on 

ollut selkeä EU-perusteinen muutostarve. (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjan-

pitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä puunkorjuuta aarniomet-

sissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamista koske-

vaksi laiksi, myöhemmin myös HE 89/2015, 2.)  

 

Suomen kirjanpitolakia ei ole sen säätämisen jälkeen tarkasteltu kokonaisuutena, ja 

merkittävin uudistus ennen kirjanpitolain viimeisintä uudistusta (30.12.2015/1620) teh-

tiin vuonna 2004. Vuonna 2004 tehdyllä lainmuutoksella kirjanpitolainsäädäntöä tarkis-

tettiin vastaamaan kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä ja saatettiin voimaan Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetus (1606/2002) kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

soveltamisesta ja niin sanottu käyvän arvon -direktiivi (2001/65/EY). Tuolloin myös 

Suomessa tuli pakolliseksi soveltaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (jäljempänä 

myös IFRS-standardit) tilinpäätöstä laadittaessa, mikäli yhtiö oli konserni, jonka arvo-

papereilla käytiin kauppaa julkisesti säädellyillä markkinoilla. Lisäksi myös niiden kir-

janpitovelvollisten, jotka eivät laadi konsernitilinpäätöstä, tuli kirjanpitolain 7a -luvun 

mukaisesti soveltaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja erillistilinpäätöksissään. Sa-

maisen vuoden 2004 muutoksen myötä tuli myös muille yhtiöille mahdolliseksi ottaa 

käyttöön kansainväliset tilinpäätösstandardit. Käytännössä kuitenkin harva yhtiö otti 
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kansainväliset IFRS-standardit käyttöön erillistilinpäätöksissään, sillä veroilmoitusta 

varten tuli erillistilinpäätöksiin tehdä useita oikaisuja. (HE 89/2015, 6-8)  

 

Vaikka hallituksen esityksen mukaan (HE 89/2015, 7) tilinpäätöstä koskevaan säänte-

lyyn ei ole kohdistunut merkittäviä muutostarpeita, on kansainvälistymiskehityksen 

myötä myös suomalaisyhtiöissä siirrytty käyttämään kansainvälisiä tilinpäätösstandar-

deja yhä useammin. Yhtiöille aiheutuu työläitä oikaisuja ja täsmäytystarkistuksia IFRS-

standardin mukaista konsernitilinpäätöstä varten, jos yhtiöiden erillistilinpäätöksissä ei 

ole otettu käyttöön kansainvälisiä IFRS-standardeja. Tämä johtuu muun muassa siitä, 

että IFRS-standardit poikkeavat direktiivissä säädetyistä säädöksistä esimerkiksi rahoi-

tusinstrumenttien jaksotus- ja arvostussäännösten osalta.  

 

Kirjanpitolain uudistamisen tarkoituksena on erityisesti ollut pienyritysten tilinpäätös-

sääntelyn keventäminen, joka ei varsinaisesti ole tämän tutkimuksen kohteena. Kuiten-

kin tästä johtuen myös suurempien kirjanpitovelvollisten tilinpäätössääntelyä on haluttu 

helpottaa sallimalla EU-direktiivien hyväksymien ja sallimien IFRS-standardien välitön 

soveltaminen muun muassa rahoitusinstrumenttien arvostamisessa (HE 89/2015, 18; 

Bušovová 2016, 80). Kirjanpitovelvollinen voi merkitä rahoitusinstrumentit tilinpäätök-

seen käypään arvoon noudattaen IFRS-standardien (IFRS 9, 13 ja IAS 39) mukaista 

menettelyä. Rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostaminen tilinpäätöksessä 

poikkeaa merkittävästi alimman arvon periaatteeseen perustuvasta tilinpäätöskäsitte-

lystä, mutta on silti EU-direktiivien sallima. Mahdollisuus arvostaa rahoitusinstrumentit 

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin mukaisesti käypään arvoon myös erillistilin-

päätöksessä helpottaa merkittävästi IFRS:n mukaan laadittavien konsernitilinpäätösten 

laadintaa. Tällöin konsernitilinpäätöksen laadintavaiheessa ei tarvitse tehdä oikaisuja 

erillisyhtiöntilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen arvostusmenetelmien välillä, vaan 

kirjanpitokäsittelyt erillisyhtiöissä ovat yhdenmukaiset konsernin kirjanpitokäsittelyn 

kanssa. (HE 89/2015,18.) 
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1.2 Aiempi tutkimus 

Rahoitusinstrumenttien kirjanpitokäsittelyä ja arvostamista on tutkittu maailmalla pal-

jon. Pääasiassa tutkimukset ovat keskittyneet pankki- ja vakuutusalan toimijoiden kau-

pankäyntitarkoituksessa omistamien rahoitusinstrumenttien arvostamiseen. Tutkimuk-

sissa on vertailtu sitä, kumpi arvostusmetodi antaa luotettavampaa informaatiota, alim-

man arvon periaate vai käypä arvo (kts. esim. Barth 1994; Barth & Landsman 1995; 

Song et al 2010; Hitz 2007). Keskustelua käyvän arvon käyttämisestä rahoitusinstru-

menttien arvoa määriteltäessä on niin puolesta kuin vastaankin. Osa asiantuntijoista, 

FASB ja IASB mukaan lukien, on sitä mieltä, että käypien arvojen käyttö rahoitusinstru-

mentteja arvostettaessa antaa parempaa informaatiota, oikeamman kuvan sekä hel-

pottaa suojauslaskentaa yrityksissä. Vastaavasti osa asiantuntijoista on sitä mieltä, että 

käyvän arvon määrittäminen ei ole tarpeeksi läpinäkyvää ja se on alttiimpi laskentavir-

heille sekä johdon virheellisille arvioinneille. (Abdel-Khalik 2010, 256, 261; Hitz 2007, 

324; Kolev 2008, 2; Shivakumar 2013, 376; Song et al 2010, 1376)  

 

Barthin (1994) mukaan aiemmissa tutkimuksissa ei ole voitu osoittaa aukottomasti, että 

rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostaminen antaisi luotettavamman kuvan 

yrityksen taloudellisesta tilanteesta sijoittajille. Myöskin Kolev (2008) on tullut tutkimuk-

sessaan siihen lopputulokseen, että rahoitusinstrumenteille määritetyt käyvät arvot ei-

vät aina ole tarpeeksi luotettavia käytettäväksi tilinpäätöstä laadittaessa. Puolestaan 

Hitz (2007) on sitä mieltä, että käypään arvoon arvostaminen on paras menetelmä ar-

vostettaessa rahoitusinstrumentteja. Barth & Landsman (1995) ovat pyrkineet tutki-

muksessaan selvittämään, olisiko käyvän arvon arvostusmenetelmä antanut parempaa 

kuvaa pankkien taloudellisesta tilanteesta kuin käytetty alimman arvon periaate. Vaikka 

käypään arvoon arvostaminen ennusti paremmin pankkien tulevia arvonmuutoksia, ei 

kuitenkaan yksiselitteisesti pystytty osoittamaan käyvän arvon olevan parempi arvos-

tusmenetelmä (Barth & Landsman 1995, 602). Songin, Thomasin & Yin (2010) mukaan 

käypä arvo antoi luotettavaa tietoa rahoitusinstrumenteista, mutta he pidättäytyvät 
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yleistämästä löydöstään, ennen kuin lisätutkimusta on tehty myös muilla kuin pankki-

sektoriin kuuluvilla toimijoilla. Myöskin Khurana & Kim (2003) ovat tutkineet käyvän ar-

von käytettävyyttä rahoitusinstrumentteja arvostettaessa. Khurana & Kim (2003) ovat 

tulleet tutkimuksessaan siihen tulokseen, että itse käyvän arvon käyttäminen ei paran-

tanut rahoitusinstrumenteista annettavan tiedon laatua. He ovat sitä mieltä, että käyvän 

arvon oikeellisuus perustuu pääasiassa käyvän arvon laskennassa käytettyjen esti-

maattien oikeellisuuteen (Khurana & Kim 2003, 40-41). 

 

Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon arvostamista on tutkittu paljon, mutta rahoi-

tusinstrumenttien käypään arvoon arvostamista muissa tavanomaista liiketoimintaa 

harjoittavissa yhtiöissä on tutkittu vain vähän (Gebhardt 2012, 286). Muiden tavan-

omaista liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden osalta rahoitusinstrumenttien arvostami-

nen käypään arvoon poikkeaa rahoitusalan yhtiöistä, koska toisin kuin esimerkiksi pan-

kit, muut yhtiöt käyttävät rahoitusinstrumentteja riskienhallinnan menetelmänä (Geb-

hardt 2012, 268). Gebhardtin (2012) tutkimus on yksi harvoista tutkimuksista, jotka on 

tehty rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisesta muissa kuin rahoitusalan 

yhtiöissä. Hän toteaakin tutkimuksessaan useaan otteeseen, että pääasiassa aiheesta 

tehdyt tutkimukset rajoittuvat Yhdysvaltain tai Kanadan rahoitussektorilla toimiviin yhti-

öihin, jolloin tutkimukseen käytetty data on pääasiassa US GAAP:in (Generally Accep-

ted Accounting Principle) mukaista. Kuitenkin sen lisäksi, että akateemista tutkimusta 

rahoitusinstrumenttien arvostamisesta tavanomaisissa yrityksissä tulisi tehdä enem-

män, tulisi tutkimusta tehdä etenkin Euroopassa toimivien yritysten ja niiden IFRS:n 

mukaisesti laadittujen tilinpäätöksien osalta.  

 

Yhtenä tämän tutkimuksen näkökulmana on Suomen uudistettu kirjanpitolaki 

(30.12.2015/1620), jonka käytännön soveltamista ja vaikutuksia on tutkittu vain vähän. 

Myös ennen uudistetun kirjanpitolain voimaantuloa Suomen kirjanpitolain mukaista ra-

hoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamista oli tutkittu vähän. Pääasiassa tutki-

mus on Suomen osalta rajoittunut pro gradu -tutkielmiin aiheesta.  
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Vaikka Suomen uudistuneeseen kirjanpitolakiin liittyen ei olekaan tehty kansainvälisiä 

tutkimuksia, on kansainvälisesti kuitenkin tutkittu EU-direktiivin (2013/34/EU) muutos-

ten vaikutuksia muiden EU-maiden kansalliseen kirjanpitolainsäädäntöön ja kirjanpito-

velvollisiin (kts. esim. Gura 2015; Busovová et al. 2016; Provasi 2015.). Erityisesti Pro-

vasin (2015) tekemän tutkimuksen mukaan EU-direktiivin implementoinnin vaikutuksia 

Italian kansalliseen kirjanpitolainsäädäntöön ei vielä tutkimuksen tekohetkellä pystytty 

selvittämään. Kuitenkin myös Italiassa on Suomen kanssa vastaava tilanne siinä, että 

rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostaminen on uudistetussa lainsäädännön 

mukaan mahdollista. (Provasi 2015, 307) Provasin (2015, 311) tämänhetkinen näke-

mys kuitenkin on, että alimman arvon periaatteen mukainen arvostaminen tulee säily-

mään Italiassa arvostusmenetelmänä, sillä sitä pidetään toistaiseksi edelleen luotetta-

vimpana arvostusmenetelmänä.   

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on keskittyä tutkimaan yritysten rahoitusinstrumenttien 

arvostamista Suomessa uudistuneen kirjanpitolain ja uuden IFRS 9 Rahoitusinstru-

mentit -standardin mukaisesti.  Tutkimuksella pyritään selvittämään, millaisia vaikutuk-

sia uudistetun kirjanpitolain niin kutsutulla IFRS-optiolla ja IFRS 9-standardin voimaan 

tulolla on ollut yritysten tilinpäätöksiin. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan rahoitus-, si-

joitus- ja eläkelaitokset, koska niiden rahoitusinstrumenttien käyttötarkoitukset poikkea-

vat tavanomaista liiketoimintaa harjoittavien yritysten käyttötarkoituksista. 

 

Tutkimuskohteena on selvittää kirjanpitolain 5:2a §:n IFRS-option ja uuden IFRS 9 -

standardin mukaisten rahoitusinstrumenttien laatimisperiaatteiden vaikutukset yritys-

ten tilinpäätöksiin ja tästä siirtymästä aiheutuneisiin ongelmiin sekä hyötyihin. Kohde-
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joukoksi on valittu tavanomaista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt, jotka soveltavat rahoi-

tusinstrumenttien kirjaamisessaan uudistettua kirjanpitolakia (5:2a §) ja IFRS 9-stan-

dardia. Päätutkimuskysymys on,  

— millaisia muutoksia IFRS 9 on tuonut tai tuo yhtiöiden raportointiin ja tilin-

päätökseen. 

Alatutkimuskysymyksiä ovat, 

— millaisia vaikutuksia uudistetulla kirjanpitolain 5:2a § mukaisella rahoi-

tusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisella ollut yritysten tilinpäätök-

siin.   

— millaisia rahoitusinstrumentteja yhtiöillä on käytössä ja mihin tarkoitukseen. 

1.4 Tutkimuksen rajaus 

Uudistuneen kirjanpitolain 5:2a § (myöhemmin KPL) mahdollistaa tietyin edellytyksin 

rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisen suomalaisen kirjanpitolain mu-

kaan laadittavissa kirjanpidoissa ja tilinpäätöksissä. Tämä uudistus parantaa konsernin 

emoyhtiön ja erillisyhtiöiden tulosten vertailtavuutta ja helpottaa konsolidointia tilinpää-

tösvaiheessa. (HE 89/2015, 18; Bušovová 2016, 80.) KPL 5:2 §:n niin sanottu IFRS-

optio pitää sisällään rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisen (KPL 5:2a §) 

ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisen (KPL 5:2b §), joista tässä tutki-

muksessa keskitytään rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamiseen (KPL 

5:2a §).  

 

Johdannaiset ovat sellaisia rahoitusinstrumentteja, joita on laajasti käytössä tavan-

omaista liiketoimintaa harjoittavilla yhtiöillä ja ne tulee arvostaa käypään arvoon IFRS 

9:n ja KPL 5:2a §:n mukaan. Tästä johtuen tutkimus keskittyy edelleen johdannaisten 

arvostamiseen suomalaisen kirjanpitolain 5:2a §:n ja IFRS 9:n mukaisesti. Tutkimuk-
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sen ulkopuolelle on rajattu rahoitus-, sijoitus- ja eläkelaitokset, joiden rahoitusinstru-

mentteja koskee kirjanpitolain lisäksi myös muunlainen säätely ja joiden rahoitusinstru-

menttien käyttötarkoitus eroaa tavanomaista liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä. Tut-

kimuksen kohteena ovat siten tavanomaista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt, joilla on 

käypään arvoon arvostettuja rahoitusinstrumentteja tilinpäätöksessään.  

1.5 Tutkimusmetodologia ja -aineisto 

Tutkimus on empiirinen tutkimus, jossa käytetään kvalitatiivista, eli laadullista, tutkimus-

menetelmää. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä sopii parhaiten silloin, kun tarkoituk-

sena on selvittää tutkittavien tekemiä havaintoja asioista ja sen tavoitteena on tutki-

muskohteen ymmärtäminen sekä merkitysten tutkiminen. Laadulliselle tutkimusmene-

telmälle ominainen piirre on myös se, että siinä suositaan aineistolähtöistä analyysiä ja 

että tiedonantajien joukko on pieni ja tarkoituksenmukaisesti valittu. (Tuomi 2007, 97.) 

Tässä tutkimuksessa tutkittavien joukko on rajattu tavallista liiketoimintaa harjoittaviin 

yhtiöihin, jotka kirjaavat rahoitusinstrumenttejaan KPL 5:2a §:n tai IFRS 9:n mukaisesti. 

Laadullisen tutkimusmenetelmän avulla pyritään ymmärryksen lisäämiseen tutkitta-

vasta kohteesta (Koskinen et al 2005, 24).  

 

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerätään puolistrukturoiduin teemahaastatteluin. 

Koska rahoitusinstrumenttien käypään arvoon kirjaamisen sääntöjä on uudistettu lähi-

aikoina, uudistusten vaikutuksia yhtiöiden tilinpäätöksen antamaan informaatioon on 

kartoitettu vasta vähän.  Hirsijärven ja Hurmeen mukaan (2011, 35) haastattelu sovel-

tuu tutkimusmenetelmäksi silloin, kun kyseessä on vähän kartoitettu ja tutkittu aihe. 

Aineiston hankintamuodoksi valikoitui teemahaastattelu, koska tutkimuksen aihe on 

laaja ja tutkimuksessa pyritään ymmärtämään aihetta laajemmin sekä kartoittamaan 

tutkittavien näkemyksiä ja mielipiteitä siitä. Teemahaastattelu keskittyy yksityiskohtai-

sen kysymysten sijaan tutkittaviin teemoihin, joiden ympärillä haastattelu tapahtuu. 
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Näin haastattelu ei keskity tutkijan näkökulmaan asiasta, vaan antaa tilaa haastatelta-

van kokemukselle haastateltavasta aiheesta. Tutkija käytännössä määrää kysymykset, 

mutta haastateltava voi poiketa kysymysten järjestyksestä ja nostaa esille uusia asioita 

ja kysymyksiä. Teemahaastattelua kutsutaan puolistrukturoiduksi siksi, että jokaisella 

haastateltavalle toistuvat samat aihealueet, joiden varassa haastattelu etenee. (Hirsi-

järvi & Hurme 2000, 48; Koskinen et al 2005, 104 - 105.) 

 

Teemahaastattelua, eli puolistrukturoitua haastattelumenetelmää, on käytetty kauppa-

tieteellisissä laadullisissa tutkimuksissa paljon. Haastateltavalla on mahdollisuus nos-

taa teemahaastattelussa esille uusia asioita, joita tutkija ei välttämättä ole huomannut 

ennen haastattelua ajatella. Lisäksi teemahaastattelu on haastattelumuodoltaan 

helppo itse haastateltavalle, jolloin myös haastateltavia on helpompi saada aineiston 

keräystä varten. (Hirsijärvi & Hurme 2000, 48; Koskinen et al 2005, 104 - 105.) Haas-

tattelut tehtiin pääasiassa yksilöllisinä face-to-face-haastatteluina, mutta yksi haastat-

teluista toteutettiin puhelinhaastatteluina. Haastateltavina oli edustajia sellaisista taval-

lista liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä, joissa uudistetun kirjanpitolain IFRS-optio on 

otettu käyttöön rahoitusinstrumentteja arvostettaessa tai yhtiö soveltaa muuten IFRS 

9:n mukaista käypään arvoon kirjaamista.  

 

Haastatteluin kerättyä materiaalia on analysoitu sisällönanalyysin keinoin. Sisällönana-

lyysi soveltuu käytettäväksi erityisesti silloin, kun tutkimus on tuottanut runsaasti aineis-

toa, kuten haastattelujen avoimia vastauksia. Yhteiskuntatieteellisiä tarkoituksia varten 

sisällönanalyysiä voidaan luonnehtia tekstin analyysiksi ja koodaamiseksi, jolloin se 

soveltuu erityisen hyvin teemahaastattelun aineiston analysointiin. Sisällönanalyysiä 

ohjaavat vahvasti tutkimuksen keskeiseksi havaitut käsitteet ja sen avulla pystytään 

tarkastelemaan jotakin tiettyä teemaa ja sen merkitystä. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 114 

- 116.) Sisällönanalyysi voidaan muodostaa monella tapaa ja tässä työssä on käytetty 

analyysirunkona teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Teorialähtöisessä, eli deduktiivi-
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sessa, aineiston analyysissa tehty luokittelu perustuu aiempaan teoreettiseen viiteke-

hykseen. (Tuomi 2007, 116 - 117.) Tutkimusta ohjaa valmis, aiemman tiedon perus-

teella luotu kehys. Tällöin tutkittava ilmiö on määritelty jo tunnetun ilmiön ja teorian 

kontekstissa (Tuomi 2007, 99; Tuomi & Sarajärvi 2004,110.) 
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2 RAHOITUSINSTRUMENTTIEN ARVOSTUSMENETELMÄT 

Perinteisesti hankintamenoa on pidetty Suomessa luotettavampana ja käytännöllisem-

pänä lähestymistapana omaisuuden arvostamiseen kuin käypään arvoon arvosta-

mista. Käypään arvoon omaisuutta ovat saaneet aiemmin arvostaa tiettyjen edellytys-

ten täyttyessä vain rahoitus-, sijoitus- ja eläkelaitokset. Kansainvälisesti käypään ar-

voon arvostamista on kuitenkin viime vuosina pidetty enenevissä määrin hankintame-

noa luotettavampana ja rahoitusinstrumenteista oikeampaa kuvaa antavana arvostus-

menetelmänä. Suomessa päätettiin muutama vuosi takaperin uudistaa kirjanpitolakia 

ja näin myös lähestyä enemmän kansainvälisiä standardeja. Uudistettu kirjanpitolaki, 

joka tuli voimaan 1.1.2016, mahdollistaa luvussa 5 momentissa 2a rahoitusinstrument-

tien ja rahoitusleasingsopimusten arvostuksen käypään arvoon IFRS-kirjanpitostandar-

din mukaisesti. Tätä muutosta on kutsuttu yleisesti uuden kirjanpitolain IFRS-optioksi, 

sillä se mahdollistaa myös muille yhtiöille kuin rahoitus-, sijoitus- tai eläkerahastolaitok-

sille rahoitusinstrumenttien arvostuksen IFRS-standardin mukaisesti käypään arvoon. 

(Abdel-Khalik 2010, 256; Virkkunen 2005a, 43.) 

 

Sellaisten konserniemojen tai yhtiöiden, jotka ovat listattuna jossakin pörssissä EU-

alueella, on tullut pitää IFRS-standardin mukaista kirjanpitoa jo ennen uudistetun kir-

janpitolain voimaantuloa. Tällöin myös suomalaisten yhtiöiden on ollut mahdollista so-

veltaa IFRS-standardien mukaisen rahoitusinstrumenttien arvostamista ennen uudis-

tetun kirjanpitolain voimaantuloa. (Virkkunen 2005a, 43.) Käytännössä tämä on saatta-

nut aiheuttaa suuriakin eroja konsernin sisällä listatun emoyhtiön ja listaamattomien 

tytäryhtiöiden välillä, jotka ovat tehneet kirjanpitoaan Suomen kirjanpitolain mukaisesti. 

Tytäryhtiöillä ei ennen kirjanpitolain uudistusta ollut mahdollisuutta arvostaa rahoi-

tusinstrumenttejaan käypään arvoon, mistä on saattanut aiheutua suuriakin eroja kon-

sernitilinpäätöksen konsolidointivaiheessa. 
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Käytännössä KPL 5:2a §:n mukaisesti tulee sovellettavaksi IFRS 9 Rahoitusinstrumen-

tit -standardi, joka on johdannaisten suojauslaskentaan liittyvä standardi sekä IAS 13 

Käyvän arvon määrittäminen -standardi, joka puolestaan määrittää, kuinka IFRS-stan-

dardin mukaisesti johdannaiset ja muut rahoitusinstrumentit arvostetaan käypään ar-

voon. Uuden kirjanpitolain mukaan IFRS-option käyttöönotto on nimensä mukaisesti 

optio, eli vapaaehtoista. Kuitenkin jatkuvuuden periaatteen mukaisesti tulee valittua 

menetelmää noudattaa jatkossa systemaattisesti. Tämä tarkoittaa, että mikäli yhtiö 

päättää ryhtyä soveltamaan rahoitusinstrumenttiensa arvostuksessa IFRS 13:n mu-

kaista käypää arvoa, se on mahdollista mutta päätöksessä tulee pitäytyä lopullisesti. 

(Haaramo 2017, 485-486; Virkkunen 2005a, 43.) 

2.1 Rahoitusinstrumentin määritelmä 

Rahoitusinstrumentin määritelmä sisältyy IAS 32 Rahoitusinstrumentit -standardiin ja 

on standardin mukaan mikä tahansa sopimus, joka synnyttää yhteisölle rahoitusvaroi-

hin kuuluvan erän, joka samanaikaisesti on toisella yhteisöllä rahoitusvelka tai oman 

pääoman ehtoinen instrumentti (Haaramo 2015a, 330; IAS 32.11; Virkkunen 2005a, 

44). Rahoitusinstrumentin määritelmä perustuu sopimukseen ja on luonteeltaan sym-

metrinen, sillä rahoitusinstrumentti synnyttää sopimusosapuolille samanaikaisesti ra-

hoitusvaroihin ja pääomaan kuuluvan erän. Rahoitusinstrumentteja ovat siis esimer-

kiksi johdannaiset ja termiinisopimukset. Rahoitusinstrumenteiksi ei kuitenkaan lasketa 

osakkeita tai osuuksia, joiden perusteella syntyy määräysvalta tai huomattava vaiku-

tusvalta. Näin ollen esimerkiksi tytäryhtiöosakkeet eivät ole rahoitusinstrumentteja. 

Myöskään yrityksen omat oman pääoman ehtoiset instrumentit tai vakuutussopimukset 

eivät ole IAS 32:n mukaan rahoitusinstrumentteja. (Haaramo 2015a, 330; Halonen et 

al 2013, 311; IFRS 9.2.1a; IAS 32.11.)   
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IFRS 9 -standardin tullessa voimaan rahoitusinstrumentin määritelmää ei ole Haara-

mon (2015a, 330) mukaan muutettu, mutta rahoitusinstrumentin soveltamisalaa on kui-

tenkin tietyiltä osin tarkennettu. Aiemman voimassa olleen IAS 39 -standardin mukaan 

rahoitusinstrumentit luokiteltiin neljään eri ryhmään. IFRS 9:n mukaan rahoitusinstru-

mentit kuitenkin luokitellaan liiketoimintamallin ja instrumentin ehtojen mukaan kol-

meen eri ryhmään. (Haaramo 2015a, 330.) Aallon (2017) mukaan suojauslaskennassa 

sallitut suojausinstrumentit pysyvät pääosin samoina, mikä tarkoittaa, että yhtiöiden 

käyttämät instrumentit pysyvät pääosin samoina ja koostuvat johdannaisista, kuten va-

luuttatermiineistä ja korkoswapeista. 

2.2 Käyvän arvon määritelmä 

Käyvän arvon määritelmä ja säädökset käyvän arvon määrittämiselle sisältyvät IFRS 

13 -standardiin. IFRS 13:n mukaan käypä arvo on hinta, joka saataisiin omaisuuserän 

myynnistä tai maksettaisiin velan siirtämisestä osapuolten välillä arvostuspäivänä to-

teutuvassa tavanmukaisessa liiketoimessa. (IFRS 13.2.) Käypä arvo pystytään helposti 

määrittämään silloin, kun käytettävissä on markkinatietoa tai markkinatransaktioita sa-

manlaisesta velasta tai saatavasta (IFRS 13.3.). Leppänen (2007) mainitsee näistä esi-

merkkinä suoraan markkinoilta havaittavat pörssiarvopaperien käyvät arvot, minkä pe-

rusteella voidaan myös johtaa sijoitusrahasto-osuuksien arvot, vaikkei niitä olisi erik-

seen noteerattu pörssissä. Leppäsen (2007) mukaan käyväksi arvoksi voidaan poik-

keuksellisesti hyväksyä myös arvo, joka on laskettavissa yleisesti hyväksyttävillä rahoi-

tusmarkkinoiden arvostusmalleilla ja menetelmillä, kuten tehdään esimerkiksi johdan-

naissopimusten osalta. Kadousin, Kooncen & Thayerin (2012) tekemässä tutkimuk-

sessa kuitenkin havaittiin, että arvostusmalleihin perustuvia käypiä arvoja pidetään ylei-

sesti vähemmän merkityksellisinä kuin markkinoilta saatavia käypiä arvoja. 

 

Hernándezin (2004) mukaan tilanteissa, joissa markkinahintoja on saatavilla useampia 

kuin yksi, tulisi käyvän arvon perustua markkinahintaan, joka sisältää eniten etuja. Käy-
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tännössä tämä tarkoittaisi korkeinta hintaa rahoitusvaroille ja alinta markkinahintaa ve-

lalle (Hernández 2004, 171). Tapauksessa, ettei markkinatietoa tai muita vastaavia 

markkinatransaktioita ole havaittavissa, voidaan käypä arvo kuitenkin määrittää käyt-

tämällä muita arvostusmenetelmiä. Käyvän arvon määrittämisellä on kuitenkin molem-

missa tapauksissa sama tavoite. Pyritään arvioimaan hinta, jolla tavanmukaisessa lii-

ketoimessa omaisuuserän myynti tai velan siirtäminen toteutuisi markkinaosapuolten 

välillä arvostuspäivän markkinaolosuhteiden vallitessa. (IFRS 13.3.) 

 

IFRS 13:n mukaan yhtiön tulee käyttää muita arvostusmenetelmiä käyvän arvon mää-

rittämiseksi, jos markkinatietoa tai muita vastaavia markkinatransaktioita ole havaitta-

vissa. Standardin mukaan yhteisön on käytettävä arvostusmenetelmiä, jotka ovat ky-

seisissä olosuhteissa asianmukaisia ja joita varten on saatavilla riittävästi tietoa. Arvos-

tukseen tulee käyttää mahdollisimman paljon merkityksellisiä havainnoitavissa olevia 

syöttötietoja ja mahdollisimman vähän muita kuin havainnoitavissa olevia syöttötietoja. 

Lisäksi arvostusmenetelmän tulee olla yhdenmukainen kolmen yleisesti käytetyn ar-

vostusmenetelmän kanssa, jotka ovat markkinoihin, hankintamenoon ja tuottoihin pe-

rustuvat lähestymistavat. (IFRS 13.61 - 66.) Virkkunen (2005a) myös korostaa sitä, että 

KTM:n asetuksen 3 §:n mukaan käypään arvoon arvostaminen edellyttää sitä, että ra-

hoitusinstrumentin käypä arvo pystytään luotettavasti määrittämään. 

2.3 Rahoitusinstrumenttien arvostaminen kirjanpitolain mukaan 

Perinteisesti Suomen kirjanpitolaissa on suosittu hankintamenoa, johon arvoon omai-

suus pääasiassa tulee kirjanpitoon kirjata. Hankintamenolla tarkoitetaan, että kyseinen 

omaisuuserä kirjataan taseeseen siihen hintaan, kun kyseinen omaisuuserä on han-

kittu. Hankintamenoon arvostamisen vahvuuksina on koettu se, että hankintamenot 

ovat todennettavissa ja hankintamenoa käytettäessä varovaisuuden periaate tulee 

huomioiduksi. Kuitenkin rahoitusinstrumenteista puhuttaessa on huomioitava, ettei esi-

merkiksi kaikilla rahoitusinstrumenteilla välttämättä ole hankintamenoa. Tällaisia rahoi-

tusinstrumentteja ovat Abdel-Khalikin (2010) mukaan esimerkiksi johdannaiset, joilla 
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kuitenkin voi myytäessä olla merkittäväkin arvo. Omaisuuserän hankintamenoa on suo-

malaisen kirjanpitosääntelyn mukaan saanut muuttaa varovaisuuden periaatetta nou-

dattaen, jos katsotaan, että muutettu hankintameno antaa näin yrityksen taloudellisesta 

tilanteesta oikeamman kuvan. Suomen kirjanpitolain 5 luvun 2 §:n mukaan 

(30.12.1997/1336) rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut sellaiset rahoi-

tusvarat merkitään taseeseen hankintamenon suuruisina. (Ball 2006, 14; Haaramo 

2017, 485 -486; Penman 2007,41; Zhang 2009, 246.) 

 

Rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopaperien todennäköisen käyvän markkinahinnan 

ollessa tilinpäätöspäivänä hankintamenoa alempi, ne tulee arvostaa tähän alempaan 

käypään markkinahintaan. Käytännössä omaisuuden tasearvostukseen on saanut vain 

tehdä korjauksia, jos voidaan osoittaa, että omaisuuden käypä markkinahinta tilinpää-

töspäivänä on merkittävästi omaisuuden tasearvoa pienempi. Tällöin oikean kuvan an-

tamiseksi ja varovaisuuden periaatetta noudatettaessa kirjanpitovelvollinen on tullut 

alentaa omaisuuserän arvoa taseessa. Arvonmuutos on kirjattu kirjanpitoon tulosvai-

kutteisesti, eli taseen arvonalennuskirjauksesta syntynyt tappio on kirjattu tuloslaskel-

malle ja sillä on negatiivinen vaikutus tilikauden tulokseen. (Haaramo 2017, 485 -486; 

KPL 5:2; Virkkunen 2005a; 43.) 

 

Suomessa on 1.1.2016 siirrytty noudattamaan uudistunutta kirjanpitolakia 

(30.12.1997/1336), joka pyrkii tuomaan kansalliset kirjanpitokäytännöt lähemmäksi 

kansainvälisiä käytäntöjä. Ennen vuoden 2015 kirjanpitolain uudistusta 

(30.12.2015/1620) kirjanpitolainsäädäntöä tarkistettiin vastaamaan kansainvälistä tilin-

päätöskäytäntöä vuonna 2004. Silloin saatettiin voimaan Euroopan parlamentin ja neu-

voston asetus (1606/2002) kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta ja 

niin sanottu käyvän arvon -direktiivi (2001/65/EY). Tämän jälkeen myös Suomessa tuli 

pakolliseksi soveltaa IFRS-standardeja tilinpäätöstä laadittaessa, jos yhtiö oli konserni, 

jonka arvopapereilla käytiin kauppaa julkisesti säädellyillä markkinoilla, tai kirjanpito-

velvollinen, joka ei laadi konsernitilinpäätöstä. Samaisen vuoden 2004 muutoksen 
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myötä tuli myös muille yhtiöille mahdolliseksi ottaa käyttöön kansainväliset tilinpää-

tösstandardit. (Haaramo 2017, 484; HE 89/2015,18.)  

 

Käytännössä kuitenkin harva yhtiö otti kansainväliset IFRS-standardit käyttöön erillisti-

linpäätöksissään heti, mutta kansainvälistymiskehityksen myötä myös suomalaisyhti-

öissä on siirrytty käyttämään kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja enenevissä määrin. 

Tästä aiheutuu yhtiöissä työläitä oikaisuja ja täsmäytystarkistuksia IFRS-standardin 

mukaista konsernitilinpäätöstä varten, koska IFRS-standardit poikkeavat direktiivissä 

säädetyistä säädöksistä esimerkiksi rahoitusinstrumenttien jaksotus- ja arvostussään-

nösten osalta. Mahdollisuus arvostaa rahoitusinstrumentit IFRS:n mukaisesti käypään 

arvoon myös erillistilinpäätöksessä helpottaa merkittävästi IFRS:n mukaan laadittavien 

konsernitilinpäätösten laadintaa. (HE 89/2015,18.) Vuoden 2016 alussa voimaan tul-

leen uudistetun kirjanpitolain (30.12.2015/1620) lainvalmistelutöissä päädyttiin rahoi-

tusinstrumenttien ja sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisen, rahoitus-

leasingsopimusten taseeseen merkitsemisen ja pääomalainan omaan pääomaan luo-

kittelun osalta viittaamaan suoraan niitä sääteleviin IFRS-standardeihin. Tätä uudistus-

kokonaisuutta kutsutaan kirjanpitolain IFRS-optioksi. (Haaramo 2017, 485.) 

 

Rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisesta säädetään kirjanpitolain 5 lu-

vun 2a §:ssä. KPL 5:2a §:n 1 momentissa viitataan IAS-asetuksella hyväksyttyihin kan-

sainvälisiin tilinpäätösstandardeihin. Tarkemmin tällä viitataan IFRS 9-, IAS 39-, IFRS 

7- ja IFRS 13 -standardeihin. KPL 5:2a §:n mukaan johdannaissopimukset ja muut ra-

hoitusvälineet voidaan merkitä käypään arvoon IAS-asetuksella hyväksyttyjä kansain-

välisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen. Tämän soveltaminen mahdollistaa rahoi-

tusinstrumenttien arvostamisen alkuperäistä hankintamenoa korkeampaan, käyvän ar-

von mukaiseen arvoon. (Haaramo 2017, 486; KPL 5:2a.) Haaramon (2017) mukaan 

täsmällisesti sovellettuna kirjanpitolain 5:2a § tarkoittaa sitä, että vain käypään arvoon 

arvostettujen rahoitusinstrumenttien osalta tulee noudattaa IAS 39 31.12.2017 asti ja 

1.1.2018 alkaen IFRS 9 -standardia sekä lisäksi IFRS 13 -standardia käyvän arvon 

määrittämisestä.  
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Silloin kuin IFRS-standardi edellyttää rahoitusvälineen käyvän arvon muutosta esitet-

täväksi omassa pääomassa se tulee KPL 5:2a §:n mukaan merkitä käyvän arvon ra-

hastoon. Kirjanpitovelvollisen on oikaistava käyvän arvon rahastoa, kun rahoitusväline 

luovutetaan, se erääntyy tai siihen muuten kohdistuu arvonalennus. Nämä muutokset 

käyvän arvon rahastoon on KPL 5:2a §:n 1 momentissa tarkoitetun IFRS-standardin 

edellyttämällä tavalla merkittävä tulosvaikutteisesti. Tämä kirjanpitolain säännös ei 

koske niitä kirjanpitovelvollisia, jotka ovat mikroyrityksiä ja soveltavat kirjanpitolain 

säännöksiä mikroyrityksistä. (KPL 5:2a.) 

2.4 Tilinpäätöksen liitetiedot käypään arvoon merkitsemisestä 

Yhtiön soveltaessa käyvän arvon arvostusta, tulee sen antaa tilinpäätöksensä liitetie-

doissa seuraavat asiat: 

 

— käytettyjen arvostusmallien ja -menetelmien perusteet niiden rahoitusvälineiden 

osalta, joiden arvo on määritelty käyttäen rahoitusmarkkinoilla yleisesti hyväk-

syttyjä arvostusmalleja ja -menetelmiä  

— rahoitusvälineistä ryhmittäin käypä arvo, suoraan tuloslaskelmaan merkityt ar-

vonnousut ja käyvän arvon rahaston muutokset  

— johdannaislajeittain tiedot johdannaisten käytön laajuudesta ja käyttötarkoituk-

sesta sekä olennaiset ehdot, jotka saattavat vaikuttaa tulevien kassavirtojen 

määrään, ajoitukseen ja varmuuteen  

— erittely käyvän arvon rahaston muutoksista tilikauden aikana. 

(Leppänen 2007; KPA 2:5a; Virkkunen 2005b; 62.) 

 

Kirjanpitolaki edellyttää, että käypään arvoon merkityistä rahoitusinstrumenteista on 

esitettävä seuraavat tiedot toimintakertomuksessa, jos kirjanpitolain 5:2a §:n 1 momen-

tissa viitatut IFRS-standardit eivät edellytä seuraavien asioiden ilmoittamista liitetie-

toina: 
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1) Rahoitusriskien hallinnan tavoitteita ja menettelytapoja, mukaan luet-

tuna kunkin sellaisen ennakoidun liiketoimen päälajin suojausmenet-

telyjä, johon sovelletaan suojauslaskentaa. 

2) hinta-, luotto-, likviditeetti- ja kassavirtariskien, jos nämä tiedot ovat 

olennaisia kirjanpitovelvollisen taloudellisen aseman tai tuloksen arvi-

oimiseksi. 

(KPL 5:2a §) 
 

Kirjanpitoasetuksen 2 luvun 5a §:n mukaan rahoitusjohdannaisia, joita ei ole arvostettu 

kirjanpitolain 5 luvun 2 a §:n nojalla käypään arvoon, tulee kunkin johdannaislajin osalta 

tilinpäätöksen liitetietona esittää johdannaisten käypä arvo sekä tiedot niiden käytön 

laajuudesta ja luonteesta. Jotta johdannaislaji kohtainen käypä arvo voidaan esittää 

tilinpäätöksen liitetietona, tulee johdannaisen käypä arvo voida luotettavasti määritellä. 

Niiden johdannaisten osalta, joille on määriteltävissä luotettavat markkinat, käyvän ar-

von määrittäminen tulee perustaa markkina-arvoon. Puolestaan niiden johdannaisten 

osalta, joille markkina-arvo ei ole vaikeuksitta määriteltävissä, mutta sen osien tai sa-

mankaltaisen johdannaisen markkina-arvo on määriteltävissä, käypä arvo voidaan joh-

taa sen osien tai samankaltaisten johdannaisten markkina-arvosta. (KPA 2:5a §; KPL 

5:2a §.) Kuitenkin kuten Halonen et al. (2013) toteavat, suomalainen sääntely ja tilin-

päätöksessä esitettäviä tietoja koskevat vaatimukset ovat tältä osin suppeat. 

2.5 IFRS 9 Rahoitusinstrumentit - luokittelu ja arvostaminen 

IFRS 9 Rahoitusinsturmentit on IASB:n vuonna 2014 julkistama uusi IFRS-standardi, 

joka voimaan tullessaan kumosi IAS 39 -standardin. IFRS 9 -standardi tuli voimaan 

1.1.2018 ja sen tavoitteena oli yksinkertaistaa sääntelyä. (Haaramo 2015a, 329; Sund-

vik et al 2016, 8.) Haaramon (2015a) mukaan tarkoituksena oli myös alentaa IAS 39 -
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standardin sääntöpohjaisten vaatimusten määrää ja näin lisätä sääntelyn periaatepoh-

jaisuutta. IFRS 9 -standardia tulee noudattaa kaikissa IFRS-standardin mukaisissa ti-

linpäätöksissä. Koska standardia laadittaessa on erityisesti huomioitu pankki-, vakuu-

tus- ja sijoitustoiminnan tarpeet, eivät kaikki standardin vaatimukset välttämättä koske 

niin sanottua tavanomaista liiketoimintaa harjoittavia muita yrityksiä. (Haaramo 2015a, 

329.) Standardilla kuitenkin on katsottu olevan merkittäviä vaikutuksia etenkin siirtymä-

vaiheessa myös muille yrityksille (Sundvik et al 2016, 8). 

 

Aiemman voimassa olleen IAS 39 -standardin mukaan rahoitusinstrumentit luokiteltiin 

neljään eri ryhmään. IFRS 9:n mukaan rahoitusinstrumentit kuitenkin luokitellaan liike-

toimintamallin ja instrumentin ehtojen mukaan kolmeen eri ryhmään. Liiketoimintamal-

liluokittelua on täydennetty rahoitusinstrumenttien luonnetta kuvaavilla vaatimuksilla, 

jotta yritysten IFRS-tilinpäätökset olisivat keskenään vertailtavissa. (Haaramo 2015a, 

330; IFRS 9.4.1; Sundivk et al 2016, 8.) Käytännössä rahoitusinstrumenttien luonnetta 

kuvaavat vaatimukset muodostavat Haaramon (2015a) mukaan ensisijaistestin, jonka 

mukaan valitaan, mihin liiketoimintamalliryhmään rahoitusvarat kuuluvat. 

 

Kuva 1. Liiketoimintamallin valinta (Sundvik et al. 2016). 
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Yhteisön on IFRS 9 -standardin (4.1.1) mukaan luokiteltava rahoitusvarat käypään ar-

voon muiden laajan tuloksen erien kautta, käypään arvoon tulosvaikutteisesti tai jakso-

tettuun hankintamenoon. Luokittelu tapahtuu yrityksen rahoitusvarojen hallinnoinnin lii-

ketoimintamallin sekä sopimukseen perustuvien rahavirtaominaisuuksien perusteella. 

(IFRS 9.4.1.1.) Rahoitusvarat luokitellaan jaksotettuun hankintamenoon, jos yrityksen 

liiketoimintamallin tavoitteena on rahoitusvarojen hallussapito sopimukseen perustu-

vien rahavirtojen keräämiseksi ja tarkoitus on pitää omaisuuserä eräpäivään asti. Li-

säksi rahoitusvarojen sopimusehdoissa on tullut määrätä tietystä ajankohdasta, jolloin 

rahavirrat toteutuvat ja saatavat rahavirrat muodostuvat vain korosta ja pääoman takai-

sinmaksusta. (Haaramo 2015a, 330; IFRS 9.4.1.1-4.; Sundvik et al 2016, 9; van Der 

Zwan 2010, 26-27.) 

 

Rahoitusvarat tulee puolestaan kirjata käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien 

kautta, jos yrityksen liiketoimintamallin tavoite saavutetaan sekä keräämällä sopimuk-

seen perustuvia rahavirtoja tai myymällä rahoitusvaroja. Lisäksi tarkoituksena on, että 

rahoitusinstrumentit on tarkoitus pitää eräpäivään asti. Myös omaisuuserän rahavirto-

jen tulee muodostua pelkästään tiettynä sopimusehdoissa määriteltynä ajankohtana, 

maksettavista koroista ja pääoman palautuksista. Tällöin realisoituva voitto tai tappio 

kirjataan tulosvaikutteisesti laajan tuloksen erien kautta. Kaikki muut rahoitusinstru-

mentit, joiden ehdot eivät täytä edellä esitettyjä vaatimuksia, tulee aina arvostaa käy-

pään arvoon tulosvaikutteisesti. (Haaramo 2015a, 330; IFRS 9.4.1.1-4.; Sundvik et al 

2016, 9; van Der Zwan 2010, 26-27.)  

2.6 IFRS 9 Rahoitusinstrumentit – suojauslaskenta 

Suojauslaskennan tavoitteena tilinpäätöksissä on kuvata, miten yrityksissä hallinnoi-

daan erityisten riskien vaikutuksia yrityksen tulokseen, sekä samalla yhdistää suojaus-

laskenta ja riskienhallinnan strategia yrityksissä. Vaikka IFRS 9 ei suoraan ota kantaa 

suojattaviin riskeihin, on standardin lähtökohtana riskien mitattavuus. Standardin myötä 



27 
 

suojauslaskenta tulee olemaan periaatepohjaisempaa, minkä seurauksena suojauslas-

kentaa pystytään soveltamaan yrityksissä laajemmin eri suojauskohteisiin. Lisäksi eri 

suojausinstrumenttien käyttömahdollisuudet laajenevat. (Gebhardt 2012, 268-269; 

Haaramo 2015b, 564; IFRS 9.6.1.1; Sundvik et al 2016, 12; Zhang 2009, 246-247.) 

 

Suojauslaskennan toteuttaminen on yrityksen valittavissa, mutta jos yhtiö päätyy so-

veltamaan suojauslaskentaa, tulee standardin suojauslaskentavaatimuksista pakotta-

via. Suojauslaskentamallit ovat IFRS 9 -standardissa pysyneet samoina, jolloin jos yh-

tiö on soveltanut suojauslaskentaa jo IAS 39 -standardin aikana, se voi edelleen jatkaa 

standardin sääntöjen soveltamista suojauslaskentaan. Kuten IAS 39 -standardissa 

myös IFRS 9 -standardissa suojauslaskentamallivaihtoehtoina ovat rahavirran suojaus, 

käyvän arvon suojaus sekä ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus. 

(Dennis & Keaveny 2016, 45; Haaramo 2015b, 564; Halonen et al, 291; IFRS 9.6.1.1; 

Sundvik et al 2016, 12; Virkkunen 2005b, 62.) 

 

Suojauslaskennan lähtökohtana on, että suojattavakasi määritetyn kohteen käyvän ar-

von ja rahavirtojen muutokset pystytään kumoamaan suojausinstrumentin käyvän ar-

von tai rahavirran muutoksella (Haaramo 2015b, 564; IFRS 9.6.1.2). Voidakseen so-

veltaa suojauslaskentaa tilinpäätöksessä ja kirjanpidossa yhtiöltä vaaditaan suojaus-

suhteen, yrityksen riskienhallinnan tavoitteiden ja suojauksen strategian dokumentoin-

tia sekä sitä, että suojaussuhde on tehokas. Yhtiön tulisi arvioida suojauksen tehok-

kuutta suojaussuhteeseen käytettävän riskienhallintastrategian kautta ja varmistua, 

että se täyttää standardin asettamat tehokkuusvaatimukset. (Haaramo 2015b, 566; 

IFRS 9.6.4.1.) Haaramon (2015b) mukaan yksi keskeisimmistä tehokkuuden vaatimuk-

sista on se, että suojausinstrumentin ja suojauskohteen välillä on taloudellinen riippu-

vuus. Tämän lisäksi ollakseen tehokas suojaussuhteen luottoriskin vaikutuksen ei tule 

dominoida taloudellisesta suhteesta aiheutuvia arvonmuutoksia ja suojaussuhteen 

suojausaste on sama kuin suojausaste, joka syntyy siitä suojauskohteen määrästä, jota 

yhteisö tosiasiallisesti suojaa, ja siitä suojausinstrumentin määrästä, jota yhteisö tosi-

asiallisesti käyttää suojauskohteen kyseisen määrän suojaamiseen (IFRS 9.6.4.1). 
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2.6.1 Suojausinstrumentit ja -kohteet 

Suojausinstrumenteiksi hyväksytään IFRS 9 -standardin pääsäännön mukaan sellaiset 

johdannaiset ja muut rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat erät, jotka on tarkoitettu 

suojaukseen. Kyseiset suojaukseen tarkoitetut suojausinstrumentit arvostetaan käy-

pään arvoon tulosvaikutteisesti. Pääsäännöstä poikkeavat sellaiset instrumentit, kuten 

tietyt optiot ja rahoitusvelat, joihin sovelletaan käyvän arvon optioita ja jotka arvostetaan 

käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Nämä asetetut optiot ja niiden velkavaikutus saat-

tavat lisätä riskiä, eikä niitä sen takia voida katsoa suojaaviksi eikä käyttää suojauslas-

kennassa suojausinstrumenttina. (Haaramo 2015b, 565; IFRS 9.6.2.4-6.) 

 

Vaikka suojausinstrumentin käypä arvo tulisi lähtökohtaisesti pystyä määrittämään tar-

kasti, sallii IFRS 9 poikkeuksen valuuttariskikomponenteilta. Rahoitusvaroihin ja -vel-

koihin kuuluvien erien valuuttariskikomponentteja voidaan käyttää valuuttakurssien 

muutoksilta suojautumiseen. Ehtona kuitenkin on, että kyseiset erät ovat ulkomaan va-

luutan määräisenä, valuuttakomponentti on mitattavissa luotettavasti ja erät on nimen-

omaisesti kohdistettu suojaamaan valuuttariskeiltä. Edellä mainittujen lisäksi yhtiöt voi-

vat suojata suojausinstrumenttien yhdistelmällä, jolloin yhtiö voi yhdistellä suo-

jausinstrumentteja tai niiden suhteellisia osuuksia. (Haaramo 2015b, 565; IFRS 

9.6.2.4-6.) Haaramon (2015b) mukaan tällaiset suojausinstrumenttien yhdistelmät voi-

vat jo itsessään sisältää todennettavia riskejä, jolloin suojausinstrumenttien nettovaiku-

tukseksi tulee se riski, jolta halutaan suojautua.  

 

IFRS 9:n mukaan hyväksyttävä suojauskohde sisältää riskin, jolta yritys haluaa suojau-

tua. Suojauskohde voi olla yksittäinen, ryhmä eriä, osa tai osuus yksittäisestä erästä 

tai ryhmästä eriä. Myös kokonaisuus, joka on suojauskohteen ja johdannaisen yhdis-

telmä, voi olla hyväksyttävä suojauskohde. Tärkeää kuitenkin on, että suojauskohde 

on luotettavasti arvostettavissa, yksilöitävissä ja mitattavissa. Esimerkiksi jatkossa 

muut tavanomaiset yritykset, jotka ostavat fyysisiä hyödykkeitä, pystyvätkin helpommin 

suojaamaan fyysisiin hyödykkeisiin liittyviä riskikomponentteja hyödykejohdannaisilla. 



29 
 

Fyysisistä hyödykkeistä pystytään IFRS 9:n mukaan suojaamaan erillisenä kompo-

nenttina esimerkiksi raakaöljyn osuutta raakaöljyjohdannaisella, kunhan raakaöljy-

komponentti pystytään luotettavasti mittaamaan ja erikseen yksilöimään. IFRS 9 -stan-

dardin tullessa voimaan sallitut suojauskohteet lisääntyivät ja sen ansiosta yrityksille 

on tarjolla uusia suojausmahdollisuuksia. (Haaramo 2015b, 565, IFRS 9.6.3.1-7; Sund-

vik et al, 12.)  

 

IFRS 9 -standardin voimaantultua IAS 39 -standardiin sisältyneistä suojauksen tehok-

kuusvaatimuksista poistuivat 80 - 125 %:n tehokkuusväli sekä eteen- ja taaksepäin 

katsova tehokkuuden osoittaminen. IFRS 9:n mukaan yhtiöiden kuitenkin tulee edel-

leen pystyä todistamaan suojauskohteen ja suojausinstrumentin välinen taloudellinen 

riippuvuussuhde. Lisäksi IFRS 9:n mukaisiin suojauksen tehokkuusvaatimuksiin kuulu-

vat luottoriskin vaikutus suojaussuhteeseen ja suojaussuhteen suojausaste. (Aalto 

2017; Dennis & Keaveny 2016, 46; IFRS 9.6.3.1-7.)  

 

Aallon (2017) mukaan nämä IFRS 9:n myötä erityisesti tavanomaista liiketoimintaa har-

joittavat yhtiöt voisivat IFRS 9:n mukaista suojauslaskentaa soveltaessaan saavuttaa 

tilanteen, jossa operatiivinen riskienhallinnan tulos vastaisi suojauslaskennan tulosta. 

IFRS 9:n mukaan suojauskohde voi olla IAS 39:n mukaisesti  

 

• taseeseen merkitty omaisuuserä tai velka 

• taseen ulkopolinen kiinteäehtoinen sitoumus 

• ennakoitu liiketoimi 

• nettosijoitus ulkomaiseen yksikköön. 

(Haaramo 2015b, 565; Halonen et al. 2013, 289; IFRS 9.6.3.1-5.) 

 

Kiinteäehtoisella sitoumuksella tarkoitetaan tässä kohden kirjanpitoon vielä merkitse-

mätöntä sopimusta ja ennakoidulla liiketoimella puolestaan tarkoitetaan erittäin toden-

näköisesti odotettavissa olevaa liiketoimea, johon yritys ei vielä ole lopullisesti sitoutu-

nut (Haaramo 2015b, 565).  
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Toisin kuin IAS 39 -standardin mukaan, IFRS 9 -standardi mahdollistaa jatkossa netto-

position määrittämisen suojauskohteeksi. Suojaussuhteen muodostaminen kuitenkin 

edellyttää, että nettopositioon sisältyviin yksittäisiin eriin voitaisiin erillisinä soveltaa 

suojauslaskentaa. Sundvik et al (2016) sanovat, että esimerkiksi konsernitasolla voi-

daan erillisyhtiöiden valuuttavelkoja ja -saatavia yhdistää ja suojata pelkästään konser-

nin nettopositiota valuuttariskin osalta. Yrityksen on tällöin määritettävä bruttovaluutta-

saatavat ja -velat, joista suojattava nettopositio koostuu. Rahariskejä suojattaessa tu-

lee huomioida, että IFRS 9 edellyttää, että suojattava riski on valuuttariski. Puolestaan 

Dennisin & Keavenyn (2016) mukaan yhtiöt pystyvät nettoposition kautta havaitse-

maan paremmin, missä suhteessa ne ovat suojautuneet riskeiltä ja parantamaan ris-

kienhallintaansa tarvittavilta osin. (Aalto 2017; Dennis & Keavney 2016, 46; IFRS 

9.6.3.6; Sundvik et al 2016, 12.)  

2.6.2 Suojaussuhteiden kirjanpitokäsittely 

Käyvän arvon suojauksessa suojauskohteena on taseeseen merkityn omaisuuserän 

tai sen yksilöidyn osan käypä arvo, jonka muutoksiin vaikuttaa esimerkiksi korko- tai 

hintariski. Suojattavasta riskistä johtuvilla käyvän arvon muutoksilla yhtiö oikaisee suo-

jauskohteen arvoa ja arvonmuutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Rahoitusriskin tulosvai-

kutusten alentamiseksi myös suojausinstrumentin käyvän arvon muutokset tulee kirjata 

tulosvaikutteisesti. (Haaramo 2015b, 566-567; IFRS 9.6.5.8.) 

 

Rahavirran suojauksessa tavoitteena on suojautua rahoitusriskiltä, jolla on vaikutuksia 

yhtiön tulevien rahavirtojen vaihteluun. Rahavirran suojauksia ovat taseeseen merkit-

tyyn erään tai ennakoituun liiketoimeen liittyvän rahavirran suojaukset. (Haaramo 

2015b, 567; IFRS 9.6.5.11.) Haaramon (2015b) mukaan tyypillinen esimerkki tasee-

seen merkitystä rahavirrasta ovat vaihtuvakorkoiset sijoitukset ja lainat. Ennakoiduista 

liiketoimista puolestaan voidaan hänen mukaansa pitää tyypillisenä esimerkkinä ulko-

maanvaluutan määräisiä liiketoimia. Rahavirran suojaus voidaan jakaa tehokkaaseen 
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ja tehottomaan suojaukseen, jonka mukaan määräytyy myös kirjanpidollinen käsittely 

ja vaikutukset. Tehokkaan suojauksen osalta suojausinstrumentin arvon muutoksista 

syntynyt voitto tai tappio merkitään omaan pääomaan, joka tulee erikseen raportoida 

laajan tuloslaskelman muissa laajan tuloksen erissä. Tehottoman suojauksen osalta 

tulee rahoitusinstrumentin tehottoman osan arvon muutokset kirjata laajan tuloslaskel-

man voittoon tai tappioon. (Haaramo 2015b, 567; IFRS 9.6.5.11.) 

2.7 IFRS 9 Rahoitusinstrumentit – odotettavissa olevat luottotappiot 

Aiemmin voimassa olleet IAS 39 -standardin arvonalentumista koskevat vaatimukset 

kohdistuivat sekä myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokiteltuihin käypään arvoon ar-

vostettuihin rahoitusvaroihin että jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin rahoitus-

varoihin. Arvonalennuskirjauksen perusteena oli niin sanottu toteutuneiden luottotappi-

oiden malli, jossa yhtiöllä tuli olla selkeästi osoitettavissa oleva näyttö siitä, että arvon-

alentuminen on tapahtunut. (Haaramo 2015b, 561; Sundvik et al 2016, 10.) IAS 39:n 

mukaan arvonalennuskirjausta ei voitu tehdä sillä perusteella, että todennäköinen mah-

dollisuus rahoitusinstrumentin arvonalentumiseen tulevaisuudessa on kasvanut. Tämä 

toimintamalli saattoi tietyissä tilanteissa johtaa siihen, että arvonalentuminen on kirjattu 

liian myöhään. IAS 39 -standardi on saanut osakseen paljon kritiikkiä liittyen sen ar-

vonalennuskirjausvaatimuksiin. Kritiikki kohdistui arvonalennuskirjausten oikea-aikai-

suuden lisäksi siihen, että kriitikoiden mielestä arvonalennuskirjaukset oli tehty määräl-

lisesti liian pieninä. (Haaramo 2015b, 561.) Haaramon (2015b) näkemyksen mukaan 

ongelma oli todennäköisesti ennemminkin IAS 39:n liian löyhässä soveltamisessa, kuin 

itse standardin löyhissä vaatimuksissa.  

 

IASB ja FASB halusivat kuitenkin tarttua IAS 39:n arvonalentumisperiaatteista nous-

seeseen kritiikkiin ja pyrkiä korjaamaan tilannetta tuolloin valmisteilla olleessa IFRS 9 

-standardissa. Nykyisessä IFRS 9 -standardissa käytetäänkin arvonalennustappio-ter-

min sijasta odotettavissa oleva luottotappio -termiä, sillä IFRS 9 -standardissa arvon-

alentumistappion määrä perustuu todennäköiseen odotettavissa olevan luottotappion 
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määrään. Standardin mukaisia arvonalentumisvaatimuksia tulee soveltaa jaksotettuun 

hankintamenoon ja käypään arvoon muun laajan tuloksen kautta arvostettaviin rahoi-

tusinstrumentteihin sekä esimerkiksi vuokrasaamisiin, takaussopimuksiin ja tietyntyyp-

pisiin luottositoumuksiin. (Haaramo 2015b, 561; IFRS 9.5.5.1-8; Sundvik et al 2016, 

10) 

 

Odotettavissa oleva luottotappion määrä lasketaan odotettavissa olevien luottotappioi-

den todennäköisyyksien painotetulla keskiarvolla. Odotettavissa oleva luottotappio tu-

lee aina kirjata vähintään seuraavalta kahdeltatoista kuukaudelta. Jos luottoriskin kui-

tenkin katsotaan kasvavan merkittävästi, tulee odotettavissa olevan luottotappion 

määrä kirjata sopimuksen koko voimassaoloajalta. Odotettavissa olevien luottotappioi-

den kirjaamiseen voidaan käyttää kahta eri mallia: niin sanottua yleistä mallia tai yksin-

kertaistettua mallia. (Haaramo 2015b, 561 - 563; IFRS 9.5.5.17-20; Novotny-Farkas 

2016, 200 - 202; Sundvik et al 2016, 10-11.) 

 

Yleinen malli on kolmivaiheinen malli, jonka soveltamisen näkökulmasta keskeisintä on 

se, milloin on siirryttävä seuraavaan vaiheeseen. Vaiheita yleisessä mallissa on kolme, 

joissa ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat matalan luottoriskin instrumentit. Ensimmäi-

sessä vaiheessa tulee kirjata odotettavissa olevien luottotappioiden määrä seuraavalta 

kahdeltatoista kuukaudelta. Vaiheeseen kaksi tulee siirtyä, kun instrumentin luottoriski 

on lisääntynyt merkittävästi. Samalla tulee, kahdentoista kuukauden sijasta, määrittää 

odotettavissa olevan luottotappion määrä koko instrumentin voimassaoloajalta. Vai-

heeseen kolme rahoitusinstrumentti siirtyy, kun sen arvo on tosiasiallisesti alentunut 

luottoriskin johdosta ja samalla arvostamisesta tulee yksilöllistä. Kuten vaiheessa yksi 

ja kaksi, arvonalentumisen määrä lasketaan samalla tavalla bruttomääräisenä tuotot ja 

tappiot erikseen, mutta kolmannessa vaiheessa arvonalentuminen oikaistaan taseessa 

olevan rahoitusvaroihin kuuluvan erän kirjanpitoarvon määrästä laajan tuloslaskelman 

sijasta. Siirrot vaiheiden välillä ovat symmetrisiä, eli tilanteen myöhemmin parantuessa 

on mahdollista siirtyä vaiheesta kaksi takaisin vaiheeseen yksi. Poikkeuksena tähän 

on, jos saaminen on jo alkuperäisen kirjauksen yhteydessä luokiteltu vaiheeseen 

kolme, sitä ei voi myöhemmin siirtää alemmille tasoille. Edellä kuvattuja yleisen mallin 
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vaiheita käytetään pääasiassa finanssisektorilla, kuten pankki ja vakuutuslaitoksissa. 

(Haaramo 2015b, 561 - 563; IFRS 9.5.5.1-14; IFRS 9.5.5.17-20; Novotny-Farkas 2016, 

200 - 202; Sundvik et al 2016, 10-11.) 

 
Kuva 2. Odotettavissa olevien luottotappioiden yleinen malli (Sundvik et al. 2016). 

 

Yleisen mallin lisäksi käytössä on myös yksinkertaistettu malli. Yleistä mallia käyttävät 

ensisijaisesti pankki- ja vakuutuslaitokset muiden finanssisektorin toimijoiden kanssa. 

Yksinkertaistettua mallia käytetään muulla toimialalla toimivissa yhtiöissä, joissa suurin 

osa rahoitusinstrumenteista syntyy saamisista. Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi pal-

velu- tai tavaroiden tuotantoa harjoittavat yhtiöt, joilla ei ole merkittävää lainoitus- ja 

sijoitustoimintaa. (Haaramo 2015b, 563) Muilla yhtiöillä odotettavissa olevia luottotap-

pioita kertyy yleisimmin myynti- ja vuokrasaamisista. Tällöin voidaan käyttää yksinker-

taistettua mallia, jonka pohjana voidaan esimerkiksi käyttää erääntyneiden saamisten 

määrää ja sitä, kuinka kauan saamiset ovat olleet erääntyneitä. (IFRS 9.5.5.1 - 16; 

Sundvik et al 2016, 11.) Sundvik et al. (2016) ovat sitä mieltä, että myynti- ja vuokra-

saamisten odotettavissa olevia luottotappioita määritettäessä voidaan käyttää hyväksi 

myös historiatietoa toteutuneista luottotappioista. Tästä huolimatta kuitenkin painote-

taan, että taloudelliset olosuhteet ja odotukset on muistattava huomioida. Lisäksi Sund-

vik et al. (2016) pohtivat sitä, tulisiko esimerkiksi myyntisaamisia tarkastella segmen-

teittäin, kuten toimialakohtaisesti tai maantieteellisesti. Käytännössä odotettavissa ole-

vien luottotappioiden kirjaamisesti seuraa se, että saamisia on yrityksissä pystyttävä 

seuraamaan tarkemmalla tasolla kuin aiemmin ja kyettävä säilyttämään enemmän tie-

toa luottotappioiden kehittymisestä. (Sundvik et al 2016, 11.) 
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Myyntisaamisista ja myyntisopimuksista syntyneiden varojen odotettavissa olevat luot-

totappiot tulee määrittää sopimuksen koko vaikutusajalta, jos sopimuksen pituus on 

kaksitoista kuukautta tai sitä lyhyempi eikä se sisällä merkittävää rahoituskomponent-

tia. Rahoituskomponentilla tarkoitetaan tässä kohden sitä, sisältyykö saamiseen kor-

vaus eli korkotuotto maksuajasta. Tällöin myös selvästi tulee sovellettavaksi yksinker-

taistettu odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämiseen käytettävä malli. Siinä 

tapauksessa, että sopimus sisältää merkittävän rahoituskomponentin tai sopimuksen 

pituus ylittää kaksitoista kuukautta, yritys saa valita, soveltaako se odotettavissa ole-

vien luottotappioiden määrittämiseksi yleistä vai yksinkertaistettua mallia. Saman va-

linnan yhtiö voi myös tehdä vuokrasaamisten odotettavissa olevien luottotappioiden 

määrittämisen osalta. Jos yhtiö päätyy soveltamaan menettelyä, jossa se määrittää 

odotettavissa olevien luottotappioiden määrän koko sopimuskaudelta, tulee yhtiön ker-

toa tästä erikseen tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa. (Haaramo 2015b, 564; IFRS 

9.5.5.1-16; Taulukko 1.) 

 

Odotettavissa oleva luotto-
tappio 

Myyntisaamiset  Vuokrasaamiset 

Määritetään sopimuksen 
koko vaikutusajalta 

• Ei sisällä merkittä-
vää rahoituskom-
ponenttia 

• Sopimuksen pituus 
on max. 12 kuu-
kautta 
 

N/A 

Saadaan määrittää sopi-
muksen koko vaikutus-
ajalta 

• Sisältää rahoitus-
komponentin 

• Laatimisperiaatteen 
valinta 
 

• Laatimisperiaatteen 
valinta 

Taulukko 1. Odotettavissa olevien luottotappioiden yksinkertaistettu malli (Haaramo 

2015b, 563). 
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3 RAHOITUSINSTRUMENTTIEN KÄYPÄÄN ARVOON AR-
VOSTAMINEN YRITYKSISSÄ  

3.1 Empiirisen aineiston kerääminen ja analysointi 

Tutkimuksen empiirinen aineiston kerättiin teemahaastatteluin. Teemahaastattelu vali-

koitui aineiston keräämisen muodoksi, sillä siinä tutkija voi ohjailla haastattelua ilman, 

että täysin kontrolloi sitä. Tutkija käytännössä määrää kysymykset, mutta haastateltava 

voi poiketa kysymysten järjestyksestä ja nostaa esille uusia asioita ja kysymyksiä.  Tee-

mahaastattelua, eli puolistrukturoitua haastattelumenetelmää, on käytetty kauppatie-

teellisissä laadullisissa tutkimuksissa paljon. Haastattelumuodon käytön yleisyys juon-

tuu sen tehokkuudesta sekä siitä, että haastateltavalla on mahdollisuus nostaa haas-

tattelussa esille uusia asioita, joita tutkija ei välttämättä ole huomannut ennen haastat-

telua ajatella. Lisäksi teemahaastattelu on haastattelumuodoltaan helppo itse haasta-

teltavalle. (Koskinen et al 2005, 104 - 105.) Haastatteluja tukemaan tutkimuksessa on 

käytetty aineistona myös haastateltujen yhtiöiden viimeisimpiä tilinpäätöksiä. Tilinpää-

töksistä on tutkittu, miten rahoitusinstrumenttien käyvän arvon arvostus on ilmaistu ti-

linpäätöksissä ja mitä niissä sanotaan arvostamisessa tapahtuneista muutoksista. 

 

Haastatteluin kerättyä materiaalia on analysoitu sisällönanalyysin keinoin. Sisällönana-

lyysi on tyypillinen haastatteluaineiston analysoinnissa käytetty menetelmä. Se sovel-

tuu käytettäväksi erityisesti silloin, kun tutkimus on tuottanut runsaasti aineistoa, kuten 

haastattelujen avoimia vastauksia. Yhteiskuntatieteellisiä tarkoituksia varten sisäl-

lönanalyysiä voidaan luonnehtia tekstin analyysiksi ja koodaamiseksi, jolloin se sovel-

tuu erityisen hyvin teemahaastattelun aineiston analysointiin. Sisällönanalyysiä ohjaa-

vat vahvasti tutkimuksen keskeiseksi havaitut käsitteet ja sen avulla pystytään tarkas-

telemaan jotakin tiettyä teemaa ja sen merkitystä. (Hirsjärvi & Hurme 1991, 114 - 116; 

Graneheim et al 2017, 29.)  Grönforsin (1985) tutkimuksen mukaan sisällönanalyysi 

tuottaa kuitenkin vain pohjan teoreettiselle ajattelulle, jolloin lopullinen tulkinta jää tut-

kijalle. Sisällönanalyysi voidaan muodostaa monella tapaa ja tässä työssä on käytetty 
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analyysirunkona teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Teorialähtöisessä, eli deduktiivi-

sessa, aineiston analyysissa tehty luokittelu perustuu aiempaan teoreettiseen viiteke-

hykseen. (Tuomi 2007, 116 - 117.) Tutkimusta ohjaa valmis, aiemman tiedon perus-

teella luotu kehys. Tällöin tutkittava ilmiö on määritelty jo tunnetun ilmiön ja teorian 

kontekstissa (Tuomi 2007,99). 

3.2 Haastateltavien taustatiedot 

Tutkimuksen kohteena olivat suomalaiset tavanomaista liiketoimintaa harjoittavat yri-

tykset, joiden piiristä valikoitiin haastateltavat. Haastatteluja tehtiin yhteensä viisi kap-

paletta helmi–maaliskuussa 2018. Kyseisenä ajankohtana yhtiöiden vuoden 2017 tilin-

päätökset olivat juuri valmistumassa ja uusia laskentatapoja IFRS 9 -vaatimusten täyt-

tämiseksi oli otettu käyttöön. Osa yhtiöistä ei vielä vuoden 2017 tilinpäätöksessään ole 

soveltanut uutta IFRS 9 -standardia, kun taas osa oli jo ennakoivasti aloittanut standar-

din soveltamisen.  

 

Haastateltava L on toiminut yhtiön S palveluksessa vuodesta 1986 lähtien. Hänen ny-

kyinen toimenkuvansa yhtiössä S on rahoituspäällikkö, ja hänen vastuullaan ovat yh-

tiön back ja middle office -toiminnot. Haastateltava L:ää haastateltiin tutkimukseen sekä 

yhtiön S puolesta että yhtiön H puolesta, jotka molemmat kuuluvat samaan konserniin, 

jossa haastateltava L työskentelee. Yhtiöt S ja H ovat molemmat suuria suomalaisia 

kaupanalalla toimivia yhtiöitä, joiden rahoitusjohdannaiset ovat pääasiassa rahavirran 

suojaukseen liittyviä valuuttatermiinejä. 

 

Haastateltava K ja J työskentelevät suomalaisen konepajateollisuuden alalla toimivan 

pörssiyhtiön rahoitusosastolla. K on toiminut pitkään yhtiön V rahoitusosastolla ja vas-

taa yhtiön rahoituskirjanpidosta, rahoituksen järjestelmistä, globaalista cash manage-

mentista sekä rahoituksen raportoinnista ja maksuista. Haastateltava J puolestaan on 

toiminut yhtiö V:ssä vuodesta 2016 konsernilaskennasta vastaavalla osastolla. Ennen 

yhtiö V:tä haastateltava J on toiminut kuusi vuotta tilintarkastajana. Haastateltava J 
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vastaa yhtiössä V tällä hetkellä käytännössä rahoitusinstrumenttien IFRS-raportoin-

nista ja rahavirrasta. Tämän lisäksi hän on ollut vastuussa yhtiön IFRS 9:n implemen-

tointiprojektissa. 

 

Haastateltava P on toiminut yhtiö C:n palveluksessa yli kymmenen vuotta. Yhtiö C on 

suomalainen pörssiyhtiö, joka toimii teollisuuden alalla ja valmistaa suuria koneita ja 

laitteita. Ennen yhtiö C:n palvelukseen ottamista haastateltava P:llä on ollut lähes kym-

menen vuoden ura IFRS-konsultoinnin parissa Suomessa ja ulkomailla. IFRS-konsul-

tointia tehdessään haastateltava P erikoistui erityisesti IAS 39:ää ja IAS 17:ää koskeviin 

kysymyksiin. Nykyisessä toimenkuvassaan haastateltava P toimii yhtiön IFRS-mana-

gerina ja vastaa yhtiön IFRS-raportoinnin oikeellisuudesta. Hän määrittää ja kirjoittaa 

laadintaperiaatteet yhtiön tilinpäätöksen liitetietoihin ja joihinkin liitetietojen osiin myös 

luvut. Koska IFRS-standardeissa on viime vuosina tapahtunut paljon suuria standardi-

uudistuksia, on haastateltava P:n työajasta kulunut paljon myös uusiin standardeihin 

perehtymiseen ja niiden käyttöönottoon.  

 

Haastateltava R toimii tällä hetkellä suuressa kansainvälisessä tilintarkastukseen ja yri-

tysjohdon konsultointiin erikoistuneessa yhtiössä. Hän on toiminut yhtiö K:n palveluk-

sessa kymmenen vuotta, ja hän on osa yhtiön IFRS-ryhmää. Yhtiön IFRS-ryhmä on 

erikoistunut IFRS-standardeihin liittyviin kysymyksiin ja konsultoi yrityksiä IFRS-stan-

dardeihin liittyvissä ongelmissa. Ennen siirtymistään yhtiön K palvelukseen haastatel-

tava R toimi pitkään pankkisektorilla treasury and trading -toimintojen erilaisissa funk-

tioissa. Käytännössä työt koostuivat riskienhallinnan, taloushallinnon ja back-office-

puolen vaihtelevista tehtävistä. 

3.3 Haastateltujen yhtiöiden käyttämät rahoitusinstrumentit 

Haastattelut aloitettiin haastateltavien taustan kartoittamisella sekä kysymyksillä liittyen 

yhtiöiden pääasialliseen toimintaan ja toimialaan. Taustatiedot yhtiöistä ja niissä työs-
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kennelleistä haastateltavista on kerrottu haastateltavien taustaa käsittelevässä kappa-

leessa. Ensimmäiseksi haastatteluteemaksi aineistosta nousivat yhtiöiden käyttämät 

rahoitusinstrumentit ja niihin sovellettavat käytännöt. Haastateltava R:llä voidaan kat-

soa työnsä puolesta olevan laajin käsitys yleisesti yhtiöiden johdannaisista. Haastatel-

tava R:n mukaan muiden yritysten johdannaiset liittyvät pääasiassa lainojen suojaami-

seen, jolloin ne ovat myös samalla suojaavia. Hänen mukaansa yhtiöistä löytyy myös 

jonkin verran niin kutsuttuja korkokaulussopimuksia. Kuitenkaan tämän tutkimuksen 

yhteydessä tehdyissä haastatteluissa ei käynyt ilmi, että haastatelluilla yhtiöillä olisi ol-

lut tällä hetkellä käytössään korkokaulussopimuksiin liittyviä johdannaisia.  

 

”Yritysten johdannaiset liittyvät pääasiassa lainojen suojaamiseen, jolloin ne 

ovat suojaavia.” (Haastateltava R.) 

 

Haastateltava L:n mukaan S- ja H-yhteisöissä on ollut aiemmin käytössä korkojohdan-

naisia ja koronvaihtosopimuksia. Kuitenkin tällä hetkellä yhtiöllä on voimassa vain va-

luuttatermiinejä, joilla suojataan yhtiön valuuttamääräisiä ostoja tai ulkomaalaisille yh-

tiöille annettuja lainoja. Pääasiassa tytäryhtiöille annetut lainat ovat ruplalainoja venä-

läisille tytäryhtiöille. Lisäksi haastateltava R:n mukaan toinen puolikas tavallista liiketoi-

mintaa harjoittavien yhtiöiden johdannaisista liittyy hyödykkeisiin. Yhtenä esimerkkinä 

tärkeästä tuotantoon liittyvästä hyödykesuojauksesta hän mainitsee sähkön tai poltto-

aineen hintojen suojaamiseen käytettävät johdannaiset, kun yhtiön liiketoiminta liittyy 

hyödykkeisiin tai hyödykesuojaus on järkevää yhtiön tuotannon näkökulmasta. 

 

”Esimerkiksi sähköä suojataan paljon, sillä kaikki yhtiöt tarvitsevat sähköä toi-

mintoihinsa.” (Haastateltava R.) 

 

Haastattelujen mukaan yhtiöllä V on käytössään termiinejä ja swappeja, joilla pyritään 

suojaamaan yhtiötä riskeiltä.  Valtaosa yhtiön johdannaisista, eli noin 95 %, on valuut-

tajohdannaisia. Loput 5 % muodostuvat hyödykejohdannaisista ja korkoswapeista. 

Hyödykejohdannaisilla yhtiö suojaa hyödykeriskiä sähkön ja nikkelin hintojen osalta. 



39 
 

Puolestaan yhtiö C sanoi sen johdannaisten olevan nimellisarvoltaan noin kahden mil-

jardin euron luokkaa ja sen ehdottomasti tärkeimpänä suojattavana eränä olevan 

myyntisaatavat, joiden lisäksi he suojaavat myös ostojaan. Velkaisella yhtiöllä on myös 

korollisia velkoja, joita yhtiö pyrkii suojaamaan. Esimerkkinä haastateltava kertoo yhti-

öllä olevasta vanhasta dollarimääräisestä lainasta, jonka yhtiö on kääntänyt euromää-

räiseksi koron- ja valuutanvaihtosopimuksella. Haastateltava P:n mukaan johdannais-

ten käyvät arvot ovat suhteellisen pieniä, sillä yhtiö on koko ajan pienessä maturitee-

tissa johdannaisten kanssa. 

 

Kaikki haastateltujen yhtiöiden edustajat sanoivat, että heillä kaikki johdannaiset on 

hankittu suojaustarkoituksessa. Kaikissa yhtiöissä oli myös tilanne, että suojauslasken-

taa sovellettiin, mutta kaikki johdannaiset eivät olleet suojauslaskennan piirissä. Yhti-

östä V sanottiin, että käytännössä puolet heidän valuuttajohdannaisistaan on suojaus-

laskennan piirissä konsernitasolla. Toinen osa johdannaisista on siten vain suojaavia 

ja ne käsitellään käypään arvoon tuloksen kautta. Yhtiöllä V olevista korkoswapeista 

kaikkiin sovellettiin suojauslaskentaa, samoin sähkön hyödykejohdannaisiin niiltä osin, 

kuin ne täyttivät suojauslaskennan IAS 39:n mukaiset tehokkuusvaatimukset. Puoles-

taan nikkelin hyödykejohdannaiset käsiteltiin kirjanpidossa käypään arvoon tuloksen 

kautta, eivätkä ne olleet suojauslaskennan piirissä. Haastateltava L puolestaan kertoi, 

että myöskään heillä ei ole kaikki johdannaiset suojauslaskennan piirissä. Heidän han-

kinnoistaan vain osa on suojauslaskennan piirissä siltä osin, kuin he saavat ostoista 

tarkkaa ennustetta, jonka perusteella he voivat sanoa IAS 39:n asettamien tehokkuus-

vaatimusten täyttyvän. Loput johdannaisista ovat myös suojaavia, mutta kyseisten joh-

dannaisten osalta määrät sekä asetettujen tavoitteiden toteutumiskuukaudet elävät niin 

paljon, etteivät johdannaiset täytä IFRS-standardin asettamia tehokkuusvaatimuksia 

eikä niihin näin ollen ole voitu soveltaa suojauslaskentaa.  

 

Myöskään yhtiö C:ssä kaikki johdannaiset eivät ole suojauslaskennan piirissä. Yhtiössä 

suojataan, mutta yhtiö ei edellytä suojauslaskentaa tytäryhtiöiltä. Yhtiössä käytännössä 

tytäryhtiöt tekevät suojauslaskennan. Yhtiössä on kuitenkin käytössä malli, jossa tytär-
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yhtiöt eivät itse tee ulkoisia johdannaisia vaan tekevät tarvittaessa johdannaisia kon-

sernin treasury-toiminnon kanssa. Treasury-toiminnot puolestaan tekevät johdannaisia 

konsernista ulospäin koko konsernin tasolla ja yleensä nämä tehtävät johdannaiset 

ovat vuoden mittaisia myyntitermiinejä. Yhtiöllä on käytössään yksinkertainen suojaus-

laskentamalli, jossa he lähtevät tekemään suojausta sillä hetkellä, kun saavat tilauksen. 

Yhtiö ei siis suojaa odotettuja tai odotettavissa olevia tilauksia. Suojausta tehdään sii-

hen asti, kun yhtiö saa rahat, ja suojauslaskentaa puolestaan jatketaan siihen asti, kun 

lasku myynnistä lähtee asiakkaalle.  

3.4 Uudistuneen kirjanpitolain 5:2a §:n vaikutukset yhtiöiden raportointiin  

Kaikki haastatellut yhtiöt ovat soveltaneet johdannaisten ja rahoitusinstrumenttien käy-

pään arvoon arvostamista jo ennen uudistuneen kirjanpitolain voimaan tuloa vuonna 

2016. Käytännössä rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostaminen on ollut mah-

dollista yhtiöille jo ennen uudistettua kirjanpitolakia vuodesta 2004. Haastateltava R:n 

mukaan yhtiöllä voisi olla kaksi perustetta, joiden takia se voisi päätyä ratkaisuun ryhtyä 

soveltamaan KPL 5:2a §:ää, jos se ei ole kirjannut rahoitusinstrumentteja aiemmin käy-

pään arvoon. Ensimmäinen syy on se, että yhtiö on todennäköisesti osa konsernia. 

Tällöin emoyhtiön päätös ryhtyä soveltamaan erillistilinpäätöksessään KPL 5:2a §:ää, 

joka vastaa IFRS:n kirjaustapaa, voisi helpottaa ja yksinkertaistaa emoyhtiön kirjaus-

prosessia konsolidointivaiheessa. Tästä seuraisi se, että yhtiö antaisi samaa kuvaa yh-

tiöstä niin emoyhtiön tilinpäätöksessä kuin konsernitilinpäätöksessäkin. Toinen syy R:n 

mukaan voisi olla Kilan lausunto vuodelta 2016, joka tiukensi johdannaisten käsittelyä 

siitä, koska johdannaiset tulee kirjata yhtiön taseeseen. Kun yhtiöllä on rahavirransuo-

jauksia, yhtiöille voisi olla käytännöllisempää soveltaa KPL 5:2a §:ää. Tässä tilanteessa 

yhtiölle avautuu mahdollisuus soveltaa IFRS:n mukaista suojauslaskentaa, jolloin joh-

dannaisen arvon muutokset menevät ensin käyvän arvon rahastoon omaan pääomaan 

eivätkä näin heiluta tulosta yhtä radikaalisti. Erityisesti tämä viimeisin syy on yhtei-

söissä S ja H haastateltava L:n mukaan ollut syynä siihen, että yhteisöissä on aikanaan 

siirrytty soveltamaan KPL 5:2 §:n mukaista menettelyä.   
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Yhteisö H siirtyi kirjaamaan rahoitusinstrumenttejaan vuonna 2016 KPL 5:2a §:n mu-

kaisesti, sillä yhtiö oli vuonna 2015 vastaanottanut suuren sijoitussalkun. Vuoden 2015 

osalta yhtiö oli soveltanut KPL 5:2 §:ää rahoitusinstrumenttien kirjaamiseen, mutta 

koska kirjaaminen tulee tämän pykälän mukaan tehdä alimman arvon perusteella, tuli-

vat tuloksessa näkyviin vai tappiot. Tappiot puolestaan heiluttivat tulosta merkittävästi, 

josta aiheutuva tuloksen ennakoimattomuus haluttiin pois. Kuitenkin haastateltava L:n 

mukaan IFRS 9:n voimaantulo vuoden 2018 alussa palautti tilanteen siihen, että aina-

kin yhteisön H osalta käypien arvojen arvonmuutokset tulivat käyvän arvon rahaston 

sijasta kirjattavaksi jälleen suoraan tulokseen. Tämä tuli haastateltava L:n mukaan yh-

teisö H:lle hieman yllätyksenä, sillä yhtiö ei tee IFRS:n mukaista kirjanpitoa. IFRS-stan-

dardit tulevat kuitenkin sovellettavaksi KPL 5:2a §:n kautta. Näin ollen heiltä oli hetkel-

lisesti jäänyt huomioimatta tieto, että IAS 39:n vaihtuminen IFRS 9:ksi tuli vaikuttamaan 

myös KPL 5:2a §:n kautta heidän tapaansa kirjata ja käsitellä rahoitusinstrumentteja 

kirjanpidossa.  

 

Muilta osin yhteisö H:lle tai muille haastatelluille ei ollut tullut uudistetun kirjanpitolain 

5:2a §:n soveltamisen myötä yllätyksiä tai ennakoimattomia vaikutuksia yhteisöjen tai 

konsernin raportointiin. Yritys C:n osalta kuitenkin mainittiin, että uudistetun kirjanpito-

lain osalta yllättävää oli liitetietovaatimukset ja erityisesti johdannaisten ja suojauslas-

kentakuvausten lisääminen liitetietoihin. Käytännössä emoyhtiön erillistilinpäätöksen 

Suomen kirjanpitosäädösten mukaiset liitetiedot tulivat hyvin lähelle konsernin IFRS-

liitetietojen laajuutta, mikä oli ehkä hieman yllättänyt haastateltava P:tä. 

 

Kirjanpitolain 5:2a §:n käyttöönotolla on luonnollisesti ollut vaikutuksia yhtiöiden tilin-

päätös- ja kirjausprosesseihin. Haastateltava R:n mukaan lähtökohtaisesti KPL 5:2a 

§:n käyttöönotto poistaa yhtiöiltä niin kutsutun tulosvaihtelun. Tämän voidaan yleisesti 

todeta olleen ehdottoman positiivinen asia yhtiöille, kun ne ovat siirtyneet kirjaamaan 

rahoitusinstrumentteja käyvän arvon periaatteiden mukaisesti. Negatiivisina vaikutuk-

sina haastateltava R mainitsee erityisesti sen, että käypään arvoon arvostamiseen siir-

ryttäessä muutos edellyttää yhtiöiden järjestelmien ja kirjausprosessien muokkausta, 
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jotta laskennat saadaan säännösten mukaisiksi. Huomionarvoista on myös se, että kun 

yhtiö ryhtyy soveltamaan KPL 5:2a §:ää, sen tulee esittää tilinpäätöksessään IFRS-

liitetiedot, jotka ovat huomattavasti suomalaisia kirjanpitoasetuksia laajemmat. IFRS-

liitetietojen tekemiseen ensimmäisenä vuonna vaadittava panostus ja niiden laajuus 

voi haastateltava R:n mukaan välillä yllättää yhtiöt, jos ne eivät ole aiemmin olleet te-

kemisissä IFRS-vaatimusten kanssa.  

 

Yhtiö V:n mukaan heille ei uudistetun kirjanpitolain myötä tullut suuria muutoksia tilin-

päätös- tai kirjausprosesseihin, sillä he ovat sekä erillisyhtiöissä että konsernitasolla 

arvostaneet rahoitusinstrumenttinsa käypään arvoon. Heidän näkökulmastaan merkit-

tävämpi muutos on ollut IFRS 9:n voimaantulo vuoden 2018 alussa. Haastateltava J:n 

mukaan on kuitenkin paljon yhtiöitä, joissa vain emoyhtiössä on kirjattu rahoitusinstru-

mentit käypään arvoon ja tytäryhtiöissä nämä on ilmoitettu taseen ulkopuolisina vas-

tuina, mikä oli vanhan lainsäädännön mukaan mahdollista. Tällaisille yhteisöille muutos 

on haastateltava J:n mukaan ollut suuri, sillä yhtiöissä on jouduttu tekemään suuria 

muutoksia rahoitusinstrumenttien kirjauspolitiikkaan ja -järjestelmiin. Hän kuitenkin pai-

nottaa, että muutos on haasteellinen vain ensimmäisenä vuonna ja yhdenmukaiset kir-

jausperiaatteet helpottavat ja pienentävät työmäärää myöhemmin konsolidointivai-

heessa.  

 

” Paljon yhtiöitä, joissa vain emoyhtiössä on kirjattu käypään arvoon [johdannai-

set] ja tyttärissä ilmoitettu taseen ulkopuolisina vastuina, mikä on ollut vanhan 

lainsäädännön mukaan mahdollista. Tällaisissa yhtiöissä muutos ollut suuri 

[KPL 5:2a §:n käyttöönotto], joka on jouduttu tekemään kirjauspolitiikkaan ja jär-

jestelmiin siinä ympärillä. Totta kai kun niitä yhdenmukaistaa kirjausperiaat-

teista, konsolidoinnissa vaadittavat oikaisut pienenevät.” (Haastateltava J) 

 

Haastateltava L kertoi, että kun yhtiö H:ssa otettiin käyttöön KPL 5:2 §:n mukainen 

rahoitusinstrumenttien käypään arvoon kirjaaminen, osoittautui projekti suhteellisen 

haastavaksi. Erityisen haasteelliseksi L:n mukaan osoittautui laskentajärjestelmien ja -
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ohjeistusten laatiminen sekä se, että operatiivinen tulos saadaan muutoksista huoli-

matta raportoitua järkevästi. Lisäksi haastateltava R:n mukaan joillekin yhtiöille on tullut 

KPL 5:2a §:n soveltamisen yhteydessä pohdittavaksi myös budjetointiin ja esimerkiksi 

palkitsemisjärjestelmiin mahdollisesti tapahtuvat muutokset uuden kirjaustavan myötä. 

Hänen mukaansa, mikäli yhtiö on aiemmin arvostanut rahoitusinstrumentit alimman ar-

von periaatteella, ovat arvonalentumiset tulleet kirjattavaksi tuloslaskelman kautta. Kun 

yhtiö on siirtynyt kirjaamaan rahoitusinstrumentit käypään arvoon, ovat arvonmuutok-

set siirtyneet tuloslaskelmalta taseen käyvän arvon rahastoon, josta tuloutuminen ta-

pahtuu eri tavalla. Tällöin yhtiössä tulee pohdittavaksi, mistä mitäkin palkitsemisen pe-

rusteena olevaa tulisi laskea. 

3.5 IFRS 9 -standardin soveltaminen käytännössä 

Haastateltaessa yhtiöitä ilmeni, että suurimmalle osalle uudistetun kirjanpitolain mah-

dollistama käypään arvoon arvostaminen ei ollut tuonut suuria tai merkittäviä muutok-

sia yhtiöiden raportointiin. Yhteisöjä H ja S lukuun ottamatta yhteisöt raportoivat IFRS:n 

mukaisesti, jolloin heille suurin muutos rahoitusinstrumenttien kirjaamiseen on tullut 

vuoden 2018 alussa voimaan tuleen IFRS 9 -standardin myötä. Uuden IFRS 9 -stan-

dardin voimaantulo on luonnollisesti vaikuttanut välillisesti myös yhteisöjen H ja S kir-

jaamiseen ja raportointiin KPL 5:2a § soveltamisen kautta. KPL 5:2a §:n soveltamisen 

kautta myös heille tulee sovellettavaksi IFRS 9 -standardin mukaiset säännökset.  

 

Haastatelluissa yhteisöiltä kysyttiin, mikä on ollut yhtiöiden näkökulmasta merkittävin 

ero IAS 39:n ja IFRS 9:n välillä. Kaikki yhtiöt mainitsivat merkittävimpinä uudistuksina 

heidän kannaltaan luottotappiovarauskirjauksiin liittyvän uudistuksen sekä suojauslas-

kentaan tulleet muutokset. Poikkeuksetta luottotappiovarauksiin liittyvä uudistus koet-

tiin negatiivisena sen työllistävän vaikutuksen ja yhtiön kannalta vähäisen merkityksen 

takia. Puolestaan suojauslaskentaan tulleet muutokset koettiin positiivisena muutok-

sena, sillä se mahdollistaa yhtiöiden näkökulmasta sen, että suojaavista johdannaisista 
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yhä useampi saatiin suojauslaskennan piiriin, ja se vastaa paremmin yhtiöiden bisnek-

sen tarpeita. Myös haastateltava R vahvistaa tätä käsitystä haastattelussaan kerto-

malla, että vaikka IFRS 9:n vaikutukset ovatkin yhtiökohtaisia, tulevat positiiviset vaiku-

tukset ilman muuta suojauslaskennan kautta, sillä ne sallivat huomattavasti useammin 

suojauslaskennan soveltamisen. Hänen mukaansa positiivisia vaikutuksia suojauslas-

kennassa tulee etenkin yhtiöille, joilla on hyödykejohdannaisia, sillä jatkossa on mah-

dollista suojata vain tietty komponentti, johon sovelletaan suojauslaskentaa. Aiemman 

IAS 39 -standardin voimassa ollessa suojauslaskennan noudattaminen hyödykejoh-

dannaisiin oli R:n mukaan hankalampaa. 

 

Yhtiö V:ssä IFRS 9:n myötä voimaan tullut uudistettu suojauslaskenta koettiin onnistu-

neemmaksi ja paremmaksi uudistukseksi, toisin kuin muissa haastatelluissa yhtiöissä. 

Erityisesti suojauslaskennan tehokkuustestaukseen liittyvät seikat korostuivat haastat-

teluissa. Haastateltava J kertoi, että yhtiössä on aiemmin jouduttu pyörittämään korre-

laatiolaskentoja suojauslaskennan tehokkuuden osalta niin eteenpäin kuin taaksepäin-

kin katsovan tehokkuuden osalta. Etenkin tämä korrelaatiolaskentojen työllistävä vai-

kutus korostui heidän sähkön hyödykejohdannaisissaan. Yhtiö V:llä on haastateltujen 

mukaan käytännössä jo aiemmin, IAS 39:n aikana, ollut tehokas suojaus. Sitä ei kui-

tenkaan ole voitu käsitellä suojauslaskennassa sen takia, ettei se ole osunut IAS 39:n 

määrittämään korrelaatioväliin. Haastateltava J:n mukaan jatkossa he vapautuvat eri-

tyisesti hyödykejohdannaisten osalta korrelaatiolaskelmien tekemisestä, sillä on riittä-

vää, että yhtiö pystyy osoittamaan suojattavan riskin ja suojaavan instrumentin välillä 

olevan taloudellisen riippuvuussuhteen.  

 

Erityisen merkittävää yhtiö V:n näkökulmasta oli se, että suojattava riski voidaan jat-

kossa jakaa komponentteihin. Tämä hyöty on heillä korostunut erityisesti sähköjohdan-

naisten osalta, jolloin heidän ei jatkossa tarvitse suojata sähkön ostoja Suomen alu-

eella, vaan he voivat suojata sähkön ostoista Suomen alueella systeemistä kompo-

nenttia. Tämä johtaa siihen, että he saavat kyseisen suojaussuhteen tehokkaaksi. 

Tämä johtuu siitä, että yhtiö V pystyy määrittämään suojattavasta riskistä suojauslas-

kennan piiriin vain sen osan, jota vastaava suojausinstrumentti yhtiöllä on olemassa. 
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Haastateltava J:n mukaansa myös valuuttajohdannaisten osalta yhtiö V pystyy jat-

kossa vapaammin soveltamaan suojauslaskentaa. 

 

”Aiemmin se, mikä oli mahdotonta, on nyt mahdollista, ja se, mikä on mahdol-

lista, sen tekeminen on nyt helpompaa.” (Haastateltava J.) 

 

Haastateltava J:n mukaan koko uudistus kulminoituu yhtiö V:ssä siihen, että uuden 

IFRS 9 -standardin myötä yhtiö pystyy heijastamaan aiempaa paremmin heidän talou-

delliseen raportointiin riskienhallinnan toimenpiteitä. Hänen mukaansa IAS 39:n mukai-

sessa suojauslaskennassa oli veteen piirrettyjä tehokkuusrajoja, jotka aiheuttivat käy-

tännössä ei-toivottuja lopputulemia puhtaasti volatiliteetin kautta. IFRS 9:n myötä yhtiö 

pystyy J:n mukaan täysin heijastamaan sen, mitä he oikeasti tekevät suojaustoimenpi-

teinä ja toimenpiteet näkyvät yhtiön V raportoitavissa luvuissa tavalla, jolla niiden halu-

taankin näkyvän. Toisin sanoen tehdyt suojaustoimenpiteet kuvaavat paremmin todel-

lisuutta ja tukevat paremmin liiketoiminnan tarpeita. Tämän lisäksi yhtiö V:ssä on ko-

ettu, että ylimääräinen tuloksen heilunta on saatu pois. Tämä on yhtiön mukaan jo 

aiemminkin hoidettu suojauksen kautta, mutta sitä ei ole pystytty aiemmin näyttämään 

teknisistä syistä yhtiön tuloksessa. IFRS 9:n myötä yhtiössä V on koettu, että riski voi-

daan määrittää tarkemmin. Haastateltava K tiivistääkin tämän sanoin: 

 

 ” Suojattava derivatiivi vastaa alla olevaa riskiä.” (Haastateltava K.) 

 

Yhteisö H:n ja S:n osalta suojauslaskentaan tulleet muutokset eivät suoranaisesti vai-

kuttaneet yhtiöiden raportointiin. Myös yhtiö C:lle suojauslaskennan uudistuksen vaiku-

tukset jäivät rajallisiksi, sillä he suojaavat vain spottimuutoksia valuuttamääräisistä os-

toista ja myynneistään, mihin IFRS 9 ei tuonut mitään uutta. Yhtiö C kokeekin tältä osin 

olevansa enemmänkin teknologiayhtiö, eikä valmistava yhtiö, jolloin heillä ei ole esi-

merkiksi samanlaista tarvetta hyödykejohdannaisille kuin vaikka yhtiössä V. 

 

Toinen merkittävä muutos IFRS 9 -standardin voimaantulon myötä ovat luottotappiova-

rauksiin liittyvät säädökset. Haastateltava R piti luottotappivarauksiin liittyviä muutoksia 
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merkittävänä IAS 39:n ja IFRS 9:n välisenä erona. IAS 39:n mukaan luottotappiot pe-

rustuivat toteutuneiden luottotappioiden malliin, eikä R:n mukaan kirjauksia tarvinnut 

tehdä, ellei luottotappioita ole oikeasti syntynyt. IFRS 9 puolestaan soveltaa odotetta-

vissa olevien luottotappioiden mallia. Mallissa joudutaan jo tapahtumahetkellä laske-

maan tapahtumalle jokin luottotappiomäärä, vaikka kirjattava määrä siinä vaiheessa 

olisikin suhteellisen pieni. Haasteltava R:n mukaan on myös tilanteita, ettei yhtiöllä ole 

ollut luottotappioita ollenkaan, mutta se joutuu silti IFRS 9:n myötä tekemään odotetta-

vissa oleville luottotappioille laskentamallin ja kirjaamaan jotain. Hän mukaansa on ole-

tettavaa, ettei luottotappioiden määrä voi olla nolla ilman todella hyviä ja päteviä perus-

teita. Normaaleissa muuta liiketoimintaa harjoittavissa yhtiöissä tämä tulee näkyviin si-

ten, että myynti- ja vuokrasaamiset tulevat tämän piiriin, vaikka ne eivät ole aiemmin 

olleet luottotappiovarausten piirissä.  

 

Haastateltava R samaistui yhtiöiden kanssa käytyihin keskusteluihin siitä, että uudistus 

on vaatinut yhtiöissä paljon työtä. Haastateltava L kertoi haastattelussa luottotappiova-

rauksiin liittyvien muutosten olleen heille työllistävin muutos. Yhteisöjen S ja H osalta 

luottotappiot ovat olleet merkityksetön asia tähän asti, sillä luottotappioiden määrä on 

vuosittain ollut 100–200 tuhatta euroa koko konsernissa. Kuitenkin IFRS 9 vaatii, että 

myös tässä tapauksessa odotettavissa olevat luottotappiot tulee kirjata standardin mu-

kaisesti. Haastateltava L kokikin, että yhtiössä jouduttiin käyttämään kohtuuttoman pal-

jon työaikaa asiaan, joka heillä on raportoinnillisesti niin pieni ja merkityksetön. Kirjaus-

muutosten implementointi yhtiössä oli yksi työllistävistä osioista, mutta haastateltava 

L:n mukaan yhtiöllä oli myös haasteita luottotappiotietojen tiedonkeruullisessa puo-

lessa ja heidän tuli hakea reittauksia luottotappioille myös talon ulkopuolelta. Haasta-

teltava L myöntää, että tietenkin työmäärä helpottuu jatkossa, kun kirjausmallit ja ra-

portointitavat on kerran jo implementoitu. Tilinpäätöksessä raportoitavaa luottotappion 

määrää suurempi ero on erityisesti verrattaessa liitetietoja aiempaan. Aiemmin yhtiöt S 

ja H ovat pystyneet kertomaan luottotappioihin liittyvät seikat käytännössä yhdessä lau-

seessa, kun nyt niistä tuli kirjoitettavaksi pitkähkösti.  

 



47 
 

Yhtiö C:llä oli yhteisöihin S ja H verrattavissa oleva tilanne siltä osin, että heille uusi 

luottotappiomalli oli yksi merkittävimmistä IFRS 9:n tuomista muutoksista nimenomaan 

työmäärällisesti muttei euromääräisesti. Haastateltava P kertoi, että he ovat joutuneet 

muuttamaan luottotappiomalliaan sitten, että he kirjaavat jatkossa luottotappiot myös 

nollapäiväisistä myyntisaamisista. Yhtiöllä on aiemmin ollut luottotappion kirjaamisesta 

käytössään yksinkertainen neliportainen luottotappiomalli. Mallin mukaan tietyn verran 

yliaikaisista myyntisaamisista tulee kirjata prosentuaalisesti tietyn verran luottotappiota. 

Kun myynsaamiset ovat muutaman kuukauden edellistä porrasta vanhempia, tulee 

taas kirjata prosentuaalisesti tietyn verran enemmän luottotappiota. Lopulta kun myyn-

tisaamiset ovat yli vuoden vanhoja, ne tulee kirjata sataprosenttisina luottotappioina. 

Asteikoilla on ollut annettuna maksimi luottotappioiden määrä, joka kyseisellä tasolla 

on saatu kirjata luottotappiona. Erillisyhtiöiden kirjanpitäjät ovat saaneet käyttää anne-

tuissa rajoissa omaa harkintaansa luottotappioiden kirjaamiseen. Haasteltava P:n mu-

kaan harkinta tulee sovellettavaksi esimerkiksi tilanteissa, joissa on tiedossa jokin selvä 

syy, miksi myyntisaamisten maksut ovat myöhässä, eikä syy kuitenkaan liity maksuvai-

keuksiin tai voidaan olla varmoja, ettei ole syytä, miksei asiakkaalta maksua saataisi.  

 

Yhtiö C:n vuosittainen luottotappioiden määrä on noin viisi miljoonan luokkaa, mutta 

verrattuna heidän 3,5 miljardin liikevaihtoon, on luottotappioiden määrä suhteellisen 

pieni. Nyt he ovat IFRS 9:n myötä muuttaneet luottotappiomallia niin, että maksimiar-

vojen sijasta yhtiö on antanut kullekin portaalle minimiprosentin luottotappion kirjaami-

selle. Erillisyhtiöiden kirjanpitäjät voivat sitten omaa harkintaansa käyttäen kirjata myös 

tarvittaessa suuremmat luottotappiot. Haastateltava P ei kuitenkaan usko, että lasken-

tamallin muutos vaikuttaisi euromääräisesti heidän tilinpäätöksessä raportoitavien luot-

totappioiden määrään, sillä hän ei näe, miksi kirjanpitäjät ryhtyisivät yhtäkkiä kirjaa-

maan täysin aiemmasta poikkeavia määriä luottotappioita, varsinkin kun molemmissa 

malleissa pääkirjanpitäjillä on ollut mahdollista käyttää omaa tilannekohtaista harkin-

taansa kirjauksia tehtäessä. 

 

”Tietenkin kun me nyt varataan niitä nollapäiväisiä [myyntisaamisia], niin niistä 

tulee uusia ja lisää [kirjauksia]. Ja se on tavallaan se meidän siirtymävaikutus. 
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Sitten kun me ollaan siellä jossain pitkästi yliaikaisissa [myyntisaamisissa], niin 

mä en nyt jotenkin keksi, miksi meidän controllerit nyt sit jotenkin varaisi hirveen 

paljon eri tavalla kuin aiemmin. Jos aiemmin ollut sääntö, että näissä yliaikai-

sissa varataan max. 50 % ja sit ne on varannut 20%. Ja jos nyt sit näissä saman 

ryhmäisissä on sääntö, et varatkaa min. 10 %, niin mä luulen, että ne varaa sen 

20 %, kun ne saa mennä yli siitä annetusta prosentista.” (Haastateltava P.) 

 

Haastateltava P pitää luottotappioiden seurantaa tärkeänä, mutta kokee, että standardi 

vaatii muulla toimialalla toimivilta yhtiöiltä kohtuuttomasti työtä luottotappioiden mää-

rään suhteutettuna. Hän korostaakin, että IFRS 9:n odotettavissa olevien luottotappioi-

den malli on tärkeä pankeille, mutta yhtiöille lähinnä resursseja ja aikaa vievä muutos. 

 

Myös yhtiö V ilmoitti, että IFRS 9 -standardin luottotappiomalli, jossa siirrytään toteutu-

neista luottotappioista odotettavissa oleviin luottotappioihin, on suuri muutos monessa-

kin mielessä. Yhtiölle suurin IFRS 9 -standardin tuoma muutos aiempaan on se, että 

rahoitusvarojen arvostamis- ja arvonalentumiskirjaukset pitävät sisällään jatkossa 

myös myyntisaamiset ja asiakassopimuksiin perustuvat erät. Yhtiö V:lle luottotappio-

mallin muutos on myös euromääräisesti merkittävä. Haastateltava J kertoo, että yhti-

össä on jouduttu luomaan uudet laskentaperusteet, implementoimaan ne eri yksiköiden 

kanssa ja kouluttamaan yksiköt uusiin malleihin. Lisäksi on jouduttu laskemaan käytän-

nössä se, miten standardin käyttöönotto vaikuttaa ja miten siihen liittyvät kirjaukset vuo-

den 2018 aikana raportoidaan. Lisäksi itse yhtiön raportointijärjestelmiin on täytynyt 

tehdä kehitystyötä, jotta yhtiössä V pystytään seuraamaan uuden standardin mukana 

tuomia kirjauksia ja muutoksia. 
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1 Yhteenveto  

Tämän tutkimuksen tarkoitus on keskittyä tutkimaan yritysten rahoitusinstrumenttien 

arvostamista Suomessa uudistuneen kirjanpitolain ja uuden IFRS 9 Rahoitusinstru-

mentit -standardin mukaisesti.  Tutkimuksella pyritään selvittämään, millaisia vaikutuk-

sia uudistetun kirjanpitolain niin kutsutulla IFRS-optiolla ja IFRS 9-standardin voimaan-

tulolla on ollut yritysten tilinpäätöksiin. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan rahoitus-, si-

joitus- ja eläkelaitokset, koska niiden rahoitusinstrumenttien käyttötarkoitukset poikkea-

vat tavanomaista liiketoimintaa harjoittavien yritysten käyttötarkoituksista. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli selvittää kirjanpitolain 5:2a §:n IFRS-option ja uuden IFRS 9 -standar-

din mukaisten rahoitusinstrumenttien laatimisperiaatteiden vaikutukset yritysten tilin-

päätöksiin ja tästä siirtymästä aiheutuneisiin ongelmiin sekä hyötyihin. 

4.1.1 Yhtiöillä käytössä olevat rahoitusinstrumentit 

Kaikilla haastatelluilla yhtiöillä oli käytössään johdannaisia, joita yhtiöt olivat hankkineet 

suojaustarkoitukseen. Yhtiöt myös kertoivat samalla tavalla siitä, että kaikki heillä ole-

vat johdannaiset on hankittu suojaustarkoituksessa ja niillä on tarkoitus suojata yhtiötä 

riskeiltä. Esille tulleita suojattavia kohteita yhtiöillä oli hyödykejohdannaiset, joilla taval-

lisimmin suojattiin yhtiötä sähkön hinnanmuutoksilta. Kaikki teollisuusyhtiöt tarvitsevat 

toimintaansa sähköä, josta johtuen sähkö vaikutti haastattelujen perusteella olevan yk-

sin yleisimmistä yhtiöillä olevista hyödykejohdannaisista. Tämän lisäksi yhtiöillä oli hyö-

dykejohdannaisia raaka-aineille, joita ne käyttävät liiketoiminnassaan, esimerkiksi nik-

kelille. Toinen hyödykejohdannaisten lisäksi paljon käytetty johdannaistyyppi on valuut-

tajohdannaiset, joilla yhtiöt suojaavat ostojaan ja myyntisaamisiaan. Muutama yhtiöistä 

ilmoitti myös käyttäneensä tai käyttävänsä edelleen koronvaihtosopimuksia suojaa-

maan yhtiöiden ottamia lainoja koron muutoksia vastaan. 
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Yhtiöt raportoivat myös, että vaikka kaikki niiden rahoitusinstrumentit on hankittu suo-

jaustarkoituksessa, vain osaan niistä sovelletaan suojauslaskentaa. Yhden yhtiön mu-

kaan heillä tytäryhtiöt tekevät suojauslaskennan siltä osin kuin katsovat sen tarpeel-

liseksi, mutta emoyhtiö ei vaadi suojauslaskentaa tehtäväksi. Kaikki haastatellut sanoi-

vat aiemmin voimassa olleen IAS 39 -standardin olleen osasyy siihen, etteivät kaikki 

yhtiöiden suojaavat rahoitusinstrumentit ole olleet suojauslaskennan piirissä. Aiemmin 

voimassa ollut IAS 39 -standardi oli nykyistä IFRS 9 -standardia tarkempi suojauslas-

kennan piiriin kuuluvien rahoitusinstrumenttien tehokkuudesta. Tehokkuudelle oli IAS 

39- standardissa määritelty tietyt tehokkuusrajat, jotka eivät useasti yhtiöiden mukaan 

täyttyneet heillä. Erityisesti hyödykejohdannaisia riskienhallinnan välineenä käyttävissä 

yhtiöissä uusi säännöstö on helpottanut johdannaisten saamista suojauslaskennan pii-

riin. 

 

Yhdessä haastatelluista yhtiöstä on aiemmin jouduttu pyörittämään korrelaatiolasken-

toja suojauslaskennan tehokkuuden osalta niin eteenpäin kuin taaksepäinkin katsovan 

tehokkuuden osalta. Etenkin nämä korrelaatiolaskentojen työllistävät vaikutukset ko-

rostuivat heidän sähkön hyödykejohdannaisissaan. Tämä tilannekuvaus vastaa hyvin 

IAS 39 -standardin aikana voimassa ollutta säännösten soveltamista. Kyseisellä yhti-

öllä oli haastateltujen mukaan käytännössä jo IAS 39:n aikana tehokas suojaus, mutta 

sitä ei ole voitu käsitellä suojauslaskennassa sen takia, ettei se ole osunut IAS 39:n 

määrittämään korrelaatioväliin. IAS 39 -standardin säätämä korrelaatioväli oli 80–125 

%, josta luovuttiin IFRS 9:n myötä. Haastattelun mukaan jatkossa yhtiöt vapautuvat 

erityisesti hyödykejohdannaisten osalta korrelaatiolaskelmien tekemisestä, sillä IFRS 

9:n mukaan on riittävää, että yhtiö pystyy osoittamaan suojattavan riskin ja suojaavan 

instrumentin välillä olevan taloudellisen riippuvuussuhteen. Erityisen merkittävää yhtiön 

näkökulmasta oli se, että suojattava riski voidaan jatkossa jakaa komponentteihin. 

Tämä hyöty on heillä korostunut erityisesti sähköjohdannaisten osalta, jolloin heidän ei 

jatkossa tarvitse suojata sähkön ostoja Suomen alueella vaan he voivat suojata sähkön 

ostoista Suomen alueella systeemistä komponenttia, mikä johtaa siihen, että he saavat 
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kyseisen suojaussuhteen tehokkaaksi. Tämä johtuu siitä, että yhtiö pystyy määrittä-

mään suojattavasta riskistä suojauslaskennan piiriin vain sen osan, jota vastaava suo-

jausinstrumentti yhtiöllä on olemassa. 

4.1.2 IFRS 9:n tuomat muutokset yhtiöiden tilinpäätökseen 

Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki haastatelluista yhtiöiden edustajista sanoi-

vat IFRS 9 -standardin tuoneen yhtiöille merkittäviä muutoksia heidän raportointiinsa ja 

tilinpäätöksiinsä. Suurimmalla osalla muutokset näkyvät ennemminkin tilinpäätöksen 

liitetietojen pituutena ja joidenkin haastateltujen yhtiöiden osalta tuloksen pienenä hei-

luntana ensimmäisenä standardin käyttöönottovuotena. Itse rahoitusinstrumenttien ar-

voon ei yhtiöiden mukaan ole tiedossa valtavia muutoksia, sillä yhtiöt ovat soveltaneet 

rahoitusinstrumenttien käypään arvoon kirjaamista jo aiempina tilikausina. Standardi ei 

myöskään haastateltavien mukaan tuo itse käypiin arvoihin suuria muutoksia; jonkin 

yhtiön osalta heidän suojauslaskentamallinsa oli niin yksinkertainen, ettei rahoi-

tusinstrumenttien kirjanpitoarvon, eli hankinta-arvon, ja käyvän arvon välillä voitu ha-

vaita merkittävää eroa. Kaikkia IFRS 9 -standardin mukanaan tuomia muutoksia ei vielä 

ole voitu havaita suoraan yhtiöiden tilinpäätöksistä, sillä haastateltavista yhtiöistä kaikki 

ovat ottaneet standardin käyttöön vasta 1.1.2018, kun soveltaminen tuli pakolliseksi.  

 

Tilinpäätöksissä näkyvien muutosten lisäksi yhtiöt raportoivat standardimuutoksen vai-

kuttaneen etenkin heidän omiin laskentajärjestelmiinsä ja tapaan raportoida asioista. 

Keskeisimpinä muutoksina kaikki haastatellut mainitsivat suojauslaskentaan tulleet 

muutokset sekä luottotappiovarausten muuttumisen odotettavissa olevien luottotappi-

oiden raportoinniksi. Poikkeuksetta luottotappiovarauksiin liittyvä uudistus koettiin ne-

gatiivisena sen työllistävän vaikutuksen ja yhtiön kannalta vähäisen merkityksen takia.  

 

Sen sijaan suojauslaskentaan tulleet muutokset koettiin positiivisina. Ne mahdollistavat 

yhtiöiden näkökulmasta sen, että suojaavista johdannaisista yhä useampi saatiin suo-
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jauslaskennan piiriin, ja se vastaa paremmin yhtiöiden liiketoiminnan tarpeita. Positiivi-

sia vaikutuksia koettiin tulleen etenkin yhtiöille, joilla on hyödykejohdannaisia, sillä jat-

kossa on mahdollista suojata vain tietty riskikomponentti, johon sovelletaan suojaus-

laskentaa. Yhden haastatellun yhtiön mukaan koko uudistus kulminoituu yhtiössä sii-

hen, että uuden IFRS 9 -standardin myötä yhtiö pystyy heijastamaan aiempaa parem-

min heidän taloudelliseen raportointiinsa riskienhallinnan toimenpiteitä. Tämä haasta-

tellun yhtiön näkemys on linjassa Aallon (2017) näkemyksen kanssa siitä, että IFRS 

9:n myötä yhtiöt pystyvät paremmin ilmentämään suojauslaskennan tuloksen kautta 

yhtiön operatiivisen riskienhallinnan tulosta. Haastatellun yhtiön edustajan mukaan IAS 

39:n mukaisessa suojauslaskennassa oli veteen piirrettyjä tehokkuusrajoja, jotka ai-

heuttivat käytännössä ei-toivottuja lopputulemia puhtaasti volatiliteetin kautta. IFRS 9:n 

myötä yhtiö pystyy haastattelun mukaan täysin heijastamaan sitä, mitä he oikeasti te-

kevät suojaustoimenpiteinä, ja toimenpiteet näkyvät yhtiön raportoitavissa luvuissa ta-

valla, jolla niiden halutaankin näkyvän. Toisin sanoen tehdyt suojaustoimenpiteet ku-

vaavat paremmin todellisuutta ja tukevat paremmin liiketoiminnan tarpeita. 

 

Toinen haastatteluissa esille noussut merkittävä muutos IFRS 9 -standardin voimaan-

tulon myötä on luottotappiovarauksiin liittyvät säädökset. Haastateltavat pitivät luotto-

tappivarauksiin liittyviä muutoksia merkittävänä IAS 39:n ja IFRS 9:n välisenä erona. 

IAS 39:n mukaan luottotappiot perustuivat toteutuneiden luottotappioiden malliin, eikä 

standardin mukaan kirjauksia tarvinnut tehdä, ellei yhtiöllä ollut oikeasti syntynyt luot-

totappiota. IFRS 9 puolestaan soveltaa odotettavissa olevien luottotappioiden mallia, 

jossa joudutaan jo tapahtumahetkellä laskemaan tapahtumalle jokin luottotappio-

määrä, vaikka laskennallinen luottotappion määrä luotonantohetkellä olisikin suhteelli-

sen pieni. Yksi haastateltava nosti esille, että on myös tilanteita, ettei yhtiöllä ole ollut 

luottotappioita ollenkaan, mutta he joutuvat silti IFRS 9:n myötä tekemään odotetta-

vissa oleville luottotappioille laskentamallin ja kirjaamaan jonkin suuruisen luottotap-

pion kirjanpitoon. Haastatellun mukaan on oletettavaa, ettei luottotappioiden määrä voi 

olla nolla ilman todella hyviä ja päteviä perusteita. Normaaleissa muuta liiketoimintaa 

harjoittavissa yhtiöissä tämä tulee näkyviin siten, että myynti- ja vuokrasaamiset tulevat 
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luottotappiomallin piiriin, vaikka eivät sitä aiemmin ole olleet. Kaikki haastatellut sa-

maistuivat siihen, että uudistus luottotappiomallissa on vaatinut yhtiöissä paljon työtä.  

 

IFRS 9 sisältää yleisesti sovellettavan odotettavissa olevien luottotappioiden mallin, 

joka on Haaramon (2015b) mukaan tarkoitettu erityisesti rahoituslaitoksille. Rahoitus-

laitokset eivät kuitenkaan olleet tämän tutkimuksen kohteena ja kaikki haastateltavat 

ovat tavanomaista liiketoimintaa harjoittavia yhtiöitä. Tällaisille yhtiöille on mahdollis-

tettu IFRS 9 -standardissa myös niin kutsuttu yksinkertaistettu odotettavissa olevien 

luottotappioiden malli. Haastateltavat kertoivat haastattelussa luottotappiovarauksiin 

liittyvien muutosten olleen heille yksi työllistävimmistä muutoksista. Suurimmalla osalla 

yhtiöistä luottotappioiden määrä ei ole ollut oleellinen summa suhteessa liikevaihtoon, 

jolloin standardin vaatimat muutokset laskentajärjestelmiin ja sisäisiin ohjeistuksiin tun-

tuivat yhtiöissä kohtuuttoman suurilta ja turhilta. Tietenkin siirtymävaikutuksena mo-

nelle yhtiölle uuteen luottotappiomalliin siirtyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että yh-

tiöiden tilinpäätöksissä luottotappioiden euromääräinen summa tulee kasvamaan mer-

kittävästi suhteessa aiempaan. Tämä johtuu erityisesti siitä, että luottotappiomallin pii-

riin tulivat myös myynti- ja vuokrasaamiset, sekä siitä, että myös nollapäiväisistä myyn-

tisaamisista tuli tilinpäätökseen kirjata jonkin suuruisia luottotappiovarauksia aiem-

masta poiketen. Muutamassa yhtiössä koettiin erityisen haastavaksi myös tiedonkeruu 

odotettavissa olevien luottotappioiden määrän arvioimiseksi ja kirjaamiseksi.  

 

Yksi haastatelluista kertoi tarkemmin yhtiön luottotappioiden kirjausmalliin tehdyistä 

muutoksista. Yhtiössä on haastattelun mukaan jouduttu muuttamaan luottotappiomallia 

sitten, että yhtiössä kirjataan jatkossa luottotappiot myös nollapäiväisistä myyntisaami-

sista. Yhtiöllä on aiemmin luottotappion kirjaamisesta käytössään yksinkertainen neli-

portainen luottotappiomalli. Mallin mukaan, kun myyntisaamiset ovat tietyn verran yli-

aikaisia, tulee yliaikaisista myyntisaamisista kirjata prosentuaalisesti tietyn verran luot-

totappiota. Kun myyntisaamiset ovat muutaman kuukauden edellistä porrasta vanhem-

pia, tulee taas kirjata prosentuaalisesti tietyn verran enemmän luottotappiota. Lopulta 

kun myyntisaamiset ovat yli vuoden vanhoja, ne tulee kirjata sataprosenttisina luotto-



54 
 

tappioina. Asteikoilla on ollut annettuna maksimi luottotappioiden määrä, joka kysei-

sellä tasolla on saatu kirjata luottotappiona. Erillisyhtiöiden kirjanpitäjät ovat saaneet 

käyttää annetuissa rajoissa omaa harkintaansa luottotappioiden kirjaamiseen. Haas-

tattelun mukaan yhtiössä harkinta on tullut sovellettavaksi esimerkiksi tilanteissa, joissa 

on tiedossa jokin selvä syy, miksi myyntisaamisten maksut ovat myöhässä, eikä syy 

ole liittynyt maksuvaikeuksiin tai voidaan olla varmoja, ettei ole syytä, miksei asiak-

kaalta saataisi maksua.  

 

Nyt yhtiössä on IFRS 9:n myötä muutettu luottotappiomallia niin, että maksimiarvojen 

sijasta yhtiö on antanut kullekin portaalle minimiprosentin luottotappion kirjaamiselle. 

Erillisyhtiöiden kirjanpitäjät voivat sitten omaa harkintaa käyttäen kirjata myös tarvitta-

essa suuremmat luottotappiot. Haastateltavassa yhtiössä ei kuitenkaan uskota, että 

laskentamallin muutos vaikuttaisi euromääräisesti heidän tilinpäätöksessään raportoi-

tavien luottotappioiden määrään, sillä he eivät näe, miksi kirjanpitäjät ryhtyisivät yhtäk-

kiä kirjaamaan täysin aiemmasta poikkeavia määriä luottotappioita, varsinkin kun mo-

lemmissa malleissa pääkirjanpitäjillä on ollut mahdollista käyttää omaa tilannekohtaista 

harkintaansa kirjauksia tehtäessä. Kutenkin siirtymävaiheessa yhtiölle toki tulee lisää 

luottotappiota tilinpäätökseen erityisesti nollapäiväisistä luottotappioista johtuen. Yhtiön 

kuvaama luottotappiomalli kuvastaa IFRS 9 -standardissa mainittua yksinkertaistettua 

odotettavissa olevien luottotappioiden mallia. Haastattelun perusteella yhtiössä ei so-

velleta IFRS 9 -standardin yleistä odotettavissa olevien luottotappioiden mallia, sillä 

yhtiö ei siirrä luottotappioita kolmiportaisella tasolla niiden riskiluokituksen perusteella, 

vaan sen perusteella, kuinka pitkään saatava on ollut yhtiöllä. 

 

Yhtiöissä kuitenkin tunnistettiin, että odotettavissa olevien luottotappioiden määrän 

seuraaminen on tärkeä asia ja korostuu erityisesti rahoitusalalla toimivien yhtiöiden 

keskuudessa. IFRS 9 vaatii, että myös tavanomaista liiketoimintaa harjoittavissa yhti-

öissä odotettavissa olevat luottotappiot tulee kirjata standardin mukaisesti. Suurin osa 

haastatelluista kuitenkin myöntää, että tietenkin työmäärä helpottuu jatkossa, kun kir-

jausmallit ja raportointitavat on kerran jo implementoitu. Tilinpäätöksessä raportoitavaa 
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luottotappion määrää suurempi ero on erityisesti verrattaessa liitetietojen määrää aiem-

paan. Aiemmin osa haastatelluista yhtiöistä on pystynyt kertomaan luottotappioihin liit-

tyvät seikat käytännössä yhdessä virkkeessä, kun nyt niistä tuli kirjoitettavaksi pitkäh-

kösti. 

4.1.3 KPL 5:2 §:n mukanaan tuomat vaikutukset rahoitusinstrumentteihin 

Kaikki haastatellut yhtiöt ovat soveltaneet johdannaisten ja rahoitusinstrumenttien käy-

pään arvoon arvostamista jo ennen uudistuneen kirjanpitolain voimaantuloa vuonna 

2016. Yhtiöt ovat haastattelujen perusteella soveltaneet käypään arvoon arvostamista 

vuodesta 2004 lähtien, kun se kirjanpitolaissa mahdollistettiin. Haastatteluissa kävi ilmi, 

että yleisesti yhtiöllä voisi ajatella olevan kaksi seikkaa, joiden takia yhtiö voisi päätyä 

ratkaisuun ryhtyä soveltamaan KPL 5:2a §:ää, ellei se ole kirjannut rahoitusinstrument-

teja aiemmin käypään arvoon. Ensimmäisessä syyssä yhtiö on todennäköisesti osa 

konsernia, jolloin emoyhtiön päätös ryhtyä soveltamaan erillistilinpäätöksessään KPL 

5:2a §, joka vastaa IFRS:n kirjaustapaa, voisi helpottaa ja yksinkertaistaa emoyhtiön 

kirjausprosessia. Tällöin yhtiö antaisi samaa kuvaa yhtiöstä niin emoyhtiön tilinpäätök-

sessä kuin konsernitilinpäätöksessäkin. Tämä vastaa myös ajatusta, joka lain laatijalla 

on ollut hallituksen esitysluonnoksessakin. Toinen syy voisi haastattelujen mukaan olla 

Kilan lausunto vuodelta 2016, joka tiukensi johdannaisten käsittelyä siltä osin, milloin 

johdannaiset tulee kirjata yhtiön taseeseen. Jos yhtiöllä on rahavirransuojauksia, yhti-

öille voisi olla käytännöllisempää soveltaa KPL 5:2a §:ää, jolloin yhtiölle avautuu mah-

dollisuus soveltaa IFRS:n mukaista suojauslaskentaa. Tällöin johdannaisen arvon 

muutokset menevät ensin käyvän arvon rahastoon omaan pääomaan eivätkä näin hei-

luta tulosta yhtä radikaalisti. Haastattelujen perusteella erityisesti tämä viimeisin syy on 

ollut myös syynä siihen, että muutamassa haastatelluista yhteisöistä on aikanaan siir-

rytty soveltamaan KPL 5:2 §:n mukaista menettelyä.   
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Yksi haastatelluista yhtiöistä siirtyi kirjaamaan rahoitusinstrumenttejaan vuonna 2016 

KPL 5:2a §:n mukaisesti. Vuoden 2015 osalta yhtiö oli soveltanut KPL 5:2 §:ää rahoi-

tusinstrumenttien kirjaamiseen, mutta koska kirjaaminen tulee tämän pykälän mukaan 

tehdä alimman arvon perusteella, tuli tuloksessa näkyviin vain rahoitusinstrumenteista 

kaudella syntyneet tappiot, jotka puolestaan heiluttavat tulosta merkittävästi. Yhtiössä 

tämä tuloksen ennakoimattomuus haluttiin pois. Kuitenkin haastattelun mukaan IFRS 

9 -standardin voimaantulo vuoden 2018 alussa palautti tilanteen siihen, että ainakin 

kyseisen haastatellun yhteisön osalta käypien arvojen arvonmuutokset tulivat käyvän 

arvon rahaston sijasta kirjattavaksi jälleen suoraan tulokseen. Tämä tuli haastattelun 

mukaan yhteisölle hieman yllätyksenä, sillä yhtiö ei tee IFRS:n mukaista kirjanpitoa, 

muuta kuin KPL 5:2a §:n soveltamisen kautta. Näin ollen heiltä oli hetkellisesti jäänyt 

huomioimatta seikka, että IAS 39:n vaihtuminen IFRS 9 -standardiksi tulee vaikutta-

maan myös KPL 5:2a §:n kautta heidän tapaansa kirjata ja käsitellä rahoitusinstrument-

teja kirjanpidossa. Muilta osin haastatelluille ei ollut tullut kirjanpitolain 5:2a §:n sovel-

tamisen myötä yllätyksiä tai ennakoimattomia vaikutuksia yhteisöjen tai konsernin ra-

portointiin. Haastatteluissa kuitenkin mainittiin, että uudistetun kirjanpitolain osalta yl-

lättävää olivat enemmänkin liitetietovaatimukset ja erityisesti johdannaisten ja suojaus-

laskentakuvausten lisäämisen osalta. Käytännössä emoyhtiön erillistilinpäätöksen 

Suomen kirjanpitoasetusten mukaisen tilinpäätöksen liitetiedot tulivat hyvin lähelle kon-

sernin IFRS-liitetietojen laajuutta. 

 

Kirjanpitolain 5:2a §:n käyttöönotolla on luonnollisesti ollut vaikutuksia yhtiöiden tilin-

päätös- ja kirjausprosesseihin. Haastattelujen mukaan lähtökohtaisesti KPL 5:2a §:n 

käyttöönotto poistaa yhtiöiltä niin kutsutun tulosvaihtelun, jonka voidaan yleisesti todeta 

olleen ehdottoman positiivinen asia yhtiöille. Negatiivisina vaikutuksina haastatteluissa 

nousi esille erityisesti se, että käypään arvoon arvostamiseen siirryttäessä muutos 

edellyttää yhtiöiden järjestelmien ja kirjausprosessien muokkausta, jotta laskennat saa-

daan säännösten mukaisiksi. Huomionarvoista on myös se, että kun yhtiö ryhtyy sovel-

tamaan KPL 5:2a §:ää, sen tulee esittää tilinpäätöksessään IFRS-liitetiedot. IFRS:n 

vaatimat liitetiedot ovat huomattavasti suomalaisia kirjanpitosäädöksiä laajemmat. 
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IFRS-liitetietojen tekemiseen ensimmäisenä vuonna vaadittava panostus ja niiden laa-

juus voi yllättää yhtiöt, jos yhtiöissä ei ole aiemmin oltu tekemisissä IFRS:n vaatimusten 

kanssa.  

 

Yhtiöt, joissa on jo aiemmin sekä erillisyhtiöissä että konsernitasolla kirjattu rahoi-

tusinstrumentit käypään arvoon, eivät kokeneet uudistetun kirjanpitolain tuoneen heille 

KPL 5:2 a §:n soveltamisen kautta muutoksia. Heidän näkökulmastaan merkittävämpi 

muutos on ollut IFRS 9:n voimaantulo vuoden 2018 alussa. Haastateltujen mukaan on 

kuitenkin paljon yhtiöitä, joissa vain emoyhtiössä on kirjattu rahoitusinstrumentit käy-

pään arvoon ja tytäryhtiöissä nämä on ilmoitettu taseen ulkopuolisina vastuina, mikä 

oli vanhan lainsäädännön mukaan mahdollista. Tällaisille yhteisöille muutos on haas-

tattelujen mukaan ollut suuri, sillä yhtiöissä on jouduttu tekemään suuria muutoksia ra-

hoitusinstrumenttien kirjauspolitiikkaan ja -järjestelmiin.  

 

Näiden lisäksi haastavaksi oli koettu, että operatiivinen tuloksen järkevä raportointi 

muutoksista huolimatta. Haastateltavat kuitenkin painottivat, että muutos on haasteel-

linen vain ensimmäisenä vuonna ja yhdenmukaiset kirjausperiaatteet helpottavat ja 

pienentävät työmäärää konsolidointivaiheessa. Lisäksi yksi haastateltavista kertoi, että 

joillekin yhtiöille on tullut KPL 5:2a §:n soveltamisen yhteydessä pohdittavaksi myös 

budjetointiin ja esimerkiksi palkitsemisjärjestelmiin mahdollisesti tapahtuvat muutokset 

uuden kirjaustavan myötä. Kyseisen haastatellun mukaan yhtiössä, joka aiemmin ar-

vosti rahoitusinstrumentit alimman arvon periaatteella, arvonalentumiset ovat tulleet 

kirjattavaksi tuloslaskelman kautta. Kun yhtiö on siirtynyt kirjaamaan rahoitusinstru-

mentit käypään arvoon, arvonmuutokset ovat siirtyneet tuloslaskelmalta taseen käyvän 

arvon rahastoon, josta tuloutuminen tapahtuu eri tavalla. Tällöin yhtiössä tulee pohdit-

tavaksi, mistä mitäkin palkitsemisen perusteena olevaa tulisi laskea. Muut haastatelta-

vat eivät kuitenkaan maininneet, että heillä olisi omissa yhtiöissään ollut kyseisiä haas-

teita otettaessa käyttöön KPL 5:2a §:ää. 
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4.2 Johtopäätökset 

Tutkimuskohteena oli selvittää kirjanpitolain 5:2a §:n IFRS-option ja uuden IFRS 9 -

standardin mukaisten rahoitusinstrumenttien laatimisperiaatteiden vaikutukset yritys-

ten tilinpäätöksiin ja tästä siirtymästä aiheutuneisiin ongelmiin sekä hyötyihin. Päätut-

kimuskysymys oli,  

— millaisia muutoksia IFRS 9 on tuonut tai tuo yhtiöiden raportointiin ja tilin-

päätökseen. 

Alatutkimuskysymyksinä olivat, 

— millaisia vaikutuksia uudistetulla kirjanpitolain 5:2a § mukaisella rahoi-
tusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisella ollut yritysten tilinpää-
töksiin.    

— millaisia rahoitusinstrumentteja yhtiöillä on käytössä ja mihin tarkoituk-

seen. 

Tutkimuksen perusteella kävi ilmi, että IFRS 9 on tuonut yhtiöiden raportointiin ja tilin-

päätöksiin merkittäviä muutoksia. Merkittävimpinä muutoksina mainittiin suojauslas-

kentaan ja luottotappiomalliin tulleet muutokset. Suojauslaskennan osalta yhtiöt koki-

vat, että he pystyvät jatkossa ilmentämään suojauslaskennan avulla paremmin heidän 

todellista operatiivista riskienhallintaansa ja se näkyy heillä jatkossa myös raportoita-

vassa tulossa. Aiemmin yhtiöt olivat kokeneet, että suojauslaskennan tehokkuusrajat 

olivat olleet teennäiset eivätkä palvelleet ainakaan tavanomaista liiketoimintaa harjoit-

tavien yhtiöiden tarpeita. Vastaavasti IFRS 9:n mukanaan tuomien muutosten perus-

teella suojauslaskennan tehokkuuden todentamiseksi yhtiöille riittää jatkossa, että he 

pystyvät osoittamaan suojaavan johdannaisen ja suojattavan riskin välisen taloudelli-

sen suhteen. Näin ollen etenkin hyödykejohdannaisia omaavat yhtiöt saavat suojaavat 

johdannaisensa jatkossa myös suojauslaskennan piiriin. Yhtiöiden mukaan heillä on jo 

aiemminkin ollut tehokas suojaus riskejä vastaan, mutta he eivät ole voineet näyttää 

sitä raportoitavassa tuloksessa. Jatkossa tämä tulee heidän mukaansa näkyviin, mihin 

he ovat erittäin tyytyväisiä ja mitä he pitävät yhtenä IFRS 9:n positiivisimmista ja mer-

kittävimmistä muutoksista. Tutkimuksen perusteella voidaan siis olettaa, että jatkossa 
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yhtiöiden johdannaisista johtuva tulosvaihtelu vähenee ja suojauslaskennan piirissä 

olevien johdannaisten määrä kasvaa.  

 

Toinen merkittävä IFRS 9:n tuoma muutos, joka nousi esille haastatteluissa, oli luotto-

tappiomallin muutos. Suurin osa haastatelluista piti uutta odotettavissa olevien luotto-

tappioiden mallia tärkeänä uudistuksena rahoitusalalla toimivien yhtiöiden näkökul-

masta. Kuitenkin uusi odotettavissa olevien luottotappioiden malli oli tavanomaista lii-

ketoimintaa harjoittavien yhtiöiden näkökulmasta negatiivinen uudistus. Suurimmassa 

osassa haastatelluista yhtiöistä luottotappioiden määrä tilikaudella liikevaihtoon suh-

teutettuna oli niin marginaalinen, etteivät yhtiöt nähneet muutoksen aiheuttavan heille 

mitään olennaista hyötyä. Päinvastaisesti uudistus vaati kaikilta yhtiöiltä, että yhtiöiden 

luottotappiomalleja oli uudistettava vastaamaan uutta odotettavissa olevien luottotap-

pioiden mallin vaatimuksia. Muutoksia tuli haastattelujen perusteella tehdä yhtiöiden 

raportointijärjestelmiin ja uusi malli tuli lisäksi tietenkin implementoida ja kouluttaa yh-

tiön sisällä. Työmäärän koettiinkin olevan valtaisa yhtiöiden luottotappioiden määriin 

nähden.  

 

Odotettavissa olevien luottotappioiden mallin muutosten lisäksi yhtiöt joutuivat tilinpää-

töksessä 2017 lisäksi antamaan aiempaa selvästi laajemmat liitetiedot liittyen luotto-

tappioihin ja uuden odotettavissa olevien luottotappioiden mallin soveltamisen vaiku-

tuksiin yhtiön tilinpäätökseen. Lisäksi yhtiöiden oli arvioitava ja kerrottava liitetiedoissa 

siirtymästä aiheutuvat vaikutukset. Vaikutuksina yhtiöt mainitsivat erityisesti sen, että 

myynti- ja vuokrasaamisten tullessa luottotappiomallin piiriin tulee yhtiöiden luottotap-

pioiden määrät kasvamaan hieman tilinpäätöksissä. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että 

aiemmasta poiketen yhtiöt ovat joutuneet arvioimaan luottotappioiden määrät myös 

esimerkiksi nollapäiväisistä myyntisaamisistaan. Tutkimuksen perusteella voidaankin 

sanoa, että yhtiöiden luottotappiovarausten määrät tilinpäätöksissä tulevat kasvamaan, 

vaikka itse toteutuneet luottotappiot eivät tulisi tosiasiallisesti kasvamaan. Lisäksi IFRS 
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9:stä johtuvina muutoksina tilinpäätöksissä voidaan jatkossa havaita luottotappioista 

annettavien liitetietojen kasvanut määrä. 

 

Yhtä lukuun ottamatta kaikki haastatellut yhtiöt olivat ottaneet KPL 5:2a §:n käyttöön jo 

ennen vuoden 2016 kirjanpitolain uudistusta. KPL 5:2a § tuli kirjanpitolakiin vuonna 

2004, josta lähtien suurin osa yhtiöistä oli soveltanut säännöstä. Näin ollen viimeisim-

piin tilinpäätöksiin tulleet vaikutukset KPL 5:2a §:n osalta vastaavat muutoksia, joita 

yhtiöiden tilinpäätöksiin on tullut IFRS 9 -standardin osalta. Yhtiöissä, joissa KPL 5:2a 

§ on vasta alettu soveltamaan, muutokset ovat olleet pitkälti kirjausohjeistuksiin ja kir-

janpidon järjestelmiin liittyviä muutoksia. Yhtiössä oli lisäksi koettu haastavaksi se, mi-

ten operatiivinen tulos saadaan raportoitua muutostilanteessa järkevästi.  

 

Merkittävä tilinpäätöksen kautta näkyvä muutos on liitetietojen kasvanut määrä. Yhtiöi-

den, jotka soveltavat KPL 5:2a §:ää, tulee kirjata liitetietoihin IFRS:n liitetietovaatimuk-

sia vastaavat tiedot käypään arvoon arvostetuista rahoitusinstrumenteistaan. IFRS:n 

liitetietovaatimukset poikkeavat laajuudeltaan merkittävästi suomalaisten kirjanpitosää-

dösten vaatimista liitetietovaatimuksista. Tämä oli useammallekin haastatellulle yhtiölle 

tullut hieman yllättävänä ja työläänä seikkana uutta käytäntöä ensimmäistä kertaa so-

vellettaessa. Yhteenvetona voidaankin sanoa, että KPL 5:2a §:n soveltamista harkitse-

vat yhtiöt, joille IFRS-standardien soveltaminen ei ole entuudestaan tuttua, tulisi pereh-

tyä IFRS 9 -standardin vaatimuksiin huolella. IFRS 9:n huolellisella perehtymisellä yh-

tiöt pystyisivät kokonaisvaltaisemmin harkitsemaan KPL 5:2a §:n soveltamisesta saa-

tavien hyötyjen ja työmäärän välisen hyötysuhteen. Näin yhtiöissä pystyttäisiin välttä-

mään laadintavaiheessa nousevat yllätykset esimerkiksi liitetietoihin vaadittavien tieto-

jen laajuudesta sekä liitetietojen määrästä. Tutkimuksen perusteella vaikutti, että IFRS 

-standardien mukanaan tuomat liitetieto vaatimukset yllätti yhtiöt, jotka eivät muuten 

kuin KPL 5:2a §:n kautta sovella IFRS-standardeja. Yhtiöissä tulisi myös pistää mer-

kille, että IFRS-standardeissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös yhtiöihin, jotka 

soveltavat standardeja kirjanpitolain kautta. 
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Haastatteluissa kävi ilmi, että tavanomaista liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden kaikki 

rahoitusinstrumentit olivat suojaustarkoituksessa hankittuja. Yhtiöt eivät omien sano-

jensa mukaan ota heillä olevilla rahoitusinstrumenteilla positiota vaan instrumenttien 

tarkoitus on puhtaasti suojata yhtiötä riskeiltä ja ne ovat näin osa yhtiön riskienhallin-

nanstrategiaa. Kuitenkaan kaikki yhtiöillä olleet rahoitusinstrumentit eivät olleet suo-

jauslaskennan piirissä, sillä kaikki eivät täyttäneet standardien asettamia tehokkuus-

vaatimuksia. Tyypillisimpiä esille tulleita rahoitusinstrumentteja yhtiöillä olivat hyödyke-

johdannaiset, joilla tavallisimmin suojattiin yhtiötä sähkön tai raaka-aineiden hinnan-

muutoksilta. Hyödykejohdannaisten lisäksi paljon käytetty johdannaistyyppi on valuut-

tajohdannaiset, joilla yhtiöt suojaavat ostojaan ja myyntisaamisiaan. Muutama yhtiöistä 

ilmoitti myös käyttäneensä tai käyttävänsä edelleen koronvaihtosopimuksia suojaa-

maan yhtiöiden ottamia lainoja koron muutoksia vastaan. 

 

Voidaankin sanoa, että haastatelluissa yhtiöissä viimeaikaisista tilinpäätöksiin vaikut-

tavista uudistuksista merkittävin oli IFRS 9 -standardin voimaantulo vuoden 2018 

alussa. Suurin osa yhtiöistä oli ottanut KPL 5:2a §:n käyttöön jo vuosia aiemmin eikä 

Suomen kirjanpitolakia uudistettaessa kyseiseen pykälään tehty merkittäviä muutoksia, 

jotka olisivat vaikuttaneet yhtiöiden raportointiin tai tilinpäätöksiin. Kuitenkin KPL 5:2a 

§:n soveltamisen kautta yhtiöllä tulee sovellettavaksi IFRS 9 -standardi. Vastaavasti 

niille yhtiöille, jotka sovelsivat erillisyhtiöissäänkin IFRS -standardeja, IFRS 9 -standar-

din voimaan tulo oli merkittävin. Merkittävimmät uudistukset olivat suojauslaskentaan 

ja odotettavissa olevien luottotappioiden mallin muutokset. Luottotappiomallin muutok-

sen osalta merkittävin uudistus oli, että jatkossa yhtiöiden on kirjattava luottotappiot 

odotettavissa olevien luottotappioiden mukaisesti. Tähän piiriin kuuluvat myös myynti- 

ja vuokrasaamiset, jolloin myös nollapäiväisistä myyntisaamisista tulee kirjattavaksi 

luottotappiovaraus. Tämä kasvattaa hieman yhtiöiden luottotappiovarausten määrää 

ensimmäisenä vuotena. IFRS 9 -standardi ei muuttanut tulkintaa siitä, millaiset rahoi-
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tusinstrumentit ovat sen mukaan suojauslaskentaan soveltuvia, joten yhtiöiden rahoi-

tusinstrumenttien tyyppeihin ei tullut standardimuutoksen johdosta merkittäviä muutok-

sia. Merkittävimmät muutokset tulivat enemmänkin sitä kautta, että tehokkuussäädök-

siä muutettiin, jolloin yhä useampi suojaavaksi hankittu rahoitusinstrumentti soveltuu 

jatkossa myös suojauslaskennan piiriin.  

Puolestaan yhtiöistä, jotka soveltavat IFRS-standardeja kirjanpitolain kautta voidaan 

yhteenvetona todeta, että yhtiöiden tulisi perehtyä IFRS 9 -standardin vaatimuksiin 

huolella. IFRS 9:n huolellisella perehtymisellä yhtiöt pystyisivät paremmin harkitse-

maan KPL 5:2a §:n soveltamisesta saatavien hyödyt ja haitat. Yhtiöissä pystyttäisiin 

huolellisella perehtymisellä IFRS 9 -standardin vaatimuksiin välttämään laadintavai-

heessa nousevat yllätykset. Yhtiöissä tulisi myös pistää merkille, että IFRS-standar-

deissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös yhtiöihin, jotka soveltavat standardeja 

vain kirjanpitolain kautta. 

4.3 Tutkimuksen laadun ja luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksessa tavoitteena on tulosten ja todellisuuden mahdollisimman hyvä vastaa-

vuus, eli käyttökelpoisuus. Käyttökelpoisuutta ja tutkimuksen luotettavuutta voidaan ar-

vioida tieteellisin kriteerein. Metodikirjallisuudessa tutkimuksen luotettavuutta käsitel-

lään yleensä validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden kautta. Reliabiliteetilla on tarkoitus 

määrittää tutkimuksen kyky tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia, eli tutkimuksen tois-

tettavuutta. Tämän tutkimuksen luotettavuutta, eli reliabiliteettia pyrittiin vahvistamaan 

haastattelemalla mahdollisimman montaa yhtiötä ja henkilöä. Haastatteluja tutkimusta 

varten tehtiin yhteensä viisi. Lisäksi luotettavuutta pyrittiin vahvistamaan kertomalla tut-

kimusvaiheista mahdollisimman tarkasti. Validiteetti puolestaan kuvaa sitä, onko tutki-

mus onnistunut kuvaamaan ja mittaamaan juuri sitä, mitä oli tarkoitus tutkia. (Hirsijärvi 

& Hurme 1991, 128; Tuomi 2007, 150 -151; Tuomi & Sarajärvi 2002, 133.) Tutkimuksen 

pätevyyttä ja luotettavuutta puolestaan pyrittiin lisäämään nauhoittamalla ja litteroimalla 

nauhat huolellisesti, jotta vältyttäisiin väärinymmärryksiltä. Litteroitu tutkimusaineisto 
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puolestaan järjesteltiin värein ja teemoin. Tuomi ja Sarajärvi (2002) mainitsevat, että 

reliabiliteetin ja validiteetin käsitteiden käyttöä laadullista tutkimusta arvioitaessa on ar-

vosteltu, sillä niiden on katsottu palvelevan paremmin määrällisen tutkimuksen tarpeita. 

Näin ollen laadullista tutkimusta arvioitaessa tutkimusta tulisi arvioida kokonaisuutena, 

jolloin sen sisäinen johdonmukaisuus korostuu. Metodikirjallisuudessa on puhuttu siitä, 

että laadullisen tutkimuksen reliabiliteettia voidaan pyrkiä vahvistamaan antamalla lu-

kijoille riittävästi ja laajasti tietoa siitä, miten tutkimus on tehty, ja selvittää selkeämmin 

ja ymmärrettävämmin tutkimuksen tulokset. (Hirsijärvi & Hurme 1991, 128; Tuomi 

2007, 150 -151; Tuomi & Sarajärvi 2002, 133, 135, 138-139.) 

 

Tämä tutkimus tehtiin laadullisena tutkimuksena, sillä määrällinen tutkimusmenetelmä 

ei olisi antanut yhtä laajaa ja hyvää kuvaa tutkittavasta asiasta. Tutkimuksen tarkoituk-

sena oli selvittää rahoitusinstrumenttien käypään arvoon kirjaamista suomalaisissa ta-

vanomaista liiketoimintaa harjoittavissa yrityksissä. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui 

teemahaastattelu, sillä sen katsottiin sopivan parhaiten selvittämään tutkittavaa ilmiötä 

kohdeyrityksissä. Teemahaastattelun katsottiin soveltuvan parhaiten aineiston keruun 

menetelmäksi, koska tutkimuksen aihe on laaja ja tutkimuksessa pyritään ymmärtä-

mään aihetta laajemmin sekä kartoittamaan tutkittavien näkemyksiä ja mielipiteitä siitä. 

Teemahaastattelu keskittyy yksityiskohtaisten kysymysten sijaan tutkittaviin teemoihin, 

joiden ympärillä haastattelu tapahtuu. (Hirsijärvi & Hurme 2000, 48.)  

 

Haastatteluihin osallistui viisi henkilöä viidestä eri yhtiöistä. Yksi haastateltavista toimi 

kahden eri yhtiön rahoituspäällikkönä, ja kaksi haastateltavista toimi puolestaan saman 

yhtiön palveluksessa. Loput kaksi haastateltavista edustivat haastateltavaa yhtiötä yk-

sin. Kaikilla haastateltavista oli monen vuoden monipuolinen kokemus yhtiöiden talous-

hallinnosta sekä rahoitusinstrumenttien parissa työskentelystä. Heillä voidaan siis kat-

soa olleen näkemystä siitä, millaisia vaikutuksia nyt voimaan tulleilla KPL 5:2a §:n ja 

IFRS 9 -standardin aiheuttamilla muutoksilla on ollut yhtiöihin. Haastateltavien määrällä 

ja vahvalla asiantuntijaosaamisella pyrittiin vahvistamaan tutkimuksen reliabiliteettia. 
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Yhtiöiltä saadut vastaukset olivat keskenään hyvin samankaltaisia, ja melkein kaikissa 

haastatteluissa korostuivat samat asiat. Eroavaisuutta tuli siitä, millaisia johdannaisia 

yhtiöissä on ollut käytössä, jolloin myös toisilla korostuivat uudistuksen jotkin kohdat 

enemmän kuin toisilla. Tämän perusteella voitaisiinkin ajatella, että haastatteluilla saa-

vutettiin jonkinmoinen saturaatiopiste ja että haastateltujen määrä oli sopiva tutkimusta 

ajatellen. Sen, että haastatteluilla saatiin tutkimuksen näkökulmasta sopivan laaja ai-

neisto, voidaan ajatella olevan hyvä asia tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä arvi-

oitaessa. Tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä vahvistaa myös se, että käydyt 

haastattelut nauhoitettiin ja nauhoitukset litteroitiin tarkasti. Näin pyrittiin varmistamaan, 

että haastateltavien sanoma tulee läpi tarkoitetun laisena eikä väärinymmärryksiä syn-

tyisi.  Väärinkäsityksiä pyrittiin välttämään myös sillä, että haastateltaville kerrottiin 

haastattelun aihe sekä toimitettiin haastattelun teemat tukikysymyksineen ennen haas-

tatteluajankohtaa. Näin heillä on ollut mahdollisuus varmistua siitä, että ovat oikeita 

henkilöitä vastaamaan edustamansa yhtiön puolesta haastattelukysymyksiin. Haastel-

tavien kanssa käytiin myös haastattelun alussa läpi, millaisia johdannaisia yhtiöillä on 

käytössään, jotta voitiin varmistua siitä, että haastateltavalla ja haastattelijalla on sama 

lähtökäsitys tilanteesta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 133 -139) 

 

Haastatellut henkilöt olivat päivittäin tekemisissä rahoitusinstrumenttien kanssa, joten 

voidaan olla suhteellisen varmoja, että he ovat osanneet vastata esitettyihin kysymyk-

siin yhtiön näkökulmasta oikein. Vaikka yhtiöt pyrkivät olemaan läpinäkyviä omasta toi-

minnastaan, on tietenkin mahdollista, että joitakin yksityiskohtia on jätetty haastatte-

lussa mainitsematta. Tällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä tutkimuksen luotettavuu-

den ja pätevyyden kannalta, sillä saatujen vastausten perusteella yhtiöiden vastaukset 

olivat vertailtavia eivätkä poikenneet merkittävästi toisistaan. (Koskinen et al 2005, 254-

255, 258.) 
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4.4 Tutkimuksen rajoitteita ja jatkotutkimusaiheita 

Yhtenä tutkimuksen rajoitteena voidaan katsoa olevan, se että tutkimus rajoittui vain 

suomalaisiin yhtiöihin. Lisäksi haastateltaviksi valikoitui loppujen lopuksi suurten pörs-

siyhtiöiden edustajia tai suurten yhtiöiden parissa toimivia henkilöitä. Tästä johtuen tut-

kimuksessa korostui IFRS 9 -standardin mukanaan tuomat muutokset sekä vaikutti, 

ettei uudistetun kirjanpitolain 5:2a §:llä ole ollut yhtiöiden raportointiin niin suurta mer-

kitystä, kuin olisi voinut kuvitella esimerkiksi hallituksen esityksen (HE 89/2015) perus-

teella. Uskonkin, että kirjanpitolain 5:2a §:n vaikutukset korostuisivat eniten tavan-

omaista liiketoimintaa harjoittavissa pk-sektorin yhtiöissä, joita tähän tutkimukseen ei 

saatu mahdutettua mukaan. Pk-sekotorin yhtiöiden voisi ajatella pörssiyhtiöitä useam-

min soveltavan pelkästään suomalaisia kirjanpitosäädöksiä IFRS-standardien sijasta, 

jolloin myös kirjanpitolain uudistukset näyttäytyisivät mahdollisesti erilaisessa valossa 

tällaisessa tutkimuksessa. 

Jatkotutkimusaiheena voisikin olla uudistetun kirjanpitolain 5:2 §:n muutosten vaikutuk-

set pk-sektorin tavanomaista liiketoimintaa harjoittaviin yhtiöihin. Pk-sektorin tavan-

omaista liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden lisäksi voisi olla mielenkiintoista tutkia 

myös, miten KPL 5:2s §:n vaikutukset näyttäytyvät säätiöissä. Säätiöillä on usein paljon 

suuria rahastosijoituksia, jotka on aiemmin kirjattu käyvän arvon rahastoon. Uudistuk-

sen myötä käypään arvoon kirjatut sijoitukset tulisi tuoda jatkossa tulokseen tai vaihto-

ehtoisesti kirjata tulevaisuudessa alimman arvon periaatteella. Voisikin olla mielenkiin-

toista tutkia, miten muutokset ovat vaikuttaneet säätiöihin ja millaisiin kirjauskäytöntöi-

hin niissä on päädytty.  
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LIITTEET  

Liite1. Haastattelukysymykset 

Taustaa 

1. Kerrotko lyhyesti työtaustastasi? 

2. Mikä on toimenkuvasi yrityksessänne? 

3. Mikä on yrityksenne pääasiallinen toimiala? 

4. Millaisia rahoitusinstrumentteja tai johdannaisia yrityksellänne on ja mitä ovat 

suojauksen kohteet? 

5. Ovatko kaikki johdannaiset suojauslaskennan piirissä? 

Kirjanpitolaki 5:2a § 

1. Miksi yhtiössänne päädyttiin soveltamaan KPL 5:2a §:n mukaista rahoi-

tusinstrumenttien arvostamista? 

2. Miten KPL 5:2a §:n käyttöönotto on vaikuttanut yhtiön/konsernin tilinpäätös-

prosessiin? 

3. Millaisia vaikutuksia KPL 5:2a §:n soveltamisella on ollut yhtiöönne? 

4. Miten uudistetun kirjanpitolain IFRS-optio (5:2a §) eroaa aikaisemmasta kir-

janpitolain mukaisesta rahoitusinstrumenttien arvostamisesta? 

5. Onko KPL 5:2a §:n soveltamisella ollut jotain ennakoimattomia vaikutuksia 

yhtiöön / konserniin? 

IFRS–standardi 

1. Mikä on näkökulmastanne IAS 39 ja IFRS 9 merkittävin ero? 

2. Millaisia vaikutuksia IFRS 9 voimaantulolla on yhtiöönne? 

3. Sovelletaanko teillä oleviin rahoitusinstrumentteihin/johdannaisiin suojaus-

laskentaa ja kirjataanko suojauslaskennan piirissä olevat rahoitusinstrumen-

tit käypään arvoon KPL 5:2a §:n mukaisesti? 
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4. Johdannaiset jotka eivät ole suojauslaskennan piirissä, ovatko ne kuitenkin 

suojaavia ja kirjataanko ne käypään arvoon KPL 5:2a §:n mukaisesti?   
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