
   

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 
Kauppatieteiden osasto 
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma 
Laskentatoimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRTAIMEN KÄYTTÖOMAISUUDEN ARVOSTAMINEN SUOMEN 

TILINPÄÄTÖSLAINSÄÄDÄNNÖN JA IFRS–NORMISTON MUKAISESTI 

 

12.05.2006 

 

 

 

 

 

 

 

    Tekijä: Heini Ketolainen 

    Opponentti: Marianne Ampiainen 

    Ohjaaja: Ulla Kotonen 



   

TIIVISTELMÄ 

 
Tekijä: Heini Ketolainen 
Tutkielman nimi: Irtaimen käyttöomaisuuden arvostaminen Suomen tilinpäätös-

lainsäädännön ja IFRS-normiston mukaisesti 

Osasto: Kauppatieteiden osasto 
Vuosi: 2006 
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma, Lappeenrannan teknillinen yli-

opisto. 38 sivua ja 1 kuva. 

Tarkastaja: professori Ulla Kotonen 

Hakusanat: IFRS-standardit, kirjanpitolaki, irtain käyttöomaisuus, arvostami-

nen 

Keywords:  International financial reporting standards, accounting act, plant 

and equipment, measurement 

 
Tämä työ käsittelee irtaimen käyttöomaisuuden arvostamista IFRS-normiston sekä 

suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan. Työn tavoitteena on selvittää, miten ta-

pahtuu irtaimen käyttöomaisuuden alkuperäinen arvostaminen taseeseen merkittäes-

sä sekä sen myöhempi arvostaminen ja käytöstä poistaminen IFRS-normiston ja 

Suomen kirjanpitolain mukaan sekä, mitä eroja niihin liittyy.  

 
Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen deskriptiivinen tutkimus ja se on teoreettinen 

eli siihen ei liity empiiristä osuutta. Tutkimuksessa analysoidaan irtaimen käyttöomai-

suuden käsittelyn eroja IFRS-normistoon, suomalaiseen lainsäädäntöön ja aiheesta 

kertovaan kirjallisuuteen perustuen. 

 
Tutkimuksen mukaan irtaimen käyttöomaisuuden arvostamisessa löytyy eroja sekä 

alkuperäiseen että myöhempään arvostamiseen liittyen. Alkuperäiseen arvostami-

seen liittyvät vähäiset erot koskevat hankintamenon määrittämistä. Myöhempään ar-

vostamiseen liittyvät erot koskevat omaisuuden uudelleen arvostamista sekä ar-

vonalennuksia ja -korotuksia. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Taustaa 

 

International Financial Reporting Standards –tilinpäätöskäytäntöä kannattaa tutkia, 

sillä aihe on erittäin ajankohtainen. Siitä on käyty runsaasti keskustelua eri tahoilla 

muutaman viime vuoden aikana. Erityisen ajankohtaiseksi IFRS (International Finan-

cial Reporting Standards) tuli vuoden 2005 alusta. Euroopan unionin alueen julkisesti 

noteeratuille yhtiöille tuli pakolliseksi laatia konsernitilinpäätöksensä IFRS-normiston 

mukaisesti. Ne joutuivat muokkaamaan myös vuoden 2004 tilinpäätöstietojaan saa-

dakseen vertailuvuoden 2005 tilinpäätökselle. IFRS-normistoon sisältyy standardien 

lisäksi myös tulkintaohjeita ja viitekehys. IFRS-standardeja antaa IASC Foundation –

yhteisön alainen elin IASB (International Accounting Standards Board). Pörssiyhtiöi-

den lisäksi myös muiden yhtiöiden on mahdollista laatia tilinpäätöksensä IFRS-

standardien perusteella.  

 

IFRS-tilinpäätöskäytännön tarkoituksena on muun muassa parantaa tilinpäätöstieto-

jen kansainvälistä vertailtavuutta, mikä on tarpeen liiketoiminnan kansainvälistyessä. 

Eri maiden kansallisissa  tilinpäätöskäytännöissä on huomattavia eroja ja tämä vaike-

uttaa tilinpäätöstietojen vertailua. Uusi menettely parantaa sijoittajien ja muiden tilin-

päätösinformaatiota tarvitsevien tiedonsaantia yrityksistä ja lisää informaation ns. lä-

pinäkyvyyttä. Myös monet noteeraamattomat yritykset joutuvat käytännössä laati-

maan tilinpäätöksensä kansainvälisten standardien mukaisesti, sillä ne ovat usein 

toiminnaltaan huomattavan suuria, ne toimivat useissa eri valtioissa ja niiden omistus 

on hajautunut monille eri tahoille.  

 

Siirtyminen uuteen tilinpäätöskäytäntöön on aiheuttanut suuria haasteita yrityksille, 

sillä IFRS-tilinpäätöskäytännön ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön välillä on merkit-

täviä eroja. Erityisesti IFRS-tilinpäätöksissä korostuu taseen merkitys tuloslaskelmaan 

verrattuna. Omaisuuden arvostamisessa on lisäksi mahdollista käyttää käypiä arvoja. 

Liitetietovaatimukset ovat myös tarkemmat kuin suomalaisessa tilinpäätöskäytännös-
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sä. Tilinpäätöksen on noudatettava kaikkia voimassaolevia IFRS-standardeja, jotta 

sitä voidaan pitää IFRS-normiston mukaisena tilinpäätöksenä. 

 

Käyttöomaisuuden osalta keskeistä on varallisuuden käypien arvojen merkityksen 

korostuminen eli yritykset voivat halutessaan arvostaa käyttöomaisuuden taseessa 

alkuperäisen poistoilla vähennetyn hankintamenon sijasta käypään arvoon. Käypiä 

arvoja on tässä tapauksessa jatkuvasti arvioitava ja seurattava. Käyttöomaisuuden 

osalta on siis tarjolla enemmän erilaisia arvostusperusteita kuin suomalaisessa käy-

tännössä. Eroja liittyy myös esimerkiksi käyttöomaisuuden arvonkorotuksiin ja ar-

vonalennuskirjausten sääntelyyn. Kaiken kaikkiaan IFRS-ajattelu eroaa Suomessa 

käytetystä meno-tulo-teoriasta, koska tulokseen tulee vaikuttamaan myös käypien 

arvojen asettelu.  

 

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimusongelmana on se, mitä eroja liittyy pysyvien vastaavien irtaimen käyttöomai-

suuden arvostamiseen IFRS-normiston ja Suomen kirjanpitolainsäädännön mukai-

sessa tilinpäätöksessä.  Alaongelmina voidaan pitää irtaimen käyttöomaisuuden al-

kuperäisen sekä myöhemmän arvostamisen eroja näiden kahden tilinpäätöksen laa-

timistavan välillä. 

 

Päätavoitteena on siis selvittää Suomen kirjanpitolain ja IFRS-normiston mukaisten 

tilinpäätöksen laatimistapojen eroja pysyvien vastaavien irtaimen käyttöomaisuuden 

arvostamisen osalta. Alatavoitteina on selvittää, liittyykö käyttöomaisuus-termin mää-

ritelmiin eroja sekä mitä eroja liittyy irtaimen käyttöomaisuuden merkitsemiseen ta-

seeseen, uudelleen arvostamiseen ja hyödykkeen luovutukseen. 

 

Työ rajataan siten, että siinä käsitellään ainoastaan irtainta aineellista käyttöomai-

suutta eli pääasiassa koneita ja kalustoa. Muu aineellinen sekä aineeton käyttöomai-

suus jätetään kokonaan työn ulkopuolelle. 
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1.3  Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto 

 

Käytän tutkimuksessa kvalitatiivista deskriptiivistä tutkimusmenetelmää. Pyrin selvit-

tämään IFRS-tilinpäätöskäytäntöön liittyviä keskeisiä käsitteitä ja analysoimaan irtai-

men käyttöomaisuuden käsittelyn eroja IFRS-normistoon, aiheesta kertovaan kirjalli-

suuteen ja suomalaiseen lainsäädäntöön perustuen. Työssä kuvataan siis sitä, min-

kälainen tilanne on, mutta ei pyritä ottamaan kantaa, miten pitäisi olla. Tutkimus on 

teoreettinen eli siinä ei ole empiriaosuutta ollenkaan. Tutkimuksessa on keskeisessä 

osassa normitausta. 

 

Tässä työssä keskeisenä lähdeaineistona on IFRS-normisto sekä IFRS-standardit nro 

16 ja 36. Lisäksi tärkeässä asemassa ovat Suomen kirjanpitolaki 1997/1336 (KPL) ja 

sen tulkinnat sekä Kirjanpitolautakunnan yleisohje suunnitelman mukaisista poistois-

ta. IFRS-normistoa käsittelevää suomenkielistä kirjallisuutta löytyy melko paljon. Käy-

tän lähteinä mm. Leppiniemen ja Räty & Virkkusen IFRS-tilinpäätöksiä käsitteleviä 

teoksia sekä kirjanpitolakia käsitteleviä teoksia. Jonkin verran käytän myös artikkelei-

ta laskentatoimen ammattilehdistä, esimerkiksi Tilisanomista ja Tilintarkastus – Revi-

sion -lehdestä. Lisäksi käytän lähteenä tieteellisiä artikkeleita siltä osin, kun niitä löy-

tyy. 

 

1.4 Rakenne 

 

Käsittelen johdannon jälkeen ensin IFRS-standardien ja -tilinpäätöskäytännön sekä 

suomalaisen tilinpäätöskäytännön perusperiaatteita ja soveltamisalaa yleisellä tasolla. 

Sen jälkeen ryhdyn tarkastelemaan irtaimen käyttöomaisuuden arvostamisen eroja 

IFRS-tilinpäätöksen ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön välillä. Ensin käsittelen ir-

tainten käyttöomaisuushyödykkeiden alkuperäistä arvostamista merkittäessä hyödy-

kettä taseeseen ensimmäistä kertaa. Seuraavaksi käsittelen käyttöomaisuuden myö-

hempää arvostamista ja arvonmuutoksia. Lopuksi esitän tutkimuksessa selvinneet 



  4

johtopäätökset keskeisimmistä eroista tilinpäätöskäytäntöjen välillä sekä muutostar-

peet, joita tästä aiheutuu Suomen tilinpäätöslainsäädännölle.  

 

1.5 Käyttöomaisuus ja irtain käyttöomaisuus 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään käsittelemään ainoastaan irtaimen käyttöomaisuu-

den arvostamista. Käyttöomaisuudella tarkoitetaan kirjanpitolain mukaan taseen py-

syvissä vastaavissa olevia esineitä, erikseen luovutettavissa olevia oikeuksia sekä 

muita hyödykkeitä, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana eri tilikau-

tena. Jos hyödyke ei tuota tuloa useana tilikautena, sitä ei voida aktivoida käyttö-

omaisuutena. Tasekaavassa edellä mainitut pysyvät vastaavat on jaoteltu aineetto-

miin hyödykkeisiin, aineellisiin hyödykkeisiin sekä sijoituksiin (Leppiniemi et al. 1998, 

80). Käyttöomaisuutta voi olla mikä tahansa hyödyke. Siihen luetaan kuuluvaksi muun 

muassa maa-alueet, rakennukset ja rakennelmat, koneet ja kalusto sekä erikseen 

luovutettavissa olevat oikeudet. (Järvinen et al. 2000, 380-381) Irtaimella käyttöomai-

suudella tarkoitetaan yrityksen omistamia kalusteita, koneita, laitteita sekä tuotantovä-

lineitä. Käyttöomaisuus -nimikettä ei esiinny kirjanpitoasetuksen peruskaavassa, mut-

ta sen käyttö on poikkeussäännöksen perusteella mahdollista (Leppiniemi et al. 1998, 

80).  

 

IFRS-normistossa aineellista käyttöomaisuutta säätelee standardi 16. Sen mukaan 

aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ovat aineellisia varoja, joita yrityksellä on hal-

lussaan tavaroiden valmistusta, palveluiden tuottamista, vuokraamista tai omaa käyt-

töä varten, ja joita on tarkoitus käyttää useamman kuin yhden tilikauden ajan (Leppi-

niemi 2003, 95). Käyttöomaisuuden arvonalentumisia käsitellään IAS 36-

standardissa. Kirjanpitolain ja IFRS-normiston käyttöomaisuus-määritelmiin ei siis liity 

suuria eroja, vaan niiden voidaan katsoa vastaavan toisiaan. 
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2 SUOMEN KIRJANPITOLAINSÄÄDÄNNÖN JA IFRS-NORMISTON MUKAISET 
YLEISET TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET 

 

Tässä luvussa käsitellään tilinpäätöksen laatimista koskevia yleisiä periaatteita ensin 

Suomen kirjanpitolain ja sen jälkeen IFRS-normiston pohjalta. Yleiset periaatteet oh-

jaavat kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimista ja vaikuttavat siten osaltaan myös irtai-

men käyttöomaisuuden käsittelyyn ja arvostamiseen. Tilinpäätösperiaatteiden tavoit-

teena on mm. varmistaa tilinpäätösinformaation luotettavuus ja vertailukelpoisuus. 

Tähän pyritään asettamalla tilinpäätösinformaation sisällölle ja laatimiselle erilaisia 

vaatimuksia. Tilinpäätösperiaatteiden käsittelyn jälkeen vertaillaan luvun lopussa eri 

tilinpäätösperiaatteita ja etsitään niitä koskevia eroja ja yhtäläisyyksiä. 

 

2.1 Tilinpäätösperiaatteet Suomen kirjapitolainsäädännön mukaan 

 

Tilinpäätös laaditaan kirjanpidon perusteella, joten sekä kirjanpitoa että tilinpäätöstä 

tehtäessä on noudatettava hyvän kirjanpitotapaa, jotta oikeiden ja riittävien tietojen 

vaatimus toteutuu. Hyvä kirjanpitotapa perustuu ensisijaisesti lainsäädännön eli kir-

janpitolain ja -asetuksen noudattamiseen. Lisäksi hyvän kirjanpitotavan lähteenä ovat 

kirjanpitolautakunnan lausunnot ja ohjeet eri lakien ja säännösten soveltamisesta se-

kä kirjanpidon yleisperiaatteiden tulkinnasta. Lisäksi kirjanpitoa laadittaessa on huo-

mioitava kirjanpidon yleiset periaatteet eli Suomessa yleisesti hyväksytyt menettelyta-

vat. Näitä ovat muun muassa meno-tulon-kohdalle –periaate, varovaisuuden sekä 

jatkuvuuden periaatteet. Tilinpäätöksen on annettava oikeat ja riittävät tiedot kirjanpi-

tovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tämä vaatimus täyttyy, kun kir-

janpitovelvollinen noudattaa hyvää kirjanpitotapaa. (Leppiniemi et al. 1998, 47, 49; 

Alhola et al. 2001, 16–17) 

 

Suomen kirjanpitolaissa mainitaan hyvän kirjanpitotavan vaatimuksen lisäksi yleiset 

tilinpäätösperiaatteet, jotka ohjaavat tilinpäätöksen laatimista ja seuraavan tilikauden 

tilinavauksen tekemistä. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöstä laadittaessa on otettava 
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huomioon oletus kirjanpitovelvollisen toiminnan jatkuvuudesta sekä johdonmukaisuus 

laatimisperiaatteiden ja -menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen. Huomiota 

on kiinnitettävä liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön. Tilinpäätöstä laadittaessa 

on olennaista myös tilikauden tuloksesta riippumaton varovaisuus. Uuden tilikauden 

tilinavauksen on perustuttava edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen ja tilikau-

delle kuuluvat tuotot ja kulut on otettava huomioon riippumatta niihin perustuvien 

maksujen suorituspäivästä. Lisäksi on huomioitava kunkin hyödykkeen ja muun tase-

eriin merkittävän erän erillisarvostus. (KPL 3:3) 

 

Tilinpäätöstä laadittaessa on siis lähtökohtana, että kirjanpitovelvollisen toiminta jat-

kuu toistaiseksi. Tätä kutsutaan jatkuvuuden periaatteeksi. Jatkuvuus koskee myös 

tilinpäätöksen laatimistapaa, jota tulisi noudattaa samanlaisena tilinpäätöksestä toi-

seen ellei sen muuttamiseen ole perusteltua syytä. Lisäksi jatkuvuuden käsitteeseen 

liittyy myös tilikausijatkuvuus eli tilinavauksen on perustuttava edellisen tilikauden 

päättäneeseen taseeseen. (Alhola et al. 2001, 28) Jatkuvuuden periaatteella on tilin-

päätöksessä vaikutusta erityisesti käyttöomaisuuden arvostamiseen esimerkiksi 

suunnitelman mukaisten poistojen muodossa. (Leppiniemi et al. 1998, 50-51) 

 

Varovaisuuden periaatteella tarkoitetaan tilikauden tuloksesta riippumatonta varovai-

suutta. Sen mukaan ainoastaan tilikaudella toteutuneet voitot otetaan huomioon tilin-

päätöksessä. Lisäksi kaikki poistot ja arvonalentumiset vastaavista, velkojen arvon-

lisäykset sekä kaikki päättyneeseen tai aikaisempiin tilikausiin liittyvät ennakoitavissa 

olevat vastuut ja mahdolliset menetykset on otettava huomioon myös silloin, kun ne 

tulevat tietoon vasta tilikauden päättymisen jälkeen. (KPL 3:3) Tilinpäätöstä tehtäessä 

on siis otettava huomioon, että ainoastaan realisoituneet tulot voidaan sisällyttää tuot-

toihin. Menot, joista tilikauden tuotot on saatu, on kohdistettava tuottoihin riittävän 

suurina. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota omaisuuteen ja velkoihin; omaisuuden yli-

arvostaminen ja velkojen aliarvostaminen on kiellettyä. Käyttöomaisuuteen varovai-

suuden periaate vaikuttaa siten, että pitoajat olisi suositeltavaa arvioida mieluummin 

lyhyiksi kuin liian pitkiksi. (Alhola et al. 2001, 29)  
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Kirjanpitolain mukaan menon kirjaamisperusteena on tuotannontekijän vastaanotta-

minen ja tulon kirjaamisperusteena suoritteen luovuttaminen. Tässä on kyse suorite-

perusteisuudesta. Jos kirjanpitovelvollinen on laatinut tilikauden aikaisen kirjanpitonsa 

maksuperusteisesti, se on kuitenkin ennen tilinpäätöksen laatimista muutettava suori-

teperusteiseksi. (KPL 2:3; KPL 3:4) Jos kirjanpito on laadittu maksuperusteisesti, ky-

seessä on yleensä pieni kirjanpitovelvollinen. 

 

Tase-erien erillisarvostuksen periaate koskee vaihto-, rahoitus- ja käyttöomaisuutta. 

Näihin kuuluvat erät on arvostettava erikseen. Hyödykeryhmittäin arvostaminen ei 

pääsääntöisesti ole mahdollista. Käyttöomaisuuden osalta tämä merkitsee siis sitä, 

että poistosuunnitelma laaditaan jokaiselle käyttöomaisuushyödykkeelle erikseen. 

(Alhola et al. 2001, 31) 

 

2.2 Tilinpäätösperiaatteet IFRS-normiston mukaan 

 

IFRS-normiston mukaisen tilinpäätöksen laatimisperiaatteet perustuvat IFRS-

tilinpäätösperiaatteiden viitekehykseen (IAS Framework) eli tilinpäätöksen laatimista 

ja esittämistä koskeviin yleisiin periaatteisiin. Yleiset periaatteet muodostuvat viidestä 

eri tasosta eli tilinpäätöksen tarkoituksesta ja perusoletuksista, tilinpäätöksen laadulli-

sista ominaisuuksista, tilinpäätöksen perustekijöistä sekä perustekijöiden merkitsemi-

sestä tilinpäätökseen, tilinpäätöksen perustekijöiden arvostamisesta sekä pääoman ja 

sen säilyttämisen käsitteistä. (Leppiniemi 2003, 41)  

 

IFRS-tilinpäätöksen tavoitteena on tuottaa yrityksen taloudellista asemaa sekä sen 

muutoksia ja toiminnan tulosta koskevaa tietoa eri sidosryhmien, erityisesti sijoittajien, 

tarpeisiin. Tilinpäätösinformaatiota tarvitaan muun muassa käytäessä kauppaa osak-

keista, määriteltäessä jakokelpoista voittoa sekä päätettäessä veropolitiikasta. Tilin-

päätösinformaation avulla voidaan arvioida myös johdon vastuullisuutta ja sen kykyä 

hoitaa yrityksen taloutta. Tilinpäätösinformaation tuottaminen on pääasiassa johdon 

vastuulla.  Myös johto itse tarvitsee tätä informaatiota muun toimintaansa varten tuo-
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tetun tiedon lisäksi. Johto tarvitsee päätöksentekonsa tueksi varsinaisen tilinpäätösin-

formaation lisäksi myös muuta tietoa, sillä se tarvitsee myös ei-taloudellista tietoa. 

Lisäksi tilinpäätösinformaatio perustuu pääosin menneisyyden tapahtumien taloudelli-

siin vaikutuksiin. (Räty & Virkkunen 2004, 72-73; KHT-Media 2004, 26) 

 

Perusolettamuksina tilinpäätöstä laadittaessa pidetään IFRS-viitekehyksen mukaan 

suoriteperusteisuutta ja toiminnan jatkuvuutta. Suoriteperusteisuuden ansiosta tilin-

päätösinformaation käyttäjä saa tietoa sekä toteutuneista liiketapahtumista että tule-

vaisuuden maksuvelvoitteista ja saatavista käteisvaroista. Tilinpäätöstä laadittaessa 

oletetaan myös yhteisön toiminnan olevan jatkuvaa. Jos yhteisön toiminta tulee lähitu-

levaisuudessa loppumaan tai muuttumaan, tilinpäätös on mahdollisesti laadittava eri 

perustein. Tilinpäätösinformaatiolle asetetaan myös laadullisia vaatimuksia, joista nel-

jä keskeisintä ovat ymmärrettävyys, merkityksellisyys, luotettavuus ja vertailukelpoi-

suus. Nämä pitävät sisällään vielä lisää laadullisia ominaisuuksia. Laadullisilla vaati-

muksilla pyritään varmistamaan informaation hyödyllisyys käyttäjälle. (KHT-Media 

2004, 27-28) 

 

IFRS-viitekehys sisältää taloudellisen aseman määrittämiseen ja tuloksen kuvaami-

seen liittyviä perustekijöitä. Taseen perustekijöitä ovat varat, velat ja oma pääoma ja 

tuloslaskelman perustekijöitä ovat tuotot ja kulut. Varat ovat yhteisön määrävallassa 

olevia voimavaroja, joista odotetaan tulevaisuudessa saatavan taloudellista hyötyä. 

Velka on yhteisön velvoite, joka puolestaan todennäköisesti aiheuttaa tulevaisuudes-

sa taloudellista hyötyä ilmentävien voimavarojen vähenemistä. Omalla pääomalla 

tarkoitetaan varojen jäännöserää kaikkien velkojen vähentämisen jälkeen. Tuotot il-

menevät tilikauden aikana esimerkiksi varojen lisääntymisenä, arvonnousuna tai vel-

kojen vähennyksenä ja ne johtavat oman pääoman lisäykseen. Kulut toteutuvat varo-

jen siirtymisenä pois yhteisöstä, niiden arvonalennuksena tai velkojen lisääntymisenä. 

Tästä on seurauksena oman pääoman vähentyminen. (KHT-Media 2004, 32-33) 

 

Perustekijän määritelmän mukainen erää tulee kirjata, jos siihen liittyvä vastainen ta-

loudellinen hyöty todennäköisesti koituu yhteisön hyväksi tai siirtyy pois yhteisöstä ja 
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erällä on hankintameno tai arvo, joka on luotettavasti määriteltävissä. Epävarmuutta, 

joka liittyy taloudellisen hyödyn koitumiseen yhteisölle tai sen siirtymiseen pois, arvi-

oidaan niiden tietojen perusteella, jotka ovat saatavilla tilinpäätöshetkellä. Hankinta-

meno tai arvo joudutaan usein vain arvioimaan. Jos arvoa ei pystytä luotettavasti 

määrittelemään, jätetään erä merkitsemättä taseeseen tai tuloslaskelmaan. (KHT-

Media 2004, 39) 

 

Perustekijöiden arvostaminen liittyy siihen, minkä rahamäärän arvoisina perustekijät 

merkitään taseeseen ja tuloslaskelmaan. Perustekijät voidaan arvostaa useiden eri-

laisten perusteiden mukaisesti eli alkuperäiseen hankintamenoon, jälleenhankinta-

arvoon, realisointiarvoon tai nykyarvoon. Yleensä käytetään alkuperäistä hankinta-

menoa, mutta suuntaus IFRS-normistossa on kohti käypiä arvoja. (Alhola et al. 2003, 

184-185) 

 

Yhteisöt voivat käyttää tilinpäätöstä tehdessään joko rahaperusteista tai aineellista 

pääoman käsitettä. Rahaperusteisella pääoman käsitteellä tarkoitetaan yhteisön net-

tovarallisuutta tai omaa pääomaa. Aineellisella pääoman käsitteellä tarkoitetaan yh-

teisön tuotantokapasiteettia. Pääomakäsite valitaan tilinpäätösinformaation käyttäjien 

tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. Pääomien käsitteisiin liittyy myös pääoman säilyt-

tämisen käsitteet eli rahaperusteisen pääoman säilyttäminen ja aineellisen pääoman 

säilyttäminen. Näiden kahden pääoman säilyttämisen käsitteen välinen merkittävin 

ero on siinä, miten varojen ja velkojen hinnanmuutosten vaikutuksia käsitellään. 

(KHT-Media 2004, 42-43) 

 

2.3 Yhteenveto 

 

IFRS-tilinpäätöksen laatimisperiaatteet perustuvat IFRS-tilinpäätösperiaatteiden viite-

kehykseen, joka koostuu useista tasoista. Nämä tasot käsittelevät erilaisia tilinpää-

töksen laatimiseen liittyviä seikkoja. Suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön liittyviä peri-

aatteita on puolestaan mainittu useissa eri lähteissä. Pääosin sääntely perustuu lain-



  10

säädäntöön. Kirjanpitolaissa mainitaan hyvän kirjanpitotavan vaatimus sekä yleiset 

tilinpäätösperiaatteet. Lisäksi on huomioitava kirjanpidon yleiset periaatteet sekä kir-

janpitolautakunnan lausunnot ja ohjeet eri lakien ja säännösten noudattamisesta. 

IFRS-normistossa ei ole mainittu hyvää kirjanpitotapaa vastaavaa käsitettä, mutta 

IFRS-tilinpäätösperiaatteiden viitekehys käsittelee tilinpäätöksen laatimista laajemmin 

kuin suomalaiset tilinpäätöksen laatimiseen liittyvät periaatteet, jotka sisältävät lähin-

nä laadullisia vaatimuksia. Tästä huolimatta suomalaisen lainsäädännön ja IFRS-

normiston mukaisiin tilinpäätösperiaatteisiin liittyy monia yhtäläisyyksiä.  

 

IFRS-normisto mainitsee perusolettamuksinaan suoriteperusteisuuden sekä kirjanpi-

tovelvollisen toiminnan jatkuvuuden. Nämä mainitaan myös kirjanpitolain yleisissä 

tilinpäätösperiaatteissa. Myös IFRS-tilinpäätösperiaatteiden viitekehyksessä maini-

tuista laadullisista vaatimuksista löytyy yhtäläisyyksiä suomalaisen kirjanpidon yleisiin 

periaatteisiin.  Molemmissa mainitaan mm. suoriteperusteisuus, toiminnan jatkuvuus, 

luotettavuus sekä vertailtavuus. Myös IFRS-tilinpäätösperiaatteiden viitekehyksessä 

mainitun merkityksellisyyden vaatimuksen voidaan katsoa vastaavan kirjanpidon 

yleisten periaatteiden olennaisuuden käsitettä. Monet käsitteet voivat mennä myös 

osittain päällekkäin. Vaikka laadullisissa vaatimuksissa saattaa olla pieniä eroja suo-

malaisen ja IFRS-käytännön välillä, tavoitteena niillä molemmilla on kuitenkin sama 

tilinpäätösinformaation luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden varmistaminen infor-

maation tarvitsijan etuja silmällä pitäen.  

 

IFRS-tilinpäätösperiaatteissa mainittujen perustekijöiden eli varojen, velkojen, oman 

pääoman sekä tuottojen ja kulujen kirjaamista sekä arvostamista ei suoranaisesti kä-

sitellä suomalaisissa tilinpäätösperiaatteissa, vaan niistä säädetään kirjanpitolaissa.  

Mahdollisuutta käyttää joko rahamääräistä tai aineellista pääoman käsitettä tilinpää-

töstä laadittaessa ei myöskään mainita suomalaisissa tilinpäätösperiaatteissa. 
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3 IRTAIMEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEEN ALKUPERÄINEN 
ARVOSTAMINEN 

 

Seuraavaksi käsitellään irtaimen käyttöomaisuuden alkuperäistä arvostamista eli ar-

vostamista merkittäessä hyödykettä taseeseen ensimmäistä kertaa. Luvussa käsitel-

lään hyödykkeen hankintamenon määrittelyä, taseeseen aktivointia sekä suunnitel-

man mukaisia poistoja koskevaa sääntelyä sekä niihin liittyviä eroja suomalaisen tilin-

päätöskäytännön ja IFRS-normiston välillä.  

 

3.1 Hankintamenon määritelmä 

 

Kirjanpitolaki tarjoaa käyttöomaisuuden hankintamenon määrittämiseen kolme eri 

mahdollisuutta. Hankintamenoon sisällytetään yleensä pelkät hankinnasta ja valmis-

tuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Jos hankinnasta ja valmistuksesta aiheutu-

neet kiinteät menot tai kiinteät menot ja korkomenot yhteen laskettuina ovat olennai-

set muuttuviin menoihin verrattuna, voidaan nekin aktivoida hankintamenoon. (KPL 

4:5) Hankintamenoltaan vähäarvoiset hyödykkeet voidaan poikkeuksellisesti aktivoida 

taseeseen tilikaudesta toiseen samaan rahamäärään (KPL 5:5).  

 

Lähtökohtaisesti hankintamenoon sisällytetään hyödykkeen hankinnasta ja valmista-

misesta aiheutuneet muuttuvat menot. Muuttuvat menot ovat menoja, joiden määrä 

riippuu tilikauden aikaisesta tuotannon määrästä. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi 

hyödykkeen hankkimisesta aiheutuneet menot, kuten hyödykkeestä maksettu hinta. 

Muuttuviin menoihin luetaan myös esimerkiksi raaka-aineista ja energiasta aiheutu-

neet kustannukset sekä työpalkat. (KPL 4:5; Leppiniemi 2004a,  52-53) 

 

Jos hyödykkeen hankintaan ja valmistamiseen liittyvät kiinteät menot ovat olennaiset 

muuttuviin menoihin verrattuna, voidaan myös kiinteät menot lukea hankintamenoon. 

Kiinteät menot ovat menoja, joihin ei vaikuta tuotannon määrän vaihtelu, vaan tuotan-

non aineelliset puitteet, organisaation laajuus ja ajan kuluminen. Kiinteitä menoja ovat 
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muun muassa yleisjohdon palkat sekä vuokrat. Olennaisuuden käsite on tulkinnanva-

rainen, koska sitä ei ole laissa määritelty. Vähäinenkin rahamäärä voi olla olennainen, 

jos se on merkittävä suhteessa pelkät muuttuvat menot sisältävään hankintamenoon. 

Kirjanpitovelvollinen voi sisällyttää hankintamenoon joko kaikki tai vain osan hankin-

nan ja valmistuksen kiinteistä menoista. Kiinteiden menojen määrän olennaisuuden 

lisäksi vaatimuksena on, että yrityksen kustannuslaskentajärjestelmän tulisi pystyä 

riittävän luotettavasti kohdistamaan kiinteät menot hyödykkeille. (KPL 4:5; Leppiniemi 

2004a, 53) Kiinteiden kustannusten sisällyttäminen hankintamenoon on yleensä 

mahdollista vain itse valmistetun käyttöomaisuuden kohdalla (Kirjanpitolautakunta 

1999, 10).  

 

Jos hyödykkeen valmistamiseen kohdistettavissa olevan lainan valmistuksen aikais-

ten korkomenojen ja kiinteiden menojen yhteismäärä on olennainen muuttuviin me-

noihin verrattuna, saadaan ne lukea hankintamenoon. Jotta korkomenoja voidaan 

aktivoida, lainan tulee olla otettu kyseisen hankkeen rahoittamista varten. Aktivoitavi-

en korkomenojen määrää arvioitaessa on selvitettävä velkarahoituksen osuus kirjan-

pitovelvollisen kokonaisrahoituksesta sekä se, kuinka suuri osuus lainasta kohdistuu 

kyseiseen hankkeeseen. (KPL 4:5; Leppiniemi et al. 1998, 81) Vaihtoehtoisesti voi-

daan ajatella, että hanke on rahoitettu lainalla samalla prosenttiosuudella kuin yhtiön 

rahoitusrakenteessa on korollista vierasta pääomaa. Korkona voidaan tällöin käyttää 

lainojen määrillä painotettua luottojen keskikorkoa. (Leppiniemi 2004a, 54) Mikäli 

hankintamenoon sisällytetään korkomenoja, tulee taseen liitetiedoissa ilmoittaa akti-

voitujen korkomenojen määrä sekä poistamattomat aktivoidut korkomenot tase-

eräkohtaisesti. (KPA 2:4 (1997:1339); Leppiniemi et al. 1998, 81) 

 

Kirjanpitovelvollisella tulisi olla tuotekohtainen kustannuslaskentajärjestelmä hyödyk-

keiden hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuvien menojen selvittämiseksi ja toden-

tamiseksi. Eräissä tapauksissa riittää myös pelkkä erillisen kustannuslaskelman laa-

timinen. On tärkeää, että kustannuslaskentajärjestelmä täsmää kirjanpitoon. Kirjanpi-

tolaissa ei ole vaatimuksia kustannuslaskentajärjestelmälle, mutta Kirjanpitolautakun-
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nan ohjeissa suositellaan kalkyylien päivittämistä vähintään vuosittain sekä täsmäy-

tystä samalla kun tilinpäätöstä laaditaan. (Leppiniemi 2004a, 53-54) 

 

IFRS-säännökset käyttöomaisuuden hankintamenon määrittelystä vastaavat pääosin 

kirjanpitolain säännöksiä (Fredriksson et al. 2006, 230). IFRS-normiston hankinta-

menomääritelmän mukaan aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen hankintameno on 

omaisuuserän hankkimisesta suoritettujen rahavarojen määrä tai annetun muun vas-

tikkeen käypä arvo omaisuuserän hankinta- tai valmistusajankohtana tai määrä, joka 

kyseiselle omaisuuserälle osoitetaan sitä alun perin kirjanpitoon merkittäessä. (KHT-

Media 2004, 837) Irtaimen käyttöomaisuushyödykkeen hankintamenoon sisällytetään 

kaikki siihen suoraan kohdistettavissa olevat kustannukset. Niihin sisältyvät kaikki 

kustannukset, jotka aiheutuvat suoraan hyödykkeen saattamisesta sille tarkoitettuun 

käyttöön sekä, toisin kuin kirjanpitolaissa,  kustannukset, jotka aiheutuvat hyödykkeen 

purkamisesta, siirtämisestä tai alkuperäiseen tilaan palauttamisesta, johon yhteisölle 

syntyy velvollisuus hyödykkeen käyttöönoton myötä. Lisäksi valmistusaikana kertynyt 

lainan korko voidaan lisätä hankintamenoon. (KPMG 2002, 49) 

 

Tarkemmin aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen hankintameno koostuu IAS 16-

standardin mukaan alennuksilla vähennetystä ostohinnasta, joka sisältää tuontitullit 

sekä myyntiin liittyviä veroja. Hankintameno sisältää lisäksi kaikki menot, jotka välit-

tömästi johtuvat hyödykkeen saattamisesta sellaiseen sijaintipaikkaan ja kuntoon, että 

se pystyy toimimaan johdon tarkoittamalla tavalla. Välittömiä menoja ovat esimerkiksi 

asentamisesta ja kokoamisesta aiheutuvat menot sekä menot, jotka syntyvät testat-

taessa, toimiiko hyödyke asianmukaisesti tai asiantuntijapalkkiot. Lisäksi hankinta-

menoon luetaan alkuperäisen arvion mukaiset menot hyödykkeen purkamisesta ja 

siirtämisestä sekä sen sijaintipaikan palauttamisesta alkuperäiseen tilaan, mikäli yh-

teisölle syntyy tätä koskeva velvoite joko hyödykkeen hankinnan yhteydessä tai sen 

myötä, että yhteisö on käyttänyt hyödykettä tiettynä ajan jaksona muuhun tarkoituk-

seen kuin vaihto-omaisuuden valmistamiseen kyseisenä aikana. (KHT-Media 2004, 

840) Myöhemmin syntyvät kustannukset sisällytetään omaisuuserän kirjanpitoarvoon 

tai aktivoidaan omana eränään, ,jos on todennäköistä, että omaisuuserää koskevat 
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tulevaisuuden taloudelliset hyödyt koituvat omaisuusryhmän hyväksi ja kustannukset 

pystytään arvioimaan luotettavasti. (PriceWaterhouseCoopers 2004, 31-32) Kustan-

nusten sisällyttäminen kirjanpitoarvoon lakkaa kuitenkin sillä hetkellä, kun omai-

suuserä on sellaisessa sijaintipaikassa ja kunnossa, että se voi toimia johdon tarkoit-

tamalla tavalla. Tämän jälkeen syntyviä kustannuksia ei aktivoida. Tällaisia ovat esi-

merkiksi kustannukset, jotka syntyvät, kun omaisuuserä on edellä mainitussa kun-

nossa, mutta sitä ei vielä ole otettu käyttöön. (Oberholster & von Well, 2) 

 

3.2 Aktivointi taseeseen 

 

Kirjanpitolain 5:5:n mukaan irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenot aktivoidaan 

taseeseen ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelmaan mukaan poistoina kuluiksi. 

Näin tulee tehdä kaikille hyödykkeille, joiden vaikutusaika ulottuu useammalle kuin 

yhdelle tilikaudelle. Vähäarvoisia tai käyttöiältään lyhyitä hyödykkeitä ei tarvitse akti-

voida. Vähäarvoiset hyödykkeet voidaan kirjata kokonaisuudessaan suoraan kuluiksi, 

vaikka ne tuottaisivatkin tuloa useampana kuin yhtenä tilikautena. Tämä ilmentää 

olennaisuuden ja varovaisuuden periaatteita. Vähäarvoisuudelle ei voida ilmoittaa 

tarkkaa euromääräistä rajaa, vaan vähäarvoisuus riippuu kyseenomaisen yritystoi-

minnan laajuudesta sekä pysyvien vastaavien määrästä. (Kirjanpitolautakunta 1999, 

13-14) 

 

Lisäksi hankintamenoltaan vähäiset, samanlajiset aineelliset hyödykkeet, joita hanki-

taan jatkuvasti eri tilikausina siten, että niiden määrässä ja hankintamenossa ei ta-

pahdu suuria muutoksia, voidaan kirjata taseeseen samaan rahamäärään tilikaudesta 

toiseen. (Kirjanpitolautakunta 1999, 14) Muussa tapauksessa tase-erien erillisarvos-

tuksen periaatteen mukaisesti taseen vastaaviin kuuluvat erät arvostetaan erikseen. 

Tällöin hyödykkeiden arvoissa tapahtuvat muutokset eivät voi korvata toisiaan, esi-

merkiksi jonkin hyödykkeen arvon kohoaminen ei voi kompensoida toisen hyödyk-

keen arvon alenemista. (Alhola et al. 2001, 31) 
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IFRS-normiston mukaan irtaimen käyttöomaisuuden merkitsemiselle taseeseen on 

olemassa kaksi edellytystä. Ensinnäkin hyödyke voidaan aktivoida taseeseen siinä 

tapauksessa, että kyseinen hyödyke tulee todennäköisesti tuottamaan yritykselle ta-

loudellista hyötyä ja toiseksi hyödykkeen hankintamenon on oltava luotettavasti mää-

ritettävissä. Yrityksen on siis pyrittävä saamaan varmuus siitä, että hyödyke tulee ai-

kaansaamaan yritykselle taloudellista hyötyä. Tämä edellyttää varmuutta siitä, että 

yritys saa osakseen hyödykkeen tuottamat edut, mutta kantaa myös siihen liittyvät 

mahdolliset riskit. Hankintameno on yleensä luotettavasti määritettävissä oston toden-

tavan liiketapahtuman perusteella. Myös itse valmistetun hyödykkeen hankintameno 

on määritettävissä sen valmistamiseen käytettyjen tuotannontekijöiden hankkimiseen 

liittyvien liiketapahtumien perusteella.  (KHT-Media 2003b, 143-144)  

 

Irtaimen käyttöomaisuushyödykkeen alkuperäinen arvostaminen tapahtuu sen han-

kintamenoon eli hyödykkeen täyttäessä edellä mainitut kirjaamisen edellytykset se 

aktivoidaan taseeseen hankintamenon määräisenä. Erillisperiaatteesta voidaan myös 

poiketa tietyissä tapauksissa. (Räty & Virkkunen 2004, 179) Vähämerkityksisiä käyt-

töomaisuuseriä voidaan nimittäin yhdistää ja arvioida yleisten kirjausehtojen täytty-

mistä niiden yhteismäärän perusteella. (KHT-Media 2003b, 143-144) IFRS-

normistosta ei kuitenkaan löydy KPL:n 5:5:n mukaista säännöstä siitä, että samanlaji-

set ja vähäarvoiset hyödykkeet, joita hankitaan tilikaudesta toiseen suunnilleen sama 

määrä, voitaisiin merkitä taseeseen tilikaudesta toiseen samaan rahamäärään. (Räty 

& Virkkunen 2004, 179) Tällainen menettely ei siis ole lähtökohtaisesti mahdollista 

IFRS-tilinpäätöksissä. 

 

Joistakin eristä voi esiintyä epäselvyyttä siitä, kuuluvatko ne käyttö- vai vaihto-

omaisuuteen. Näin voi tapahtua esimerkiksi, kun kyse on varaosista tai huoltotarvik-

keista. Yleensä ne luetaan vaihto-omaisuuteen, mutta jos varaosat tai varakalusto 

ovat isoja ja aikomuksena on käyttää niitä useammalla kuin yhdellä tilikaudella, voi-

daan ne aktivoida käyttöomaisuuteen. (Räty & Virkkunen 2004, 179) Lisäksi, jos va-

raosia tai varakalustoa on mahdollista käyttää vain jonkin aineellisen käyttöomai-
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suushyödykkeen yhteydessä, niitä käsitellään tällöin aineellisina käyttöomai-

suushyödykkeinä. (KHT-Media 2004, 838) 

 

Joitakin omaisuuseriä voidaan aktivoida, vaikka ne aiheuttavat yritykselle taloudellista 

hyötyä vain välillisesti. Esimerkiksi ympäristönsuojeluun liittyvät hankinnat saadaan 

aktivoida, koska ilman niitä tulevaisuuden taloudellisten hyötyjen saavuttaminen voisi 

olla mahdotonta. (Oberholster & von Well, 7) Kun tällaisia varoja merkitään tasee-

seen, on huomioitava, että hyödykkeen ja siihen liittyvien hyödykkeiden kirjanpitoarvo 

ei saa ylittää niistä yhteensä tulevaisuudessa kerrytettävissä olevaa rahamäärää (Kir-

janpitolautakunta 2003, 11). Tällaiset omaisuuserät voivat siis mahdollistaa taloudel-

listen hyötyjen saamisen muista omaisuuseristä. 

 

3.3 Poistot 

 

Kirjanpitolain mukaan pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankin-

tameno aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina 

kuluksi. (KPL 5:5) Irtaimen käyttöomaisuuden jaksottamisen perusteena on sen van-

heneminen tai kuluminen ja niiden aiheuttama käyttöomaisuushyödykkeen arvon 

alentuminen. Poiston suuruus tai sen tekeminen ei riipu siitä, aiheuttaako hyödyke 

tuloa kyseisenä tilikautena, vaan poisto tehdään tilikausittain riippumatta tuloksesta. 

(Alhola et al. 2001, 82) Poistot vähennetään käyttöomaisuushyödykkeen hankinta-

menosta. Suunnitelmanmukaisina poistoina vähennetään hyödykkeen hankintame-

non ja jäännösarvon erotus. Hankintamenoon luetaan yleensä hankinnan ja valmis-

tuksen aiheuttamat muuttuvat menot. Jäännösarvona voidaan käyttää hyödykkeen 

luovutushintaa, mutta jos jäännösarvo on hyvin vähäinen tai sitä on vaikea arvioida, 

voidaan poistot vähentää käyttäen poistopohjana koko hankintamenoa. (Fredriksson 

et al. 2006, 249) Poistot vähennetään hyödykkeen taloudellisena vaikutusaikana, joka 

on yleensä lyhyempi kuin aika, jonka hyödyke tosiasiallisesti on käytössä. Kun talou-

dellinen vaikutusaika päättyy, saa poistamattomasta hankintamenosta olla jäljellä 

enää jäännösarvon verran. (Leppiniemi 2004b, 67) 



  17

 

Yrityksen on mahdollista valita erilaisista poistomenetelmistä sopiva irtaimen käyttö-

omaisuuden suhteen. Usein suuret kirjanpitovelvolliset käyttävät tasapoistoja ja pie-

net menojäännöspoistoja, mutta muitakin menetelmiä on mahdollista käyttää. (Leppi-

niemi 2004b, 67) Hyödykkeen tulontuottamiskyky saattaa vaihdella sen taloudellisena 

pitoaikana, mikä pitää ottaa huomioon poistosuunnitelmaa tehtäessä ja poistomene-

telmää valittaessa. Usein tulontuottamiskyky heikkenee taloudellisen pitoajan loppu-

puolella.  Poistomenetelmän valinnan tulisi siis perustua siihen, miten hyödyke tuottaa 

tuloa vaikutusaikanaan. Jos tulot ovat tarkasti tiedossa, voidaan suunnitelman mukai-

set poistot vähentää samassa tahdissa.  Samoin, jos hyödykkeen käyttö pystytään 

määrittämään, voidaan poistot tehdä sen mukaisesti. Jos tulojen ajoittumista tai hyö-

dykkeen käyttöä ei pystytä luotettavasti arvioimaan, käytetään kaavamaisia, ajan ku-

lumiseen perustuvia menetelmiä. Poistosuunnitelma tehdään erikseen jokaiselle hyö-

dykkeelle ja sitä voidaan joutua myös muuttamaan kesken hyödykkeen taloudellisen 

pitoajan, jos hyödykkeeseen liittyvät tulonodotukset muuttuvat. Poistojen tekeminen 

aloitetaan silloin, kun hyödyke on otettu käyttöön. Poistomenetelmäksi voidaan valita 

esimerkiksi tasapoistomenetelmä, degressiivinen eli etupainotteinen menetelmä, 

progressiivinen eli takapainotteinen menetelmä tai substanssipoistomenetelmä.  

(Fredriksson et al. 2006, 250-251) Tasapoistomenetelmässä poistoja kirjataan joka 

tilikausi saman verran, degressiivisessä poistomenetelmässä poistot ovat hyödyk-

keen pitoajan alussa suurimmat ja pienenevät sen jälkeen, progressiivisessa poisto-

menetelmässä poistot päinvastoin suurenevat pitoajan loppua kohden ja substanssi-

poistomenetelmässä poistot tehdään hyödykkeen käytön perusteella.  

 

Tilikauden poistot tehdään tuloksesta riippumatta eli ne tehdään vaikka tulos olisi tap-

piollinen. Tilinpäätöksessä voi olla myös mahdollista kirjata suunnitelman ylittäviä 

poistoja, mikä johtuu verotukseen liittyvistä syistä. Tällöin suunnitelman mukaisen 

poiston ja sen ylittävien tai alittavien poistojen yhteismäärää kutsutaan kokonaispois-

toksi. (Alhola et al. 2001, 89) Pienille kirjanpitovelvollisille on olemassa joitain helpo-

tuksia suunnitelman mukaisten poistojen tekemiseen. Ne saavat mukauttaa poistonsa 

verotuspoistojen mukaisiksi eli käyttää elinkeinoverolain mukaista menojäännöspois-



  18

tomenetelmää, jolloin ei synny poistoeroa. (Järvinen et al. 2000, 467-468) Kirjanpito-

lautakunnan yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista sisältää tietoa erilaisista 

poistojen tekemiseen liittyvistä seikoista. 

 

IAS 16 –standardissa ei ole kirjanpitolain 5:5 §:än verrattuna suuria eroja suunnitel-

man mukaisia poistoja koskien, joskin IAS 16 –standardissa käsitellään poistoja hie-

man yksityiskohtaisemmin. IFRS-normiston mukaan poistettavan hyödykkeen talou-

dellinen vaikutusaika, jäännösarvo ja poistomenetelmä on tarkistettava vähintään jo-

kaisen tilikauden päättyessä. Kuten kirjanpitolain mukaan, poistot tehdään hyödyk-

keen taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Taloudellinen vaikutusaika arvioidaan mm. 

hyödykkeen odotettavissa olevan käytön, sen fyysisen kulumisen, teknisen vanhen-

tumisen ja hyödykettä koskevien rajoitusten perusteella. Hyödykkeen taloudellinen 

kokonaisvaikutusaika yrityksen liiketoiminnassa voi olla pitempi kuin poistosuunnitel-

massa käytetty taloudellinen vaikutusaika. (Räty & Virkkunen 2004, 189-190) Poistot 

tehdään hyödykkeen hankintamenosta, jonka IAS 16 –standardi määrittelee hieman 

eri tavalla kuin kirjanpitolaki (ks. luku 3.1). Poistopohjaa laskettaessa hankintamenos-

ta vähennetään jäännösarvo, jonka merkitys käytännössä on usein pieni ja se saate-

taan asettaa nollaksi (Räty & Virkkunen 2004, 189).  

 

Käyttöomaisuuden poistomenetelminä voidaan IFRS-normiston mukaan käyttää ta-

sapoistomenetelmää, degressiivistä poistomenetelmää tai suoriteyksiköihin perustu-

vaa menetelmää, joka perustuu odotettuun käyttöön ja tuotokseen. IAS 16 –

standardissa ei ole mainintaa progressiivisesta poistomenetelmästä. Poistomenetel-

män valinta perustuu siihen, mikä menetelmistä parhaiten kuvastaa hyödykkeen tuot-

taman vastaisen taloudellisen hyödyn hyväksikäytön odotettua jakautumista. Mene-

telmää on sovellettava johdonmukaisesti kaudesta toiseen, ellei odotetun taloudelli-

sen hyödyn jakautumisessa tapahdu muutoksia. Poistot tehdään erikseen jokaisesta 

käyttöomaisuushyödykkeen osasta, jonka hankintameno on merkittävä verrattuna 

koko käyttöomaisuushyödykkeen hankintamenoon. Poistojen aloittaminen ajoittuu 

hetkeen, jolloin hyödyke on valmiina käytettäväksi eli silloin, kun se on sellaisessa 
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sijaintipaikassa ja kunnossa, että se pystyy toimimaan johdon tarkoittamalla tavalla. 

Poistot tehdään tulosvaikutteisesti. (KHT-Media 2004, 845-847)  

 

Poistot voidaan mahdollisesti tehdä yrityksen aiemman tilinpäätösnormiston mukai-

sesti, mutta niitä voidaan joutua myös muuttamaan.  Jos IFRS-normisto sallii aiempi-

en poistomenetelmien ja –aikojen käyttämisen,  arvioidun taloudellisen vaikutusajan 

tai poistotavan muutokset käsitellään ei-takautuvasti siitä lähtien, kun yritys on muut-

tanut arviota niistä.  Jos aiemmin käytössä olleet poistomenetelmät ja -ajat eivät ole 

IFRS-normiston mukaan hyväksyttäviä ja sillä on olennainen vaikutus tilinpäätökseen, 

kertyneitä poistoja oikaistaan niin, että niistä tulee IFRS-standardien mukaisia.  (KHT-

Media 2003a, 89) 

 

3.4 Yhteenveto 

 

Voidaan todeta, että irtaimen käyttöomaisuuden alkuperäiseen arvostamiseen ei liity 

suuria eroja kirjanpitolain ja IFRS-normiston välillä, mikä osaltaan helpottaa yritysten 

siirtymistä IFRS-käytäntöön. Hankintameno määritetään pääosin samalla tavalla mo-

lempien tilinpäätöskäytäntöjen mukaan. Eroja aiheutuu hankintamenoon IFRS-

normiston mukaan sisällytettävistä hyödykkeen purkamisesta, siirtämisestä tai alku-

peräiseen tilaan palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kirjanpitolaissa ei ole 

mainittu mahdollisuudesta sisällyttää tämänkaltaisia kustannuksia hankintamenoon.  

 

Alkuperäinen arvostaminen tapahtuu molempien käytäntöjen mukaan hankinta-

menoon. IFRS-normisto ei kuitenkaan tunne periaatetta, jonka mukaan vähäarvoiset 

hyödykkeet, joita hankitaan joka tilikausi sama määrä, voitaisiin aktivoida taseeseen 

tilikaudesta toiseen samaan rahamäärään. Suunnitelmanmukaisia poistoja koskevat 

periaatteet ovat molemmissa tilinpäätöskäytännöissä pääosin samat, joskin IFRS-

standardeissa säädetään suunnitelmanmukaisista poistoista yksityiskohtaisemmin ja 

muun muassa hyödykkeen taloudellinen vaikutusaika on tarkistettava tilikausittain. 

Tämä aiheuttaa yritykselle hieman lisätöitä. Muutoin alkuperäisen arvostamisen osal-
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ta IFRS-normistoon siirtyminen ei siis aiheuttane kirjanpitovelvolliselle suuria ongel-

mia tai vaadi olennaisia muutoksia, vaan vanhaa käytäntöä voidaan jatkaa. Myöskään 

käyttöomaisuuden arvoon ei täten aiheudu muutoksia tässä vaiheessa. 
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4 IRTAIMEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEEN MYÖHEMPI ARVOSTAMINEN 
 

Tämän luvun aiheena on irtaimen käyttöomaisuuden myöhempi arvostaminen eli ar-

vostaminen taseeseen aktivoinnin jälkeen. Hyödykkeen myöhempään arvostamiseen 

liittyy aikaisempaa arvostamista enemmän eroja. Luvussa käsitellään irtaimen käyttö-

omaisuuden uudelleenarvostamista, arvonalennuksia sekä arvostamista hyödykettä 

luovutettaessa ja näiden eroja suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja IFRS-normiston 

välillä. 

 

4.1 Uudelleenarvostaminen 

 

Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan käyttöomaisuushyödyke arvostetaan myös 

alkuperäisen arvostamisen jälkeen hankintamenoonsa, josta on vähennetty vuosittai-

set suunnitelman mukaiset poistot sekä mahdolliset arvonalentumistappiot.  Tätä ar-

vostustapaa käytetään ensisijaisesti myös IFRS-tilinpäätöksissä. IFRS-normiston mu-

kaan on kuitenkin mahdollista arvostaa käyttöomaisuus uudelleen myös sen käypään 

arvoon. Arvostus on tehtävä riittävän säännöllisesti ja tällöin laskennalliset arvonkoro-

tukset kirjataan omaan pääomaan uudelleenarvostusrahastoon. Poistot tehdään tä-

män jälkeen käyvästä arvosta. (Roine 2005) Toinen ero on se, että Suomen kirjanpi-

tolainsäädännön mukaan arvonkorotuksia voidaan tehdä vain ei-poistokelpoisesta 

käyttöomaisuudesta eli maa- tai vesialueista tai arvopapereista silloin, kun arvonkoro-

tus on pysyvä ja olennainen. Arvonkorotukset eivät siis koske kirjanpitolain mukaan 

irtainta käyttöomaisuutta. IAS 16-standardin mukaan arvonkorotuksia voidaan tehdä 

myös muista aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä. (Aromäki et al. 2004, 194) 

Luotettavuus on ainoa vaatimus, jonka IAS 16-standardi asettaa arvonkorotuksille 

(Räty & Virkkunen 2004 , 184) Arvonkorotuksia voidaan täten IFRS-normiston mu-

kaan tehdä myös irtaimeen käyttöomaisuuteen. 

 

Irtain käyttöomaisuus voidaan siis IFRS-normiston mukaan arvostaa hankintamenon 

sijasta myös käypään arvoonsa. Käyvällä arvolla tarkoitetaan hyödykkeen hintaa 
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markkinoilla. Jos hyödykkeelle ei ole olemassa toimivia markkinoita,  käytetään pa-

rasta saatavilla olevaa informaatiota ja huomioidaan vastaavien hyödykkeiden hinnat. 

Jos hintainformaatiotakaan ei ole saatavilla, voidaan käypänä arvona käyttää omai-

suuserän vastaisten rahavirtojen nykyarvoa. (Troberg 2003, 40) Koneiden ja kaluston 

käypänä arvona käytetään yleensä markkina-arvoja, mutta jos niitä ei ole saatavilla 

esimerkiksi omaisuuserän erityisen luonteen vuoksi tai siksi, että kyseistä käyttö-

omaisuushyödykettä ei ole tapana myydä muuten kuin jatkuvan liiketoiminnan osana, 

voidaan käypänä arvona käyttää niiden omaisuuserien poistoilla vähennettyä jälleen-

hankinta-arvoa. (Alhola et al. 2003,  214) 

 

Uudelleenarvostamisen on tapahduttava riittävän säännöllisesti, jotta voidaan varmis-

tua siitä, ettei taseessa oleva hyödykkeen arvo eroa olennaisesti tilinpäätöshetken 

käyvästä arvosta (Cook et al. 2005, 284). On myös tärkeää, etteivät omaisuuserien 

arvot johda sijoittajia harhaan yrityksen taloudellisen aseman ja tuloksen suhteen 

(Räty & Virkkunen 2004, 184). Se, kuinka usein uudelleenarvostaminen on tehtävä, 

riippuu hyödykkeestä. Hyödyke, jonka käyvässä arvossa tapahtuu merkittäviä muu-

toksia, voidaan uudelleen arvostaa vuosittain. Jos taas muutokset hyödykkeen käy-

vässä arvossa eivät ole merkittäviä, voi uudelleen arvostaminen kolmen tai viiden 

vuoden välein olla riittävä. (Cook et al. 2005, 284) Kun jokin yksittäinen käyttöomai-

suushyödyke arvostetaan uudelleen käypään arvoon, koko kyseinen aineellinen käyt-

töomaisuushyödykeryhmä on arvostettava uudelleen. Ei siis ole mahdollista uudel-

leen arvostaa pelkästään yhtä yksittäistä hyödykettä. (Aromäki et al. 2004, 195) Tällä 

estetään omista tarkoitusperistä johtuva uudelleen arvostettavien hyödykkeiden vali-

koiminen (Itäniemi 2003, 28). Arvostaminen tapahtuu myös kaikille saman käyttö-

omaisuusryhmän hyödykkeille yleensä samanaikaisesti tai ainakin lyhyen ajanjakson 

sisällä. Irtaimen käyttöomaisuuden osalta tällaisia hyödykeryhmiä ovat esimerkiksi 

koneet sekä toimistokoneet ja -kalusto. (Aromäki et al. 2004, 195) 

 

Uudelleenarvostuksia varten perustetaan omaan pääomaan uusi rahasto, uudelleen-

arvostusrahasto. Sinne kirjataan käyttöomaisuuden arvonlisäykset ja –vähennykset. 

Koska rahastoon kirjataan myös arvonalennuksia, sitä ei voida kutsua arvonkorotus-
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rahastoksi, kuten suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaan tehdään. Uudelleen-

arvostusrahaston määrästä voidaan päätellä, kuinka paljon oman pääoman kirjanpi-

toarvo eroaa sen käyvästä arvosta. Uudelleenarvostus tehdään jokaiselle hyödyk-

keelle erikseen, mutta koko käyttöomaisuusryhmä arvostetaan uudelleen samanai-

kaisesti. Kun hyödykkeen arvo on laskenut, vähennetään arvonalennusta vastaava 

määrä uudelleenarvostusrahastosta kyseisen hyödykkeen aiempia arvonnousuja vas-

taan. Jos arvonalennukset ylittävät rahastossa olevat aiemmat arvonnousut, kirjataan 

ylimenevä osa arvonalennuksesta tulosvaikutteisesti.  Jos taas hyödykkeen käypä 

arvo nousee, arvonlisäystä kirjataan tulosvaikutteisesti, kunnes aikaisemmin kirjattu 

arvonvähennyksen määrä tulee katettua. (Räty & Virkkunen 2004, 185-186)  

 

Käyttöomaisuushyödykkeen uudelleenarvostuksen yhteydessä on olemassa kaksi 

tapaa, joilla uudelleenarvostuspäivään mennessä kertyneet poistot voidaan käsitellä. 

Poistot voidaan oikaista suhteessa hyödykkeen bruttomääräisen kirjanpitoarvon muu-

tokseen siten, että hyödykkeen kirjanpitoarvo uudelleenarvostamisen jälkeen on yhtä 

suuri kuin sen uudelleenarvostukseen perustuva arvo, kuten seuraavassa esimerkis-

sä on esitetty. Näin menetellään usein silloin, kun hyödyke arvostetaan poistoilla vä-

hennettyyn jälleenhankinta-arvoon indeksiä käyttämällä. Vaihtoehtoisesti poistot voi-

daan vähentää hyödykkeen bruttomääräistä kirjanpitoarvoa vastaan, ja nettomäärä 

oikaistaan uudelleenarvostukseen perustuvaa arvoa vastaavaksi. Näin tehdään 

usein, kun on kysymys rakennuksista. (KHT-Media 2004, 843) 

 

Uudelleenarvostamista ja suunnitelman mukaisten poistojen käsittelyä voidaan ha-

vainnollistaa seuraavalla irtaimeen käyttöomaisuuteen liittyvällä esimerkillä. Yrityk-

seen on hankittu 1.1.2004 laite, jonka hankintameno oli 21 000  euroa ja taloudellinen 

vaikutusaika 7 vuotta. Laite on uudelleenarvostettu 31.12.2005 ja sen perusteella lait-

teen jälleenhankintahinta on 28 000 euroa. Laitteen kirjanpitoarvo ennen uudelleen-

arvostamista on 21 000 euroa – poistot 2 x 3 000 euroa = 15 000 euroa. Jälleenhan-

kintahintaan arvostettuna arvo on 28 000 euroa – 2 x 4 000 euroa  = 20 000 euroa. 

Laitteen bruttomääräistä kirjanpitoarvoa lisätään 21 000 eurosta 28 000 euroon. Sa-

massa suhteessa nostetaan myös tehtyjä poistoja 6 000 eurosta 8 000 euroon. Suh-
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de on 21 000 / 28 000 = 6 000 / 8 000 = 0,75. Uudelleenarvostus ja suunnitelman 

mukaiset poistot kirjataan seuraavasti: 

 

Per laite 7 000 an kertyneet poistot  2 000 

  an uudelleenarvostusrahasto 5 000 

 

(Räty & Virkkunen 2004, 185) 

 

Omassa pääomassa oleva uudelleenarvostusrahasto voidaan siirtää kertyneisiin voit-

tovaroihin, kun hyödyke poistetaan taseesta (Cook et al. 2005, 286). On mahdollista 

siirtää koko rahasto, esimerkiksi hyödykkeen myynnin yhteydessä tai voidaan siirtää 

osa rahastosta silloin, kun hyödyke on vielä käytössä (KHT-Media 2004, 844). Tällöin 

uudelleenarvostetusta omaisuuserästä lasketun poiston ja saman omaisuuserän al-

kuperäisestä hankintamenosta lasketun poiston erotus saadaan siirtää hyödykkeen 

arvonkorotusrahastosta kertyneisiin voittovaroihin vuosittain. Se ei kuitenkaan ole 

pakollista. (Aromäki et al. 2004, 196)  

 

Jos käyttöomaisuus uudelleen arvostetaan käypään arvoonsa, on tilinpäätöksen liite-

tiedoissa kuitenkin ilmoitettava käyttöomaisuushyödykeryhmittäin myös kirjanpitoar-

vot, jotka perustuvat poistoilla vähennettyihin hankintamenoihin (Itäniemi 2003, 28).  

Käyvän arvon arvioimisen aiheuttama lisätyö vaikuttaa siihen, että monet kirjanpito-

velvolliset haluavat todennäköisesti pitäytyä alkuperäisessä käytännössä eli käyttö-

omaisuuden hankintamenoon perustuvassa arvostamisessa. Käyvän arvon arvioimi-

sella saadaan kuitenkin selville hyödykkeen sen hetkinen hinta markkinoilla, mistä on 

hyötyä mahdollisissa realisointitilanteissa. 

 

4.2 Arvonalennukset ja niiden palautukset 

 

Kirjanpitolaissa todetaan, että jos pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tai sijoi-

tuksen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi vielä poistama-
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tonta hankintamenoa pienempi, erotus on kirjattava arvonalennuksena kuluksi (KPL 

5:13). Säännös koskee käytännössä vain sijoituksia ja hyödykkeitä, joista ei tehdä 

suunnitelman mukaisia poistoja. Myös sellaisista hyödykkeistä, joista tehdään suunni-

telman mukaisia poistoja, voidaan joutua tekemään arvonalennus. Tämä voi tulla ky-

seeseen arvonalennuksen ollessa niin suuri, että hyödykkeen arvo ei pelkän poisto-

suunnitelman muuttamisella korjaudu oikealle tasolle. Käytännössä tällaisia tilanteita 

ovat esimerkiksi kokonaisen tehtaan lopettaminen tai jonkin merkittävän hyödykkeen 

tuhoutuminen pahoin. (Fredriksson et al. 2006, 264) Normaalisti aineellisten hyödyk-

keiden tasearvot pysyvät ajan tasalla, kun niistä tehdään suunnitelman mukaiset pois-

tot (Järvinen et al. 2000, 489). Arvonalennukset eivät siis kirjanpitolain mukaan pää-

sääntöisesti koske irtainta käyttöomaisuutta. 

 

IFRS-normiston mukaan arvonalentumisten kirjaaminen on mahdollista myös irtaimen 

käyttöomaisuuden ollessa kyseessä. Arvonalentumisia koskee IAS 36-standardi. Se 

käsittelee arvonalentumisten kirjanpidollista käsittelyä ja tilinpäätöksessä esittämistä. 

Tärkeää IFRS:n mukaan tehtävissä arvonalentumisissa on oikean kuvan antaminen, 

kun taas suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä korostuu varovaisuuden periaate 

(Räty & Virkkunen 2004, 236). IAS 36-standardia sovelletaan muihin omaisuuseriin 

paitsi vaihto-omaisuuteen, laskennallisiin verosaamisiin, pitkäaikaishankkeisiin, työ-

suhde-etuuksista johtuviin omaisuuseriin sekä rahoitusvaroihin. IFRS-normiston mu-

kaan arvonalennus on tehtävä aina, kun omaisuuserän tulevaisuudessa kerrytettävis-

sä oleva tulo on pienempi kuin sen kirjanpitoarvo. Mahdollinen arvonalentumistappio 

on kirjattava jokaisen tilinpäätöksen yhteydessä eikä pelkästään vuositilinpäätöksen 

yhteydessä (Blummé 2002, 32). IAS 36-standardi koostuu seuraavista osista: määri-

telmät, sellaisen omaisuuserän tunnistaminen, jonka arvo saattaa olla alentunut, ker-

rytettävissä olevan rahamäärän määrittäminen, arvonalentumistappion kirjaaminen ja 

määrittäminen, rahavirtaa tuottavat yksiköt, arvonalentumistappion peruuttaminen 

sekä tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. Standardissa määritetään keinot, joilla yritys 

voi varmistua siitä, että omaisuutta ei merkitä taseeseen niiden tulonodotuksia suu-

rempaan arvoon. (Leppiniemi 2003, 152) 
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Arvonalentumisiin liittyvän perusperiaatteen mukaan omaisuuserää ei voida merkitä 

kirjanpitoon suurempaan arvoon kuin sen tulevaisuudessa kerrytettävissä oleva ra-

hamäärä eli tulevat kassavirrat. Kerrytettävissä olevaa rahamäärää verrataan hyö-

dykkeen kirjanpitoarvoon. Arvonalennus tehdään, jos kerrytettävissä oleva rahamäärä 

on pienempi kuin kirjanpitoarvo (kuvio 1). (McDonnell 2005, 17) Kerrytettävissä oleva 

rahamäärä määritetään joko käyvän arvon tai käyttöarvon perusteella. 

 

Kuvio 1. Arvonalentuminen. (McDonnell 2005, 17 mukaillen) 

 

Jokaisena tilinpäätöspäivänä on arvioitava, onko todennäköistä, että jonkin omai-

suuserän arvo on alentunut. Tämä tulee tehdä vuositilinpäätösten lisäksi myös väliti-

linpäätösten yhteydessä. Omaisuuserän arvon alentumista arvioitaessa voidaan ottaa 

huomioon sekä yrityksen ulkoisia, että sisäisiä seikkoja. Ulkoisia seikkoja ovat esi-

merkiksi omaisuuserän markkina-arvon pienentyminen tilikauden aikana merkittävästi 

normaalia enemmän, yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvat merkittävät ja yrityk-

selle epäedulliset muutokset, markkinakorkotason nousu ja sen aiheuttama omai-

suuserästä kerrytettävissä olevan rahamäärän pienentyminen sekä se, että yrityksen 

pörssikurssin perusteella laskettu markkina-arvo on alempi kuin yrityksen nettovaro-

jen määrä taseessa. Yrityksen sisältä saatavia viitteitä arvonalentumisesta ovat esi-

Kirjanpitoarvo

Alentunut arvo Kerrytettävissä oleva 
rahamäärä 

Käypä arvo Käyttöarvo 
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merkiksi omaisuuserän vanhentuminen ja fyysinen vahingoittuminen tai suunnitelmat 

sellaisesta uudelleenjärjestelystä, toiminnan lopettamisesta tai myynnistä, joka vaikut-

taa epäedullisesti omaisuuserän käyttömäärään tai –tapaan. Myös sisäisen rapor-

toinnin tuottamien tietojen mukaan voidaan olettaa, että jonkin omaisuuserän talou-

dellinen suorituskyky on tai tulee olemaan odotettua huonompi. Tämä voi johtua siitä, 

että hyödykkeen, esimerkiksi tuotantokoneen, hankintameno tai käyttökustannukset 

nousevat merkittävästi budjetoidusta, omaisuuserän tuottamat todelliset rahavirrat tai 

ovat budjetoitua huonommat, omaisuuserän tuottamat rahavirrat vähentyvät merkittä-

västi tai omaisuuserän tuottama nettorahavirta on negatiivinen tai liiketoiminnallinen 

tulos tappiollinen otettaessa huomioon myös tulevaisuutta koskeva budjetti. (Aromäki 

et al. 2004, 284-286) 

 

Mahdollista arvonalentumista tulisi arvioida mahdollisimman yksilöllisellä tasolla eli 

tulisi määrittää pienin kassavirtaa tuottava yksikkö. Jos kerrytettävää kassavirtaa ei 

pystytä määrittämään yksittäiselle omaisuuserälle, se voidaan määrittää sille pienim-

mälle kassavirtaa tuottavalle yksikölle, johon kyseinen omaisuuserä kuuluu. Kassavir-

taa tuottava yksikkö tarkoittaa pienintä määritettävissä olevaa omaisuusryhmää, joka 

tuottaa itsenäisesti kassavirtoja, jotka ovat riippuvaisia jonkin toisen omaisuusryhmän 

kassavirroista. (McDonnell 2005, 18) 

 

Jos löydetään viitteitä arvonalentumisesta, määritetään omaisuuserästä kerrytettävis-

sä oleva rahamäärä. Se voidaan määrittää joko omaisuuserän käyvän arvon tai käyt-

töarvon perusteella. (Räty & Virkkunen 2004, 239) Käyttöarvolla tarkoitetaan omai-

suuserän jatkuvasta käytöstä ja sen luovutuksesta taloudellisen käyttöajan loppuessa 

kertyvien arvioitujen vastaisten rahavirtojen nykyarvoa (KHT-Media 2003b, 331). Jos 

kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan käyvän arvon perusteella,  käyväksi ar-

voksi sopii parhaiten myyntisopimushinta. Hinnasta vähennetään myynnistä välittö-

mästi aiheutuvat menot, esimerkiksi varainsiirtoverot. Sopimushinnan puuttuessa voi-

daan käyttää myös mahdollista markkinahintaa. Jos saatavilla ei ole sopimushintaa 

eikä markkinahintaa, käytetään parasta saatavilla olevaa tietoa, esimerkiksi saman-

laisista omaisuuseristä tehtyjä kauppoja. Käyttöarvo kuvaa yrityksen saamaa hyötyä 
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hyödykkeen käytöstä. Sen määrittelee yritysjohto. Käyttöarvoon vaikuttavat arvioidut 

tulevat rahavirrat, mutta myös aikaisempien vuosien rahavirrat otetaan huomioon dis-

konttauskorkokannassa. Diskonttauskorkokannalla on olennainen vaikutus käyttöar-

voon. Lisäksi yritysjohdon näkemyksellä hyödykkeen jäännösarvosta on vaikutusta 

arvonalentumistestin lopputulokseen. Jatkuvasti on seurattava, miten käyttöarvolas-

kelmat vastaavat todellisuutta ja mahdollisten poikkeamien syyt on selvitettävä. (Aro-

mäki et al. 2004 287-288) 

 

Sen jälkeen, kun hyödykkeelle kerrytettävissä oleva rahamäärä on selvillä, sitä verra-

taan omaisuuserän tai omaisuuserien tasearvoon. Jos tasearvo on suurempi kuin 

kerrytettävissä oleva rahamäärä, erotus kirjataan arvonalennustappiona kuluksi. Jos 

omaisuuserän kirjanpitoarvo perustuu hankintamenoon, arvonalennus kirjataan tulos-

laskelmaan. Jos taas kirjanpitoarvo perustuu uudelleenarvostukseen, arvonalennus 

kirjataan vähennyksenä uudelleenarvostusrahastoon siltä osin kun se ei ylitä saman 

omaisuuserän aikaisempia arvonkorotuksia. Arvonalentumistappion kirjaamisen jäl-

keen myös omaisuuserästä tehtävät poistot on tarkistettava, jotta oikaistu kirjanpito-

arvo tulee poistettua asianmukaisella tavalla. On myös mahdollista, että arvonalen-

tumistappio on suurempi kuin omaisuuserän kirjanpitoarvo. Tällöin arvonalentuminen 

voidaan kirjata velaksi jonkin toisen IFRS-standardin sitä edellyttäessä. (Aromäki et 

al. 2004, 196-197, 316)  

 

Arvonalennus voidaan joutua myös peruuttamaan tai sen määrää pienentämään, jos 

perusteita tappiolle ei enää ole.  Jos tällaisesta löydetään viitteitä, tilinpäätöksen teon 

yhteydessä joudutaan jälleen määrittelemään kyseiselle omaisuuserälle kerrytettävis-

sä oleva rahamäärä. (Aromäki et al. 2004, 319) Arvonalentumisen palautuminen 

määritetään samoille omaisuuserille, joille arvonalentuminenkin määritettiin ja sen 

edellytyksenä on omaisuuserän suorituspotentiaalin nouseminen. Kun etsitään viittei-

tä mahdollisesta arvonalentumisen peruuntumisesta, arvioidaan asiaa jälleen sisäis-

ten ja ulkoisten indikaattoreiden valossa. Ulkoisia indikaattoreita ovat esimerkiksi 

omaisuuserän markkina-arvon nousu, yrityksen kannalta edulliset muutokset toimin-

taympäristössä sekä markkinakorkojen tai markkinaperusteisten tuottojen lasku. Si-
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säisiä indikaattoreita ovat puolestaan omaisuuserän käytön suorituskykyyn liittyvät 

yritykselle edulliset muutokset sekä sisäisen raportoinnin antamat viitteet omai-

suuserän suorituskyvyn paranemisesta. Jos näiden indikaattorien perusteella omai-

suuserän kerrytettävissä olevassa rahamäärässä on tapahtunut muutoksia, peruute-

taan arvonalentumistappio. Kirjanpitoarvo korjataan edellä mainittua rahamäärää vas-

taavaksi. Arvonalentumistappion peruuttaminen voi perustua muutokseen vertailupe-

rusteessa, käyvässä arvossa tai käyttöarvossa ja sen peruste on yksilöitävä. Kun 

harkitaan arvonalentumistappion peruuttamista, tärkeää on harkita, annetaanko yri-

tyksen taloudellisesta tilasta oikeampi kuva tappioiden palauttamisella vai ilman. (Rä-

ty & Virkkunen 2004, 253-254) Käyttöomaisuuden osalta on arvonalentumistappion 

tekemisen jälkeen seurattava omaisuuserän alkuperäistä poistosuunnitelmaa ja jään-

nösarvoja sekä arvonalentumistappiolla vähennettyä arvoa ja siitä tehtyjä poistoja. 

(Aromäki et al. 2004, 319) 

 

4.3 Hyödykkeen luovutus 

 

Kirjanpitolaista ei löydy säännöksiä käyttöomaisuuden luovutuksesta, mutta Kirjanpi-

tolautakunnan yleisohjeessa suunnitelmanmukaisista poistoista käsitellään irtaimen 

käyttöomaisuuden myyntitilanteita. Yleisohjeen mukaan käyttöomaisuuden myynti-

voitto tai –tappio lasketaan hyödykekohtaisesti. Myyntivoitosta vähennetään kyseisen 

hyödykkeen suunnitelmanmukaisilla poistoilla vähennetty hankintameno. Tässä käy-

tetään apuna käyttöomaisuuskirjanpidosta saatavia tietoja. Suunnitelmanmukaiset 

poistot tehdään myyntihetkeen saakka lukuun ottamatta tilanteita, joissa suunnitel-

man mukainen poisto on merkitykseltään vähäinen. Myyntivoitto- tai tappio esitetään 

liiketoiminnan muissa tuotoissa tai kuluissa. Mahdolliset hyödykkeestä tehdyt suunni-

telman ylittävät poistot korjataan tilinpäätöshetkellä vähentämällä hyödykkeen osuus 

kertyneestä poistoerosta ja merkitsemällä se poistoeron vähennykseksi. (Kirjanpito-

lautakunta 1999, 24-25) 
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Kun kyseessä on irtain käyttöomaisuus, esimerkiksi koneet ja kalusto, voidaan kui-

tenkin soveltaa edellä mainittua yksinkertaisempaa menettelyä. Tätä voidaan perus-

tella informaation taloudellisen tuottamisen periaatteella. Tällöin kirjataan tuloslaskel-

maan myyntivoiton lisäksi samansuuruinen poistoeron lisäys. Jos kuitenkin myynti-

voitto ylittää kyseisen käyttöomaisuusryhmän poistamatta olevan hankintamenon, 

poistoeron lisäys jätetään siltä osin kirjaamatta. Jos kyseessä on myyntitappio ja ky-

seiselle hyödykeryhmälle on kertynyt poistoeroa, voidaan tuloslaskelmaan kirjata 

myyntivoiton suuruinen poistoeron vähennys. Jos poistoeroa ei ole, myyntitappio vai-

kuttaa tilikauden tulokseen. (Kirjanpitolautakunta 1999, 25) 

 

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä voidaan poistolaskennassa ryhmäkohtaisesti 

käsiteltävien koneiden ja kaluston myynti käsitellä niin, että vähennetään myyntihin-

nalla kyseisen tase-erän menojäännöstä, jolloin myös tulevat poistot vähenevät sa-

massa suhteessa. Jos myyntihinta ylittää koko koneiden ja kaluston menojäännök-

sen, ylimenevä osa esitetään tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa. (Kir-

janpitolautakunta 1999, 34) 

 

IAS 16-standardin mukaan aineellisesta käyttöomaisuushyödykkeestä luopuminen voi 

tapahtua monella tavalla. Se voidaan myydä, siitä voidaan tehdä rahoitusleasingso-

pimus tai se voidaan lahjoittaa. Aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvo 

kirjataan pois taseesta, kun hyödykkeestä luovutaan tai kun hyödykkeen luovutukses-

ta tai käytöstä ei ole odotettavissa vastaista hyötyä. Tästä syntyvä voitto tai tappio 

kirjataan tulosvaikutteisesti, kun hyödyke poistetaan taseesta. Voittoja ei esitetä liike-

vaihtona. Jos aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon sisällytetään 

kustannuksia, jotka aiheutuvat sen osan korvaamisesta uudella, korvatun osan kir-

janpitoarvo kirjataan pois taseesta riippumatta siitä, onko uudella korvatusta osasta 

tehty poistot erikseen. Mikäli uudella korvatun osan kirjanpitoarvon määrittäminen ei 

ole mahdollista, se voi käyttää apuna korvaavasta osasta johtuvia menoja osoittaak-

seen, mikä korvatun osan hankintameno on ollut, kun se on hankittu tai valmistettu. 

Kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke kirjataan pois taseesta, syntyvä voitto tai 
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tappio määritetään mahdollisen nettoluovutusvoiton ja hyödykkeen kirjanpitoarvon 

erotuksena. (KHT-Media 2004, 848-849) 

 

Hyödykkeen luovutuksesta saatava vastike kirjataan alun perin käypään arvoonsa. 

Jos hyödykkeestä saatavaa maksua kuitenkin lykätään, saatava kirjataan alun perin 

käteishintaa vastaavaan määrään. Vastikkeen nimellismäärän ja vastaavan käteis-

hinnan erotus kirjataan korkotuotoksi siten, että se kuvastaa saamisen efektiivistä 

tuottoa. (KHT-Media 2004, 849) 

 

4.4 Yhteenveto 

 

Irtaimen käyttöomaisuushyödykkeen myöhempään arvostamiseen liittyy alkuperäistä 

arvostamista enemmän eroja kirjanpitolain ja IFRS-normiston välillä. Kirjanpitolain 

mukaan irtain käyttöomaisuushyödyke arvostetaan myös alkuperäisen arvostamisen 

jälkeen suunnitelmanmukaisilla poistoilla vähennettyyn hankintamenoonsa ja  arvon-

korotukset sallitaan vain ei-poistokelpoisesta käyttöomaisuudesta. IFRS-normiston 

mukaan käytetään myös ensisijaisesti poistoilla vähennettyä hankintamenoa, mutta 

käyttöomaisuus on mahdollista arvostaa myös käypään arvoonsa. Arvonkorotuksia 

voidaan tehdä kirjanpitolaista poiketen myös irtaimeen käyttöomaisuuteen. 

 

Arvonalennuksiin liittyvät erot suomalaisen tilinpäätöskäytännön ja IFRS-normiston 

välillä ovat samankaltaisia arvonkorotuksiin verrattuna. Kirjanpitolain mukaan ar-

vonalennukset tehdään eivät pääsääntöisesti koske irtainta käyttöomaisuutta, vaan 

ainoastaan ei-poistokelpoista käyttöomaisuutta. Poikkeuksellisesti voidaan tosin teh-

dä arvonalennus myös poistokelpoiselle hyödykkeelle. IFRS-normiston mukaan ar-

vonalennukset koskevat myös irtainta käyttöomaisuutta. Sen sijaan pysyvyyttä ar-

vonalentumiselta ei vaadita. Arvonalennusten tarpeellisuus on lisäksi tarkistettava 

jokaisen tilinpäätöksen, myös välitilinpäätösten, yhteydessä. Suomalaisessa käytän-

nössä riittää vuosittainen arviointi arvonalennusten tarpeellisuudesta. Koska IFRS-

normisto sallii arvonkorotusten ja –alennusten tekemisen myös irtaimeen käyttöomai-
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suuteen, voi irtaimen käyttöomaisuuden arvoon aiheutua huomattaviakin muutoksia 

IFRS-käytäntöön siirryttäessä. IFRS-normisto korostaa arvonmuutosten suhteen oi-

kean kuvan antamista, kun taas suomalaisen käytännön mukaan pidetään tärkeänä 

varovaisuuden periaatetta. 

 

Käyttöomaisuushyödykkeen arvostaminen luovutustilanteessa tehdään myös pääosin 

samalla tavalla suomalaisen käytännön ja IFRS-normiston mukaan.  Kun hyödyke 

poistetaan käytöstä, se arvostetaan kirjanpitoarvoonsa ja myyntitilanteessa se arvos-

tetaan käypään arvoon. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 
 

Tilinpäätöksen laatiminen Suomen kirjanpitolain tai jonkin muun valtion kansallisen 

tilinpäätöskäytännön mukaisesti vaikeuttaa tilinpäätösten kansainvälistä vertailtavuut-

ta ja täten esimerkiksi sijoittajien mahdollisuuksia vertailla eri sijoitusvaihtoehtoja. 

IFRS-normiston tarkoituksena on helpottaa tilinpäätösten vertailtavuutta erityisesti 

Euroopan unionin alueella. IFRS-tilinpäätösten myötä tilinpäätösvaatimukset kiristyvät 

jonkin verran, mutta toisaalta myös toimintavaihtoehdot lisääntyvät esimerkiksi käyt-

töomaisuuden arvostamisen osalta. Tämän työn tavoitteena oli vertailla irtaimen käyt-

töomaisuuden arvostamista suomalaisen tilinpäätöslainsäädännön ja IFRS-normiston 

mukaan. Irtaimen käyttöomaisuuden arvostamisen osalta löytyy eroja koskien sekä 

omaisuuserien alkuperäistä että myöhempää arvostamista.  

 

Käyttöomaisuus määritellään molempien käytäntöjen mukaan pääosin samalla taval-

la. Irtaimen käyttöomaisuuden alkuperäistä arvostamista koskevat erot liittyvät han-

kintamenon määrittämiseen, vähäarvoisiin hyödykkeisiin sekä suunnitelman mukaisiin 

poistoihin. Irtaimen käyttöomaisuushyödykkeen alkuperäinen arvostaminen tapahtuu 

hankintamenoon sekä kirjanpitolain että IFRS-normiston mukaan. Hankintamenon 

määrittäminen tapahtuu pääosin samalla tavoin lukuun ottamatta kustannuksia, jotka 

aiheutuvat hyödykkeen purkamisesta, siirtämisestä tai alkuperäiseen tilaan palautta-

misesta. IFRS-normisto sallii tällaisten kustannusten sisällyttämisen hankintamenoon, 

mutta kirjanpitolaissa ei puolestaan ole mainittu tällaisesta mahdollisuudesta. Tämän 

lisäksi eroja aiheutuu vähäarvoisista hyödykkeistä, joita hankitaan tilikaudesta toiseen 

siten, ettei niiden määrässä ja hankintamenossa tapahdu suuria muutoksia. Kirjanpi-

tolain mukaan tällaiset hyödykkeet voidaan kirjata taseeseen samaan rahamäärään 

tilikaudesta toiseen. IFRS-normisto ei puolestaan tunne tällaista periaatetta. Suunni-

telman mukaisista poistoista säännellään samalla tavoin, joskin IFRS-normiston 

sääntely on yksityiskohtaisempaa ja vaatimuksena on myös, että käyttöomai-

suushyödykkeen taloudellinen vaikutusaika on tarkistettava tilikausittain. 
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Suurimmat erot irtaimen käyttöomaisuuden arvostamisessa liittyvät myöhempään 

arvostamiseen eli IFRS-normiston tarjoamaan uudelleenarvostusmahdollisuuteen 

sekä arvonalennusten ja –korotusten säätelyyn. Kirjanpitolain mukaan irtaimen käyt-

töomaisuushyödykkeen myöhempi arvostaminen tapahtuu alkuperäisen arvostamisen 

tavoin suunnitelman mukaisilla poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumistappioilla vä-

hennettyyn hankintamenoon. Näin tehdään pääsääntöisesti myös IFRS-normiston 

mukaan, mutta se tarjoaa mahdollisuuden arvostaa käyttöomaisuus myös käypään 

arvoonsa. Käypänä arvona käytetään yleensä hyödykkeen markkinahintaa. Suunni-

telman mukaiset poistot tehdään uudelleenarvostamisen jälkeen käyvästä arvosta. 

Arvonkorotuksia ja -alennuksia tehdään kirjanpitolain mukaan vain ei-

poistokelpoisesta käyttöomaisuudesta eli maa- tai vesialueista tai arvopapereista, kun 

taas IFRS-normisto sallii niitä tehtävän myös irtaimesta käyttöomaisuudesta. Arvos-

taminen hyödykkeen luovutuksen yhteydessä tapahtuu pääosin samalla tavalla sekä 

suomalaisen käytännön että IFRS-normiston mukaisesti. 

 

Siirtyminen IFRS-käytäntöön aiheuttaa muutospaineita Suomen lainsäädännölle. Uusi 

osakeyhtiölaki on valmisteilla ja se tulee mahdollisesti sisältämään joitakin yhtymä-

kohtia IFRS-standardeihin. Kun Suomen kirjanpitolakia aikanaan ajantasaistetaan, 

sitä tullaan myös todennäköisesti yhdenmukaistamaan IFRS-periaatteiden kanssa. 

On myös mahdollista, että kirjanpitolautakunta antaa yleisohjeen pienten yhtiöiden 

IFRS-tilinpäätösten laatimisesta. Pienille kirjanpitovelvollisille joudutaan ehkä teke-

mään joitakin myönnytyksiä IFRS-standardien noudattamisen suhteen sellaisissa ta-

pauksissa, joissa olisi kohtuutonta vaatia niitä täyttämään kaikkia vaatimuksia. 

 

IFRS-tilinpäätöskäytäntöön siirtyminen on aiheuttanut yrityksille runsaasti haasteita ja 

lisätyötä. Lisätutkimukset ovat tarpeen, jotta saadaan tietoa esimerkiksi IFRS:n käyt-

töönottoon liittyvistä ongelmista tai siitä, minkälaista ohjeistusta käyttöönottoon liittyen 

tarvitaan. Lisätutkimuksia tarvitaan myös esimerkiksi siitä, miten yritysten pitkän aika-

välin tulosodotukset muuttuvat IFRS-normiston myötä, millä tavoin sijoittajat reagoivat 

uusiin tilinpäätöksiin ja sitä kautta sijoitusten arvon muutoksiin, millä tavoin yritysten 

verorasitus tulee muuttumaan eli tapahtuuko siinä muutosta ylös- tai alaspäin pitem-
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mällä aikavälillä. Myös sitä tullaan tutkimaan, minkä kokoisten pienten ja keskisuurten 

yritysten on perusteltua laatia tilinpäätöksensä IFRS-normiston mukaan, koska näit-

ten ei-noteerattujen yritysten omistuspohja on useimmiten varsin suppea. Toisaalta 

nekin voivat toimia kilpailluilla markkinoilla ainakin maanosalaajuisesti. Tutkimustietoa 

tarvitaan myös siitä, miten vertailtavuus kaiken kaikkiaan on globaalilla tasolla paran-

tunut ja mikä on ollut yhteenlaskettu hyöty siirtymisestä IFRS-tilinpäätösnormiston 

käyttöön. 
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