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1. Johdanto 

1.1  Tausta ja motivaatio 

 

Jokainen liiketoimintaa harjoittava yritys tarvitsee pääomaa toimintaansa varten. On 

olemassa erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, joita yritys voi valita käyttävänsä omaa toi-

mintaansa tukevalla tavalla. Muodostettaessa yritykselle sopivaa rahoitusrakennetta 

on vuokraaminen yksi huomioon otettava rahoitusmuoto. Vuokraaminen, eli leasing, 

tarjoaa taloudellisesti houkuttelevan vaihtoehdon omistamiselle, sillä hyödykettä ei 

tarvitse ottaa omaan omistukseen, vaikka käyttöoikeus siirtyykin hyödykkeen käyttä-

jälle. (McDonagh & Nichols, 2009, 213-214; WcIntine & Waldron, 2006, 92-100) 

 

World Leasing -vuosikirjan mukaan  vuokravolyymi koko maailmassa oli 640 miljardia 

dollaria vuonna 2008 ja 760 miljardia dollaria vuotta aikaisemmin (Knubley, 2010, 

322). Vuonna 2009 Euroopassa tehtiin uusia vuokrasopimuksia 209,4 miljardin euron 

edestä ja koko eurooppalainen vuokraportfolio oli samana vuonna 685,6 miljardin eu-

ron arvoinen (Lease Europe, 2010). Kaikki yllä esitetyt luvut osoittavat sen, että lea-

sing on maailmanlaajuisesti merkittävä liiketoiminta-alue. Leasingliiketoiminnassa 

kaupankäynnin kohteena ovat ennen kaikkea erilaiset vuokrasopimukset, mutta kil-

pailua lisää se, että sopimuksiin on mahdollista liittää myös monenlaisia lisäehtoja 

kuten vakuutuksia, huoltoa, palvelua ja kassavirtaa suojaavia elementtejä. (Drury & 

Braund, 1990, 180) 

 

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien päätehtävänä on lisätä globaalisti yritysten ti-

linpäätöstietojen vertailukelpoisuutta ja helpottaa kansainvälisten yritysten yhdenmu-

kaista raportointia. Kansainväliset kirjanpitostandardit antavat mahdollisuuden vertail-

la keskenään myös eri markkinoilla toimivia yrityksiä (Beke, 2010, 36-37). Interna-

tional Accounting Standard Commitee (IASC) on toiminut vuodesta 1973 tavoittee-

naan kehittää ja julkaista kansainvälisesti hyväksyttävät kirjanpitostandardit. Vihdoin 

vuonna 2000 amerikkalainen Securities and Exchange Commission (SEC) sekä Eu-

roopan Unioni (EU) päättivät antaa täyden tukensa IASC:lle ja sen standardihank-

keelle. Vuonna 2002, jo vuonna 1974 aluilleen laitettu standardisto, saavutti kauan 
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odotettua suosiota, kun EU teki päätöksen, jonka mukaan kaikkien sen jäsenvaltioi-

den listautuneiden yritysten tuli pikimmiten aloittaa International Financial Reporting 

Standard (IFRS) -standardien käyttöönotto. Pakolliseksi standardit määrättiin vuoden 

2005 alusta alkaen. Eurooppalaisista markkinoista tuli näin historian ensimmäiset 

markkinat, jotka ottivat käyttöön IFRS–standardiston. Tämä toi IFRS -standardeille 

heti huomattavasti näkyvyyttä, sillä Euroopan markkinat käsittävät noin kolmasosan 

koko maailman markkinavolyymista. Standardien käyttö on saavuttanut tämän jäl-

keen lisää suosiota ja levinnyt myös Euroopan ulkopuolelle. Vuoteen 2010 mennessä 

yli 100 maata ja 12 000 yritystä ympäri maailmaa joko vaati tai salli IFRS -

standardien käytön raportoinnissa. (Deloitte, 2011; IASB, 2011; Kotlyar, 2008, 231-

324) 

 

Ennen EU:n päätöstä ottaa IFRS yhteiseen käyttöönsä, maailman laajimmin seura-

tun standardipohjan muodosti United States Generally Accepted Accounting Princi-

ples (US GAAP). United States of America:ssa (USA) standardien laatimisvastuu on 

annettu Financial Accounting Standard Board:lle (FASB). FASB:n julkaisemat 

standardit ovat nimeltään Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) ja 

standardit on virallisesti vahvistettuja SEC:n ja American Institute of Certified Public 

Accountants:n (AICPA) toimesta (FASB, 2011). IFRS:n käytön levittyä maailmanlaa-

juiseksi USA:ssakin on ymmärretty, että kaikkien markkinoiden on myös kirjanpidolli-

sesti oltava avoimia maailmanlaajuiselle kehitykselle. Vuonna 2002 FASB ja IASB 

solmivatkin yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi Norwalkin sopimuksen, jossa he sopi-

vat yhteistyöstään kehittää korkealaatuisia standardeja, joita voitaisiin käyttää sekä 

kansalliseen että kansainväliseen raportointiin. Vuonna 2006 organisaatiot syvensi-

vät yhteistyötään laatimalla yksityiskohtaisemman työsuunnitelman yhteisprojekteis-

taan ja niiden aikatauluista. Tämän sopimuksen nimeksi annettiin Memorandum of 

Understanding (MoU). Vuokrien kirjanpitostandardi lisättiin kyseiseen työpaperiin yh-

teistyöhankkeeksi vuonna 2008. (FASB, 2006; Munter, 2011, 22-25; Kotlyar. 2008, 

231; IASB, 2006) 

 

Kuten aikaisemmin todettu, kansainvälisten standardien tavoitteena on kehittää ta-

loudellista informaatiota yhteneväksi ja parempilaatuiseksi. Kun mietitään mitä sijoit-

tajan kannalta parempi informaatio tarkoittaisi vuokrien kirjanpidossa, voidaan todeta 

vuokriin liittyvien vastuiden ja oikeuksien olevan pääosassa. Vuokrien arvostusmallin 
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tulisi olla selkeä ja samanlainen kaikille yrityksille, jotta tilinpäätöstiedoista olisi tulkit-

tavissa ja ennustettavissa kaikki vuokriin liittyvät tulevat liiketoimet. Kirjanpidosta tuli-

si käydä ilmi vuokrasopimuksen määräämät sitoumukset ja vuokrasopimuksen pe-

rusteella odotettavissa olevat kassavirrat. Mikäli vuokrasopimukseen liittyy erillisiä 

optioita, tulisi näiden arvo olla myös tulkittavissa tilinpäätöstiedoista. (Lander & Au-

ger, 2008, 28-44) 

 

Eettisen näkökulman mukaan sijoittajalle tulisi aina välittää todenmukainen kuva yri-

tyksen toiminnasta. Tämän hetkisen vuokrastandardin mukaan vuokrat luokitellaan 

kahteen kategoriaan: operatiivisiin- ja rahoitusleasingeihin. Vuokrien luokitteluperus-

teet ovat hyvin tulkinnanvaraisia, ja eri vuokraluokkien kirjaaminen toisistaan poik-

keavaa, minkä ansiosta tilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus kärsii. Tarkoituksenaan 

parantaa heikentynyttä vertailukelpoisuutta vuokrien kirjanpidossa IASB ja FASB jul-

kaisivat vuonna 2010 uuden standardiluonnoksen (Exposure Draft, ED) IAS 17 -

standardista. Tämä luonnos on kauan käynnissä olleen kehitysprojektin tulos, ja se 

antaa uuden näkemyksen vuokrien kirjanpidolliseen käsittelyyn. Uuden näkökulman 

tarkoituksena on ennen kaikkea luoda vuokrien kirjanpidon pohjaksi viitekehys, joka 

poistaa taseen ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuden ja korjaa tilinpäätösten an-

tamat vääristyneet kuvat vuokravastuista. (Lander & Auger, 2008, 28-44; Frecka, 

2008, 45-59) 

 

Taulukko 1 IAS 17 -standardiprojektin kehitysvaiheet 

Elokuu 2010 Joulukuu 2010 1. Kvartaali 2010 2012 

IASB ja FASB julkai-

sivat 

ED:n vuokrastandar-

dista  

IAS 17 “Leases” 

Standardiluonnoksen  

kommenttikierros päät-

tyi: 

IASB vastaanotti 786 

kommenttikirjettä 

IASB ja FASB  

julkaisevat uuden pa-

rannellun standardi-

luonnoksen 

IASB ja FASB 

julkaisevat lopul-

lisen uuden 

standardin IAS 

17 “Leases” 

 

Leases –standardi on tällä hetkellä ajankohtainen ja mielenkiintoinen tutkimuksen ai-

he sen meneillään olevan standardin uudistusprojektin myötä. Taulukko 1 tiivistää 

IAS 17 -standardiprojektin vaiheet ensimmäisen standardiluonnoksen julkaisemisesta 

lopullisen standardin oletettuun julkaisuajankohtaan asti. Näillä näkymin lopullinen 
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standardi julkaistaisiin vuonna 2012 ja sen käyttöönotto tapahtuisi muutaman vuoden 

päästä standardin julkaisemisesta. Suunnitellun standardimuutoksen voidaan odottaa 

toteutuessaan aiheuttavan suuria muutoksia monien yritysten taseisiin, tuloksiin, ta-

loudellisiin tunnuslukuihin ja jopa strategisiin päätöksiin. USA:ssa oli vuonna 2007 

arviolta 1,26 biljoonaa dollaria vuokriin liittyviä rahavaroja taseen ulkopuolella (Bryan 

et al., 2010, 37). Koska kaikki vuokriin liittyvät vastuut tulee muutoksen seurauksena 

kapitalisoitaviksi yrityksen taloudellista tilaa kuvaavaan taseeseen, tämä 1,26 biljoo-

naa dollaria tulisi muutoksen myötä USA:n markkinoilla toimivien yritysten taseiden 

lisäpainoksi. Tämä on vain yksittäinen esimerkki siitä, kuinka suuria summia standar-

dimuutos voi toteutuessaan koskea. (Henry, 2007, 73-76, Münter, 2011, 22) 

 

Operatiivinen leasing on tarjonnut nykyisen kirjanpitostandardin mukaan tavan rahoit-

taa yrityksen toimintaa taseen ulkopuolisilla erillä. Tämä aihe on kiinnostunut tutkijoi-

ta, joten vuokran käyttöä ja kirjaamista on tutkittu monilla eri markkinoilla ja monilla 

eri toimialoilla (mm. Goodacre, 2003; Frecka 2007; Durocher, 2008). Suurin osa 

vuokria koskevasta empiirisestä tutkimuksesta on toteutettu tekemällä hypoteettisia 

laskelmia, joiden mukaan kaikki vuokrat kapitalisoitaisiin ja kirjattaisiin käyttämällä 

tällä hetkellä rahoitusleasingeille tarkoitettua kirjausmallia. Edellä mainitulla tavalla on 

osoitettu, että vuokravastuiden kirjaaminen yhdellä tavalla useamman keskenään 

vaihtoehtoisen tavan sijaan vaikuttaisi merkittävästi tilinpäätösinformaatioon. IASB:n 

ja FASB:n julkaiseman standardiluonnoksen vuokrien kirjausmalli menee pelkästä 

minimivuokrien kapitalisoinnista vielä astetta pidemmälle, ja ottaa muun muassa 

vuokrien jatko-optiot mukaan tasekirjauksiin (McConnell, 2010). Tätä standardinlaati-

joiden julkaisemaa kirjausmallia ei ole vielä liiemmin ehditty testata ja tutkia, sillä se 

on vielä suhteellisen tuore julkaisu. Tämän tutkielman tarkoituksena on sijoittua eri-

tyisesti uutta standardiluonnosta ja sen implementoinnin onnistumista arvioivaan tut-

kimuskenttään, koska tällä alueella on tarvetta lisätutkimuksille. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää vuokria käsittelevän kirjanpitostandar-

dimuutoksen taustaa ja arvioida muutokseen johtaneita tekijöitä, selvittää vanhan ja 

uuden vuokrien kirjanpitokäytännön välisiä eroja sekä arvioida uuden standardin toi-
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mivuutta ja vastaavuutta sille asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi pyritään hieman ennus-

tamaan tulevaa standardin implementointivaihetta selvittämällä millaisiin muutoksen 

vaatimiin toimenpiteisiin yritykset ovat jo valmistautuneet, ja mitä he odottavat muu-

toksen tuovan mukanaan.  

 

Varsinainen tutkimusongelma voidaan ilmaista seuraavan kysymyksen muodossa: 

1. Miten taloudellinen informaatio muuttuu uuden IAS 17 -standardin käyttöön-

oton myötä ja millaisia seurauksia tällä tulee olemaan? 

 

Etsittäessä vastausta päätutkimusongelmaan käytetään apuna seuraavia apukysy-

myksiä: 

1. Millaisia tekijöitä on standardimuutoksen taustalla eli mitä puutteita nykyi-

sessä vuokrien kirjanpitokäsittelyssä on havaittu olevan? 

2. Millaisia muutoksia uusi standardiluonnos tuo vuokrien kirjanpitoon ja mik-

si? 

3. Onko IASB ja FASB onnistuneet standardiprojektissaan eli vastaako uusi 

vuokrien kirjanpitomalli vanhassa standardissa havaittuihin ongelmiin? 

4. Millaisia vaikutuksia standardin käyttöönotolla odotetaan olevan, ja millä 

perustein? 

 

Tutkielman tavoitteena on selvittää vuokrien kirjanpitokäsittelyn taustaa ja tulevai-

suutta. Aluksi on tärkeä ymmärtää mistä on lähdetty liikkeelle, jotta myöhemmin voi-

daan tarkastella muutosta. Tutkimuksen teoreettisen osion tavoitteena on antaa ko-

konaiskuva siitä, miksi ja mitä suunniteltu standardiluonnoksen mukainen muutos 

leasingin kirjanpidollisessa käsittelyssä tuo mukanaan. Tutkimuksen empiirisen 

osuuden tavoitteena on arvioida tulevan muutoksen käytännön vaikutuksia. 

 

1.3  Tutkimuksen rajaukset 

 

Tämän tutkielman aihe sijoittuu IFRS –kenttään. IFRS -standardit ovat yritysten ul-

koisen raportoinnin ohjeellistamiseen tarkoitettuja kansainvälisiä kirjanpitosääntöjä, ja 

näin ollen tämä tutkielma rajoittuu käsittelemään ulkoista laskentatoimea. 
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Tällä hetkellä vuokrien kirjanpitoa ohjaavat IFRS:ssa IAS 17 -standardi ja US 

GAAP:ssa SFAS 13 -standardi. Uusi standardiluonnos ”IAS 17 – Leases” on IASB:n 

ja FASB:n yhteistyöprojekti, joka on listattu heidän tekemäänsä yhdentymissuunni-

telmaan (2008). Suunnitteilla oleva muutos tulee toteutuessaan korvaamaan mo-

lemmat yllämainitut standardit, ja näin ollen vaikuttamaan kaikkiin yrityksiin ympäri 

maailmaa, jotka laativat tilinpäätöstään joko IFRS:n mukaisesti tai US GAAP:n mu-

kaan. Tulevaisuudessa molempia standardistoja noudattavat yritykset tulevat siis 

noudattamaan samanlaista vuokrien kirjanpitotapaa, mutta tällä hetkellä IAS 17 ja 

SFAS 13 poikkeavat vielä hieman toisistaan. Tässä tutkielmassa muutoksen vertai-

lupohjana on pääosin käytetty IAS 17 -standardia, sillä tutkielman esimerkeissä käy-

tetyt yritykset ovat suomalaisia pörssiyhtiöitä ja noudattavat näin IFRS:n mukaista 

raportointia. Tutkielmassa ei kuitenkaan rajata SFAS 13 -standardin käsittelyä koko-

naan tutkimuksen ulkopuolelle, sillä osa lähdemateriaalina käytetystä aikaisemmasta 

tieteellisestä tutkimuksesta on toteutettu Amerikassa, missä käytössä on nimen-

omaan US GAAP. Koko empiirinen osio ja laskuesimerkit tarkastelevat suomalaisia 

pörssiyhtiöitä, jotka siirtyvät vanhasta IAS 17 -standardista uuteen IAS 17 -

standardiin, mutta teoriaosuudessa on joiltain osin ja harkituissa määrin käytetty 

myös SFAS 13 -standardia käsittelevää tutkimusmateriaalia. SFAS 13 ja IAS 17 

eroavat toisistaan vain joiltain osin, joten niiden rinnakkain käsitteleminen teoriassa ei 

ole mahdotonta. Standardien eroavaisuudet on pyritty selvittämään lyhyesti kunkin 

kappaleen lopussa, niiltä osin kuin on tarpeellista tutkimuksen kannalta. 

 

Koska tutkielma käsittelee muutosta, joka pohjautuu tällä hetkellä vielä kehitteillä ole-

vaan ja julkaisemattomaan standardiin, on tehty oletus, että standardi tulisi toteutu-

maan IASB:n tämän tutkielman kirjoitushetkellä (syyskuu 2011) julkaisemien tietojen 

mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että varsinaiseen julkaistuun standardiluonnokseen 

(ED) on odotettavissa vielä komiteoiden heinäkuun 2011 kokouksen perusteella tiet-

tyjä muutoksia, jotka on jo yksimielisesti sovittu toteutettaviksi. Samassa kokoukses-

sa listattiin myös mahdolliset luonnokseen vielä tehtävät muutokset, joista ei ole vielä 

tarkalleen sovittu tai joista ei ole vielä päästy yhteisymmärrykseen. Tämä tutkielma 

ottaakin huomioon kaikki ne standardiluonnokseen tehdyt muutosodotukset, jotka 

ovat IASB:n julkaiseman ”Heinäkuun 2011 kokouksen antia” –tiivistelmän mukaan 

yksimielisiä päätöksiä, ja jättää käsittelemättä ne mahdolliset muuttujat, joista kes-

kustelu on saman julkaisun mukaan yhä kesken. Lähemmän tarkastelun seuraukse-
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na voidaan todeta, että standardiluonnoksessa esitetty vuokranantajan kirjausmalli 

on vielä yksi kehitteillä olevista standardin kohdista. Näin ollen tässä tutkielmassa jä-

tetään käsittelemättä vuokrien kirjanpito vuokranantajan kannalta. Tutkielma on siis 

rajattu käsittelemään standardimuutosta pelkästään vuokranottajan näkökulmasta. 

 

IASB:n standardin säätämisprosessiin kuuluu kommenttikierros, jolloin eri tahoilla on 

mahdollisuus kommentoida standardiluonnosta. Kuten taulukosta 1 huomataan myös 

IAS 17 –standardiluonnos vastaanotti kommenttikierroksen aikana useita kommentti-

kirjeitä. Tässä tutkielmassa kommenttikirjeiden tarkempi sisällön analysointi jätetään 

pois, sillä tutkielman laajuus ei anna mahdollisuutta perehtyä niihin sen tarkemmin. 

Todettakoon kuitenkin, että standardiluonnokseen luvassa olevat muutokset on tehty 

saadun palautteen pohjalta, joten kommenttikirjeet vaikuttavat näiden muutosten 

taustalla. 

 

IAS 17 -standardi määrittelee tarkasti soveltamisalueen, jonka mukaan standardia 

sovelletaan käytäntöön (scope)1

 

. Tutkielma rajoittuu käsittelemään termeillä vuokra 

ja leasing ainoastaan IAS 17 -standardin vuokran määritelmät täyttäviä vuokrajärjes-

telyitä. Standardin määrittelemään vuokrien kirjanpidon soveltamisalueeseen tar-

kemmin tutustuttaessa, voidaan todeta esimerkiksi palveluiden vuokraamisen ja 

luonnon mineraalien vuokraamisen olevan rajattuna vuokrakäsitteen soveltamisalu-

een ulkopuolelle. 

Osa vuokrankäytön taloudellisista eduista syntyy vähintäänkin joissain maissa vero-

tuksen tarjoamista hyödyistä vuokranottajille sekä vuokranantajille. Koska tutkielman 

on tarkoitus käsitellä IAS 17 -standardia kansainvälisenä käytäntönä, ei kansallisia 

verosäännöksiä oteta huomioon, vaan ne jätetään käsittelemättä. 

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto  

 

Tutkielma on tehty käyttäen laadullista tutkimusmenetelmää eli tutkimus on kuvaile-

vaa ja selittävää. Laadullinen tutkimus sopii tilanteisiin, joissa pyritään hahmottamaan 

luonnollisia tilanteita (Metsämuuronen, 2006, 88). Tutkimuksen alkupuoli on teoreet-

                                                        
1 Leases standardin sivut 2-3 
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tinen kirjallisuuskatsaus, jossa on käytetty lähteenä aikaisemmin aihetta tutkivaa tie-

teellistä materiaalia (mm. Bennet & Bradbury, 2003; Lyon, 2010; Wilburn, 2007)  ja 

IASB:n sekä FASB:n julkaisuja. Vuokrien kirjanpitoa käsittelevää kirjallisuutta on tar-

jolla runsaasti, sillä viime vuosina on tehty paljon empiiristä tutkimusta siitä, millaisia 

mahdollisia vaikutuksia operatiivisten vuokrien poistamisella voisi olla. Vuonna 2010 

julkaistu standardiluonnos on kuitenkin sen verran uusi, että sitä arvioivaa tutkimusta 

on löydettävissä huomattavasti vähemmän. Tutkimuksessa onkin käytetty runsaasti 

hyödyksi IASB:n julkaisemia tiedotteita, sekä standardiluonnoksen kommentointikier-

roksen seurauksena vastaanotettuja eri tahojen antamia lausuntoja. (Goodacre, 

2003, 49) 

 

Tutkielman kappaleessa 3 on esitetty joitakin laskuesimerkkejä, jotka on laskettu 

suomalaisten pörssiyhtiöiden vuosikertomuksista poimittujen tietojen avulla. Lasku-

esimerkeissä käytetyt yritykset on valittu KPMG:n kokoaman (kuvio 8) tilaston perus-

teella. Esimerkeissä on jouduttu tekemään joitakin oletuksia, joita on perusteltu muun 

lähdemateriaalin perusteella. 

 

Tutkielman loppuosan materiaali on kerätty haastatteluin. Tutkimusta varten haasta-

teltiin kolmea henkilöä, joilla jokaisella oli tietoa ja asiantuntemusta vuokrien kirjanpi-

dosta ja meneillään olevasta uudistusprojektista. Haastattelumenetelmänä käytettiin 

puolistrukturoitua teemahaastattelua, jossa kysymykset säilyivät samoina kaikkien 

vastaajien kohdalla, mutta vastaaminen tapahtui vapaamuotoisesti ja omin sanoin. 

Haastatteluiden tarkoituksena oli luoda keskustelun avulla kokonaiskuva aiheesta jo-

kaisen haastateltavan omaan näkemykseen pohjautuen. Haastateltavien kommentit 

on otettu huomioon asiantuntija -näkökulmasta. (Hirsjärvi et al., 1997, 195) 

 

 1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielman alussa kerrotaan hieman aihetta koskevasta historiasta, sillä menneen 

tietäminen on avain nykypäivän ymmärtämiseen. Kun ymmärrys aihekentästä on luo-

tu, siirrytään luvussa kaksi IAS 17 -standardin esittelyyn. Toisen luvun tarkoituksena 

on luoda ymmärrys vuokrien kirjanpidon ja käytön nykytilasta. Nykyisen tilanteen esit-

teleminen on avainasemassa, sillä myöhemmin kappaleessa kolme näihin käytäntöi-
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hin ruvetaan vertaamaan uutta standardiluonnosta. Tutkielman fokus on uuden (lo-

pullisena vielä julkaisematon) ja nykyisen standardin vertailussa. Tarkoituksena on 

löytää molempien standardien mahdollisia etuja ja heikkouksia, sekä hahmottaa luki-

jalle millä tavoin muutos toteutuessaan vaikuttaa tilinpäätösinformaatioon ja yritysten 

toimintaan. 

 

Luvussa kolme esitellään vuokrien kirjanpitoon suunniteltu uusi malli eli IAS 17 -

standardiluonnoksen mukainen vuokrien kirjanpito. Myöhemmin tässä luvussa on 

laskettu muutaman esimerkin avulla muutoksen vaikutusta vuokranottajayritysten ta-

loudellisiin tunnuslukuihin. Esimerkkien avulla lukijalle pyritään muodostamaan käsi-

tys siitä, kuinka paljon ja millä tavalla standardimuutos todellisuudessa vaikuttaisi yri-

tysten taloudelliseen informaatioon. 

 

Kappale neljä käsittelee empiiristä haastatteluin kerättyä materiaalia. Tämän kappa-

leen tarkoituksena on tuoda tutkielmaan mukaan IFRS -standardeja noudattavien 

suomalaisten yritysten, eli todellisten toimijoiden, näkökulma. Kappaleessa kolme 

muutosta käsitellään tilinpäätöstietojen lukijan kannalta, sillä muutoksen laajuutta 

mallinnetaan ulkoisen tilinpäätösinformaation avulla. Kappaleessa neljä muutosta 

puolestaan käsitellään yrityksiltä vaadittavia toimenpiteitä arvioiden, eli arvioidaan 

paljonko muutos vaikuttaa yritysten toimintaan ja päätöksentekoon. Yritysten edusta-

jat, eli asiantuntijat, arvioivat myös kukin omasta näkökulmastaan standardiluonnok-

sen toimivuutta ja sitä, tuleeko uusi vuokrastandardi vastaamaan sille määriteltyihin 

tavoitteisiin. Vastausten avulla pyritään saamaan käsitys siitä, kuinka hyvin teoria eli 

IASB:n suunnitelma ja käytäntö eli se, kuinka tarkasti yrityksillä on resursseja noudat-

taa standardia, kohtaavat todellisuudessa. 

 

Tutkielman lopuksi kootaan yhteen tutkielmassa havaittuja ilmiöitä johtopäätösten 

muodossa. Viimeisessä kappaleessa pyritään kokoamaan ja esittämään tutkimuksen 

tulokset ja vastaamaan alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tutkielman tarkoituk-

sena on kokonaisuudessaan antaa lukijalleen selkeä ja kattava kuva meneillään ole-

vasta IAS 17 -standardiprojektista. 
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2. Vuokran määritelmä, vuokraliiketoiminta ja vuokrien 
kirjanpito 

 

 2.1 Vuokraliiketoiminnan synty ja historia 

 

Vuokraaminen liiketoiminta-alueena sekä rahoitusmuotona on kasvanut merkittävästi 

viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana. Viimeaikaisen kasvun ansiosta vuokraa-

misen ajatellaan usein olevan suhteellisen uusi käytäntö, vaikka tosiasiassa vuok-

raamisen juuret ovat jo antiikin Kreikassa. Ensimmäinen leasingrahoitusta tarjoava 

yritys aloitti toimintansa USA:ssa vuonna 1952. 1960-luvulla leasingliiketoiminta levisi 

myös Eurooppaan ja Japaniin. 1970-lukuun mennessä vuokrattu omaisuus koko 

maailmassa oli kasvanut yhteensä 50 miljoonan dollarin arvoiseksi. 1980- ja 1990-

luvuilla leasingin käyttö rahoitusmuotona ylsi suurempaan kasvuun kuin minkään 

muun rahoituksen käytön kasvu, ja vuonna 2008 maailmanlaajuinen leasingomai-

suus olikin jo saavuttanut aivan uudenlaisen mittakaavan sen ollessa 640 miljardia 

dollaria. Suuntaa liiketoiminnan levinneisyydestä antaa myös tilasto, jonka mukaan 

1990-luvun lopussa leasingrahoitusta käytettiin rahoitusmuotona yli kahdeksassa-

kymmenessä maassa. (Metawa, 1995, 6 ; Gao & Herbert, 1996, 39-46; Deloitte 

2011; Harvard, 2010) 

 

USA on koko vuokraliiketoiminnan historian ajan ollut edelläkävijä vertailtaessa lea-

singvolyymeja. Vaikka USA on edelleen kärkenä leasingvolyymien tilastoissa, on Eu-

roopassa päästy jo suurin piirtein samalle tasolle. Euroopassa vuokravolyymit ovat 

olleet korkeimpia Isossa-Britanniassa, jossa 1980-luvulla ne kattoivat jo noin 20 % 

osuuden investointiportfoliosta. Vuonna 2009 Saksa nousi ensimmäistä kertaa Eu-

roopan leasingtilaston kärkeen Iso-Britannian edelle, mikä on osoitus siitä, että muis-

sakin Euroopan maissa vuokraus on yleistynyt. Pääsyynä vuokramarkkinoiden kas-

vulle on ollut uusien vuokratuotteiden kehittäminen. Erityisesti tietokoneiden ja tieto-

järjestelmien kehittyminen 1990-luvulla antoi leasingrahoitukselle mahdollisuuden 

kasvuun. Kasvua on lisännyt myös uusien asiakkaiden löytäminen pienistä teknolo-

giayrityksistä, jotka tarvitsevat alkuvaiheessa runsaasti rahoitusta. Vuokraamisesta 

on muodostunut rahoitusinstrumentti, jota käytetään rahoituksena erilaisissa hyödyk-
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keissä kuten, koneissa ja kalusteissa, kiinteistöissä ja kulkuvälineissä. Erityisesti lea-

singrahoitusratkaisu on suosittua tietokoneiden, lentokoneiden sekä teollisuus- ja 

toimistolaitteiden hankinnassa. (Lowe, 1990, 150; Redman, 2002, 169) 

 

Periaatteessa mikä tahansa yhtiö voi tarjota leasingrahoitusta, mutta suurin osa lea-

singintarjoajista on pankkien tytäryhtiöitä tai osastoja. Syy tähän on se, että pankit 

pääsevät usein helpommin käsiksi halvempaan rahoitustarjontaan, ja voivat näin tar-

jota vuokrarahoitusta paremmilla ehdoilla kuin mihin muilla yrityksillä olisi resursseja. 

Leasingmarkkinat ovat kohdanneet viimeaikoina monia erilaisia riskejä. Esimerkiksi 

verolainsäädännön muutokset vaikuttavat suoraan vuokrankäytön etuihin, joten muu-

tos paikallisissa verolaeissa voi yhtäkkiä poistaa suuren osan vuokrankäytön hyö-

dyistä. Leasingmarkkinat eivät myöskään säästyneet viimeaikaiselta talouskriisiltä, 

vaan kärsivät sen vaikutuksista vuonna 2008. Tuolloin moni rahoituksentarjoaja joutui 

valitettavasti poistumaan markkinoilta. (Neptune, 2011; Wall, 2009, 42) 

 

 2.2 Vuokrien kirjanpidollinen historia ja standardihistoria 

 

IASC:n ensimmäinen vuokria käsittelevä standardiluonnos julkaistiin vuonna 1980 ja 

standardista “IAS 17 – Accounting for Leases” tuli efektiivinen vuonna 1984. Stan-

dardia muokattiin joiltain osin vuonna 1999 ja samalla se sai uuden nimen “IAS 17 – 

Leases”. Tämän jälkeen standardia on muokattu muutamaan kertaan, joista viimei-

nen tapahtui vuonna 2005. USA:ssa vuokrastandardi on SFAS 13 ”Accounting for 

Leases”, ja tämä standardi on ollut efektiivinen vuodesta 1976. SFAS 13:a on myös 

korjattu yli kolmekymmentä kertaa standardin julkaisun jälkeen. (Henry, 2007, 73-76; 

Deloitte, 2011) 

 

Molempien voimassaolevien vuokrastandardien mukaan vuokrat jaotellaan operatii-

visiin vuokriin (operational lease) ja rahoituksellisiin vuokriin (financial lease). Jako 

näihin kahteen kategoriaan on ollut voimassa jo lähes 35 vuoden ajan. Näiden kah-

den eri tyyppisen vuokran käsitteleminen kirjanpidossa poikkeaa toisistaan huomat-

tavasti. Vuokrien jaottelu ja sen mukaiset kaksi erilaista kirjanpitotapaa kyseenalais-
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tettiin ensimmäisenä G4+12

 

 ryhmän toimesta vuonna 1996. Ryhmä julkaisi yllä mai-

nittuna vuonna keskustelupaperin, jossa luonnehdittiin vallitsevaa vuokrien luokittelua 

mielivaltaiseksi ja epätyydyttäväksi käytännöksi. Keskustelupaperissa ehdotettiin 

operatiivisten vuokrien kokonaan pois jättämistä ratkaisuna havaittuun ongelmaan. 

(Crospy, 2003, 79-80; Goodacre, 2003, 49-50) 

Suurin syy standardin jatkuvalle uudistamisen tarpeelle on nykyisen vuokrastandar-

din mukainen vuokrien luokittelu, ja luokitteluperusteiden jättämä tulkinnanvaraisuus. 

Operatiivisen leasingrahoituksen käyttäminen tarkoittaa kirjanpidollisesti taseen ulko-

puolisen rahoituksen käyttöä, ja monet yritykset pyrkivätkin luokittelemaan vuokransa 

juuri tähän kategoriaan. SEC julkaisi vuonna 2005 raportin, jossa todettiin taseen ul-

kopuolisen rahoituksen lisääntyneen USA:ssa. Tämä tieto lisäsi varsinkin FASB:n 

kiinnostusta vuokrastandardin uudistusprojektin loppuun saattamisessa. Käytännön 

esimerkkinä nykyisen standardin toimimattomuudesta voidaan pitää amerikkalaisen 

konsernin, Enron Corporationin, konkurssiin ajautumista. Enron ajautui yllättäen kon-

kurssiin piilotettuaan vilpillisesti monien miljardien velat kirjanpidostaan. Nykyinen 

vuokrastandardi sallii operatiivisen vuokran jättämisen taseen ulkopuolelle, joten 

vuokraaminen on yksi helpoimmista keinoista piilottaa yrityksen velkaa. (Duke & 

Hsieh, 2006, 45; Bryan et al., 2010, 37) 

 

Tilinpäätöstietojen käyttäjille taseen ulkopuoliset rahoituserät ovat hyvin vaikeasti tul-

kittavia. Useat tutkimukset päätyvät tulokseen, jonka mukaan nykyinen leasingkirjan-

pito on puutteellinen, sillä luokittelemalla vuokrat operatiivisiksi rahoitusleasingin si-

jaan, saadaan tilinpäätöstietoja muutettua haluttuun suuntaan. Esimerkkinä tilinpää-

töstietojen laadun kärsimisestä vuokrien kirjanpidon ansiosta voidaan esittää hypo-

teettinen tilanne, jossa kuvitellaan lentoyhtiön vuokraavan kaikki lentokoneensa ope-

ratiivisilla vuokrasopimuksilla. Tällaisessa tapauksessa, jossa lentoyhtiö käyttää len-

tokoneidensa vuokraamiseen operatiivisia sopimuksia, yksikään heidän käyttämis-

tään lentokoneista ei näy taloudellista tilaa kuvaavassa taseessa, vaan kustannukset 

lentokoneiden käytöstä kirjataan ainoastaan tulokseen. Näin ollen esimerkkiyrityksen 

liiketoiminnan perustana toimivat, eli sijoittajille lisäarvoa tuottavat, omaisuuserät jäi-

                                                        
2 G4+1:llä tarkoitetaan ryhmää, johon kuuluu paikallisien standardienlaatijoita Australiasta, Kanadasta, Uudesta-
Seelannista, Iso-Britanniasta ja USA:sta. Tämän ryhmän tarkoituksena on vahtia laadun toteutumista taloudelli-
sessa raportoinnissa ja pyrkiä turvaamaan parhaan mahdollisen tiedon tarjoaminen pääomamarkkinoille. 
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sivät taloudellista tilaa kuvaavan taseen ulkopuolelle. Taloudellinen informaatio ei voi 

täydellisesti kuvata yrityksen toimintaa, mikäli yrityksen liiketuloksen mahdollistavat 

omaisuuserät jäävät raportoinnin ulkopuolelle. (Lyon, 2010, 329)  

 

Vuokra on luonteeltaan velkaa, vaikka se käsitelläänkin kirjanpidossa eri tavalla kuin 

muut velat, joten sen tarkoituksena olisi toimia pääosin muun lainan substituuttina. 

Vuokrarahoituksen helpon saatavuuden ansiosta, vuokraamisesta on kuitenkin tullut 

monille yrityksille keino ottaa lisärahoitusta muun velan rinnalle. Leasingin käyttö lai-

nan komplementtina on mahdollista, sillä yleensä kohde-etuus toimii leasingrahoituk-

sen takeena, eikä rahoituksen saaminen näin vaadi muuta pääomaa vuokran taka-

ukseksi. Vuokraaminen ei vaikuta vakavaraisuudenkaan tunnuslukuihinkaan sen ol-

lessa operatiivista eli tulosvaikutteista, joten vakavaraisuusvaatimusten täyttäminen 

ei tule ongelmaksi vaikka vuokraamista käytettäisiin muun velan komplementtina. 

Ongelmaksi puolestaan muodostuu se, että vuokran käyttäminen velan ohella vaike-

uttaa todellisen velkakapasiteetin arviointia. (Lasfer, 2007, 79; Brerlen et al., 2001, 

18-20) 
 
Sekä IASB että FASB ovat olleet jo kauan tietoisia vuokrien kirjanpitokäsittelyn heik-

kouksista, mutta niihin paremmalla tavalla vastaaminen on osoittautunut erityisen 

hankalaksi. Yksi syy ratkaisun löytämisen esteenä on ollut vuokrasopimuksien mo-

nimuotoisuus ja moniosaisuus. Vuokrasopimuksiin sisältyy usein paljon muitakin 

komponentteja kuin hyödykkeen minimivuokrakausi, esimerkkinä mainittakoon erilai-

set vuokrakauden jatko-optiot ja palvelukomponentit. Näiden kaikkien eri ehtojen kir-

janpidollisen käsittelyn uudelleen määrittäminen on osoittautunut lähes mahdotto-

maksi tehtäväksi ja jopa kiusallisen pitkäksi projektiksi standardinlaatijoille. (Metawa, 

1995, 10; Lyon, 2010, 328; McConnell, 2010) 

 

2.3 Vuokran määritelmä 

 

Kuten tutkielman johdannossa jo todettiin, on leasing ennen kaikkea rahoitusmuoto. 

Vuokra rahoitusjärjestelynä on velka, joka maksetaan pois vuokramaksujen muodos-

sa (Brerlen et al., 2001, 18-20). Vuokra on sopimusperusteinen järjestely hyödyk-

keen omistajan ja hyödykkeen käyttäjän välillä. Vuokrattavan kohde-etuuden omista-
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ja toimii vuokranantajana (lessor) ja kohde-etuuden käyttäjä vuokranottajana (les-

see). Vuokrasopimus antaa vuokranottajalle oikeuden käyttää sopimuksessa määri-

teltyä kohde-etuutta tietyn ajanjakson ajan taaten omistusoikeuden säilyvyyden vuok-

ranantajalla. Vuokranottajalla on velvollisuus maksaa sopimuksessa määritellyin eh-

doin vuokraa vastikkeeksi hyödykkeen käytöstä. IASB määrittelee vuokran seuraa-

valla tavalla: “Vuokra on sopimus, jossa vuokranantaja takaa vuokranottajalle käyttö-

oikeuden tiettyyn hyödykkeeseen ennalta määritellyn ajanjakson ajaksi vastikkeena 

vuokranottajan maksamista vuokramaksuista”. (Frecka, 2007, 46; Lyon, 2010, 329; 

IASB, 2005a) 

 

Koska vuokraaminen on sopimusperusteista, sen laillisena perustana toimii aina 

vuokrasopimus. Vuokrasopimuksessa eritellään tietyin ajanjaksoin maksettavan 

vuokran suuruus, vuokrakauden pituus ja paljon muita vuokraan liittyviä ehtoja. Eri-

laiset vuokrasopimukseen liitetyt komponentit voivat käsitellä mm. vuokraan kuuluvia 

palveluita tai vuokrakauden jatkamiseen liittyviä optioita. Vuokrasopimus syntyy 

vuokranantajan ja vuokranottajan neuvotteluiden lopputuloksena ja vuokrasopimuk-

sessa tulee olla kirjattuna kaikki vuokraa koskevat ehdot. IASB:n vähimmäisvaati-

mukset vuokrasopimuksessa määriteltävistä asioista ovat 1) vuokrakausi tarkkuudel-

la, joka määrittää tarkan päivän, jolloin oikeus käyttää hyödykettä siirtyy vuokralle ot-

tajalla 2) vuokrakauden pituus, joka on peruuttamaton ja ennalta määritetty ajanjak-

so, jonka vuokranottaja tulee maksamaan vuokraa vuokranantajalle. Tähän kohtaan 

tulee sisällyttää kaikki mahdolliset jatko-optiot. 3) minimivuokra, joka tarkoittaa kaik-

kia niitä vuokramaksuja, jotka vuokranottajalta voidaan tarvittaessa periä. (IASB, 

2005a; Mooradian & Yang, 2002, 293) 

 

 2.4 Vuokrarahoituksen käytön hyötyjä ja haittoja 

 

Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan leasingin suurimmat hyödyt perustuvat taseen 

ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuteen. Taseen ulkopuolisen rahoituksen avulla 

saadaan tase näyttämään paremmalta ja kaunisteltua tunnuslukuja. Operatiivisia 

vuokria käyttämällä voidaan jättää isojakin summia kirjaamatta taseeseen, ja samalla 

vältetään rahoituskulujen maksaminen ja etupainotteiset velkakulut. Vaikka tase-etu 

on kiistatta yksi operatiivisen vuokraamisen eduista, pitää kuitenkin muistaa, ettei se 
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ole suinkaan ainoa vuokraamisen hyöty. Kiinteistöjen vuokraamisessa etuna on 

myös muun muassa joustavuuden säilyttäminen yrityksen toiminnassa. Joustavuutta 

tarvitsevat varsinkin nopeasti kasvavat yritykset, jotka tarvitsevat nopeasti lisää rahoi-

tusta ja yritykset, joiden volyymit vaihtelevat paljon suhdanteittain. Vuokraaminen va-

pauttaa likviditeettiä muuhun tarkoitukseen, kun rahat eivät ole sitoutuneet kohde-

etuuden omistamiseen. Tämä edistää puolestaan yrityksen kasvumahdollisuuksia, 

sillä investointeihin jää käytettäväksi enemmän varoja. (Lowe, 1990, 150; Frecke, 

2007, 46; Lasfer,2007, 72-79; Redman, 2002, 169; Wilburn, 2007, 84) 
 

Operatiivisissa hyödykkeissä, joissa hyödykkeen käyttö on tärkeämpää kuin sen 

omistaminen, vuokraamisen suurimpana hyötynä voidaan pitää vastuun säilymistä 

vuokranantajalla (Lowe, 1990, 150). Laitteiden ja välineiden vuokraamisessa etuna 

voidaan pitää uusimman teknologian helppoa saatavuutta. Vuokranantajalla saattaa 

olla käytössään tietoa ja tuntemusta kohde-etuudesta, jota voidaan hyödyntää taval-

la, joka ei olisi mahdollista laitteen oston yhteydessä. Usein kohde-etuuden huolto ja 

korjaus on myös vuokranantajan vastuulla, joten tällaisten palveluiden hankinnassa 

säästetään (Mooradian & Yang, 2002, 294). Kohde-etuudesta eroon pääseminen 

vuokrakauden lopussa on myös helppoa vuokranottajalle, sillä kohde-etuus palaute-

taan vuokranantajalle vuokrakauden päätyttyä. (Kelley, 2011, 50; Sewell, 1996, 112-

113) 

 

Otettaessa vuokraaminen osaksi yrityksen strategiaa hyödynnetään leasinginkäytön 

hyödyt, mutta mukana tulee myös joitakin vuokrarahoituksen huompia puolia. Esi-

merkki vuokrarahoituksen kääntöpuolista on sen kustannukset. Vuokrarahoitus on 

pitkällä aikavälillä kalliimpaa kuin laina, sillä lainan korot pienenevät ajan kuluessa, 

mutta vuokramaksut pysyvät saman suuruisina. (Lasfer,2007, 72) 

 

 2.5 Vuokrien luokittelu ja kirjauskäytännöt 

 

Kuten aikaisemmin on todettu, IAS 17 –standardin mukaan on voimassa vuokrien 

kahtia luokittelu. Täten on olemassa myös kaksi toisistaan radikaalisti poikkeavaa kir-

jauskäytäntöä vuokrien kirjaamista varten. SFAS 13 -standardin mukaan vuokrat jae-

taan myös näihin kahteen eri kategoriaan, mutta eri perustein. Vuokrien pohjimmai-
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sena luokitteluperusteena on IASB:n mukaan vuokrakauden aikana toteutuvien riski-

en ja hyötyjen kantamisvastuu. Mikäli kohde-etuuteen liittyvistä riskeistä merkittävä 

osa jää hyödykkeen omistajalle, kyseessä on operatiivinen vuokrasopimus. Mikäli 

suurin osa riskeistä siirtyy vuokranottajalle käyttöoikeuden myötä, on kyseessä rahoi-

tusleasing. Riskeillä tarkoitetaan ennen kaikkea mahdollisuutta taloudelliseen tappi-

oon eli kohde-etuuden arvon laskemisesta kärsimistä. Riskien kantovastuuta vastaa-

valla tavalla vuokrasopimus määrää myös mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden ar-

von noususta. SFAS 13 -standardin vuokrien luokitteluperusteet ovat selkeämmät. 

Sen mukaan vuokra on operatiivinen aina, jos sen vähimmäisvuokrien nykyarvo on 

pienempi kuin 90 % kohde-etuuden nykyarvosta ja kohde-etuuden käyttöaika vä-

hemmän kuin 75 % kohde-etuuden eliniästä. (Gao & Herbert, 1996, 45; Duke & 

Hsieh, 2006, 46; Goodacre, 2003, 51) 

 

IFRS:n mukaan vuokran luonteen päättäminen ei niinkään tulisi riippua vuokrasopi-

muksen muodosta, vaan ennemmin liiketapahtumien todellisesta luonteesta. Tästä 

syystä täsmälleen samanlaisella sopimuksella solmitut kaksi vuokraa voidaan luoki-

tella eri kategorioihin. Nykyinen IAS 17 -standardi ei anna tarkkoja sääntöjä vuokrien 

luokittelun perustaksi, ja jättää näin paljon tulkinnanvaraa vuokrien luokittelun suh-

teen vuokranottajille. Tästä syystä vallitsee väistämättä tilanne, jossa eri yritykset tul-

kitsevat sopimuksia eri tavalla. (Knubley, 2010, 323; Duke & Hsieh, 2006, 46) 

 

Rahoitusleasingit kirjataan nykyisen IAS 17 -standardin mukaan vuokranottajan ta-

seeseen vuokratun hyödykkeen nykyarvon mukaan tai vähimmäisvuokrien nykyarvon 

mukaan, riippuen siitä kumpi arvo on pienempi. Tämä tasekirjaus perustuu näkemyk-

seen siitä, että kun merkittävä osa mahdollisista riskeistä ja voitoista koskien kohde-

etuutta on siirtynyt jo hyödykkeen käyttöoikeuden myötä vuokranottajalle, täytyy nä-

mä vastuut näkyä myös heidän taseessaan. Vähennyskirjaukset taseessa olevasta 

velasta tehdään jakaen vuokranantajalle maksettavat vuokramaksut rahoituskuluun 

ja velkaa lyhentävään osuuteen. Vuokraomaisuuden poistaminen tehdään kuten 

muunkin omaisuuden vähentäminen noudattaen ”IAS 16 - Aineelliset käyttöomai-

suushyödykkeet” ja ”IAS 38 - Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet” määräämiä 

sääntöjä. (IASB, 2005a) 
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Operatiiviset vuokrat kirjataan IAS 17 mukaan vain vuokranottajan tulokseen tasaisi-

na kuluerinä koko vuokrakauden ajan, ellei jokin muu ajallinen jakauma kulujen kir-

jaamisessa kuvasta paremmin hyödykkeen todellista käyttöä. Vuokrakulut makse-

taan vuokranantajalta vastaanotettujen vuokralaskujen perusteella suoraviivaisina 

toistuvina kustannuserinä. Tämän tyyppiset vuokrat eivät näy vuokranottajan tasees-

sa, vaan ainoastaan vuokranantajan taseessa heidän omaisuutenaan. Operatiivisten 

vuokrien kirjaaminen on päätetty toteuttaa vuokranottajan taseen ulkopuolella sillä 

perusteella, että vuokrattua kohde-etuutta koskevien riskien ja mahdollisten hyötyjen 

on katsottu säilyvän vuokranantajalla, joten vain heidän tulee näyttää omaisuus 

omassa taseessaan. (IASB, 2005a) 
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3. Vuokrastandardin muutos 
 

 3.1 Uusi vuokrien kirjanpitomalli vuokranottajan kannalta 

 

Standardinlaatijat ovat päätyneet ratkaisuun, jonka mukaan paras tapa lisätä tilinpää-

tösinformaation vertailukelpoisuutta ja läpinäkyvyyttä, on aktivoida kaikki vuokrat 

myös vuokranottajan taseeseen. Uusi varoihin ja velkoihin perustuva näkemys vuok-

rien kirjanpidosta on hyvin erilainen verrattuna aikaisempaan tuloksen kannalta oi-

keellisen kirjanpidolliseen käsittelytapaan, jossa vuokrakirjaukset  piti täsmätä ennen 

kaikkea vuokranottajan kulurakenteen kanssa. Uuden standardiluonnoksen mukaan 

vuokranottajan tulee kirjata oman taseensa vastaaviin ”oikeus käyttää hyödykettä” eli 

vuokrakautta vastaavan kohde-etuuden käyttöoikeuden arvo. Toiselle puolelle taset-

ta, vastattaviin, tätä erää vastaan aktivoidaan ”velvollisuus maksaa vuokraa” eli kaik-

kien odotettavissa olevien tulevien vuokramaksujen nykyarvo. Uuden standardin mu-

kaista vuokrien kirjanpitomallia nimitetään ”käyttöoikeus” –malliksi (right-of-use). 

(Goodacre, 2003, 51; McConnell, 2010) 

 

Taseeseen kirjattava velkaosuus, ”velvollisuus maksaa vuokraa” on vähimmäisvuok-

rien nykyarvon suuruinen. Tästä erästä selviää tilinpäätöstietojen käyttäjälle kaikki 

odotettavissa olevat kassavirrat koskien vuokravelvollisuuksia. Nämä vähimmäis-

vuokrat joudutaan vuokrasopimuksen mukaan kiistatta maksamaan kohde-etuuden 

omistajalle kaikissa olosuhteissa (Non-cancelable). Tähän erään voidaan joutua si-

sällyttämään muuttuvien vuokramaksujen vaikutus vuokrien nykyarvoon, mikäli vuok-

rat ovat kytkettyjä esimerkiksi vaihtelevaan hintaindeksiin. Aktivoitava omaisuuserä,  

”oikeus käyttää hyödykettä”, kertoo puolestaan tilinpäätöstiedon lukijalle vuokrakautta 

vastaavan vuokraomaisuuden käyttöoikeuden arvon. Tämä arvo kirjataan vuokra-

kauden alussa velkaerän suuruisena vastaavaa puolelle. Tähän tase-erään tulee si-

sällyttää kaikki varsinaista vuokrakauden alkamispäivää edeltäneet kustannukset, jol-

laisia voivat olla esimerkiksi neuvottelukustannukset. Sekä velka- että omaisuuserät 

koskien leasingvastuita, tulee pitää taseessa erillään muista varoista ja veloista. 

(IASB, 2010) 
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Vuokraan liittyvät optiot tulee ottaa mukaan kirjausarvoon, mikäli niiden toteuttami-

sesta arvioidaan olevan merkittävää taloudellista hyötyä yritykselle (IASB, 2010). 

Esimerkki tällaisesta tilanteesta, jossa optio sisällytetään tasearvoon, voisi olla jon-

kun strategisesti erittäin tärkeällä paikalla sijaitsevan tontin vuokrakauden jatko-

option kapitalisoiminen. Tällaisessa tapauksessa katsottaisiin, että tontin todellinen 

vuokrakausi tulisi olemaan pidempi, kuin kirjaushetkellä sopimuksessa määritelty 

vuokrakausi. Aktivoitaessa vuokria taseeseen on pidettävä mielessä eettinen näkö-

kulma, jonka mukaan on taseessa näytettävä mahdollisimman tarkkaan todellisuutta 

vastaava tilanne. Kaikki päätökset optioiden kirjaamisesta osaksi tasetta on tehtävä 

tämä näkemys mielessä pitäen. (Frecka, 2008, 45-59; Lyon. 2010, 329) 

 

Tässä luvussa on esitetty esimerkkikirjauksia, joiden tarkoituksena on standardiluon-

noksen määrittämiä kirjausohjeita noudattaen kirjata esimerkkivuokra kuvitteellisen 

vuokranottajayrityksen kirjanpitoon. Esimerkkikirjaukset hahmottelevat standarditeks-

tin tueksi, miten vuokrien käsittely tulisi käytännössä toteuttaa uuden standardiluon-

noksen mukaisesti. Esimerkiksi on valittu 7 vuoden ajaksi vuokrattu kohde-etuus, 

jonka vuokra on 16 700 euroa vuodessa. Vuokrakauden pituudeksi on laskuesimer-

kissä valittu 7 vuotta perustuen Deloitten markkinatutkimuksen (2011) lukuihin, jossa 

vastanneet yritykset sanoivat 50 % vuokrista sijoittuvan 6-15 vuoden vuokraportfoli-

oon ja 40 % vuokrista olevan 1-3 vuoden vuokraportfoliossa. Näiden arvioiden mu-

kainen estimaatti keskimääräisestä vuokrakaudesta olisi (0,5 x 11 + 0,4 x 2) 6,3 vuot-

ta. Tämä tulos on vielä pyöristetty seitsemään vuoteen, sillä 10 % (50 %+40 %=90 

%) vuokrista on jätetty tutkimuksessa mainittujen portfolioiden ulkopuolelle. 

 

 
Kuvio 1 Vuokrien nykyarvolaskenta 

 

Kuviossa 1 on laskettu kaikkien kohde-etuutta koskevien minimivuokrien nykyarvo 

käyttäen korkoprosenttina 4,063 %. Esimerkissä oletetaan, ettei vuokraan liity optioi-

ta, joita pitäisi ottaa huomioon tasekirjauksessa. Peruuttamattomien vuokramaksujen 
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nykyarvo on 100 000 euroa, mikä aktivoidaan taseeseen vuokravelaksi (velvollisuus 

maksaa vuokraa), ja sitä vastaavaksi vuokraomaisuudeksi (oikeus käyttää hyödyket-

tä). Vuokran kapitalisointia koskevat tasekirjaukset on esitetty tiliristikossa kuviossa 

2. 

 

 
Kuvio 2 Vuokrien aktivointikirjaukset 

 

Vuokriin liittyviin rahavirtoihin (cash flow) eli vuokramaksuihin ei tule uuden standar-

din johdosta muutosta, vaikka vuokramaksun kirjaaminen muuttukin. Tämä on hel-

posti pääteltävissä siitä, että standardi ei pakota muuttamaan itse vuokrasopimuksia 

vaan ainoastaan niiden kirjanpidollista käsittelyä. Näin ollen vuokrasopimuksissa so-

vitut vuokramaksut pysyvät ennallaan. Esimerkissä vuokramaksun suuruus on 16 

700 euroa vuodessa, ja se säilyy ennallaan muutoksen jälkeenkin. 

 

 
Kuvio 3 Vuokramaksun kirjanpidollinen käsittely 

 

Kuvio 3 esittää vuokramaksua koskevat kirjaukset tiliristikossa. Esimerkin laskenta-

korkona käytetään jo edellisellä sivulla mainittua 4,063 %. Vuosittainen vuokramaksu 

jaetaan velanlyhennykseksi ja korkokuluksi. Korko-osuus lasketaan aina jäljellä ole-

valle taseen velkaerälle. Ensimmäisen vuoden korkokulu lasketaan siis vähentämät-

tömälle velalle eli 100 000 eurolle seuraavalla tavalla laskentakoron mukaan 0,04063 

x 100 000 euroa = 4063 euroa. Tämä korko kirjataan korkojen kulutilille. Esimerkin 

vuokramaksun ollessa 16 700 euroa jää velkaa lyhentäväksi osuudeksi korkokulun 

kirjaamisen jälkeen 12 637 euroa (16 700-4063= 12 637), joka kirjataan puolestaan 

vuokravelka -tilille. 
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IASB suosittelee laskennan korkoprosenttina käytettävän rahoituksentarjoajan kirjan-

pidossaan käyttämää laskentakorkoa. Mikäli tätä lukua ei ole saatavissa, tulee vuok-

ranottajan käyttää oman yrityksensä lisäluoton korkoprosenttia. Ottaen huomioon 

leasingliiketoiminnan luonteen, voidaan ennustaa etteivät pankit ja rahoituslaitokset 

tule paljastamaan laskentakorkoaan, sillä juuri tämän luvun salassa pysyminen takaa 

kilpailun säilymisen toimialalla. On oletettavissa, että mikäli standardi jää nykyiseen 

muotoonsa tältä osin, tulevat yritykset käyttämään suurelta osin lisäluoton korkoa 

laskennassaan. Tästä seuraa tilanne, jossa kohde-etuutta koskevat tasearvot ovat 

samaan aikaan erisuuruisina vuokranantajan ja vuokranottajan taseissa, sillä he 

käyttävät molemmat omia ja toisistaan poikkeavia korkoprosentteja laskennassaan. 

(IASB, 2010) 

 

Jokaisen vuoden lopussa leasingomaisuuserästä, kuten muistakin omistetuista hyö-

dykkeistä, tehdään poistokirjaus tasapoistojärjestelmän mukaan. Leasingomaisuus 

taseeseen kirjattuna on jokseenkin verrattavissa oma omistamaan ja lainalla rahoitet-

tuun omaisuuteen (McConnell, 2010). Poiston jälkeen taseeseen jää jäljelle niiden 

vuosien kohde-etuuden käyttöoikeuden arvo, jotka vuokrakaudesta ovat vielä jäljellä. 

Kuviossa 4 on näytetty poistokirjaus tiliristikolla. Esimerkin taseessa oleva omaisuus 

poistetaan 7 vuoden tasapoiston mukaisesti eli vuosittaiseksi poistosummaksi mää-

räytyy 14 286 euroa (100 000/ 7= 14 286). 

 

 
Kuvio 4 Leasingomaisuuden poistokirjaus 

 

Tässä luvussa on nyt esitetty kaikki tilikauden aikana esimerkkivuokrasopimusta kos-

kien tehtävät kirjaukset uuden IAS 17 -standardin mukaan. Kokonaisuuden hahmot-

tamiseksi esitetään myös esimerkin mukaiset vuokrakauden ensimmäisen vuoden 

jälkeiset tilinpäätöskirjaukset kuviossa 5. 
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Kuvio 5 Ensimmäisen vuokravuoden tuloksen tilinpäätöskirjaukset 

 

Kuviosta 5 huomataan, että kulutileille on tilikauden aikana kirjattu korkokuluihin 4063 

euroa ja poistokuluihin tasapoiston mukainen 14 286 euroa. Nämä kaksi tiliä tyhjen-

netään tilinpäätöstä tehtäessä tulokseen kustannuksiksi. Nämä kaksi erää muodos-

tavat tilikauden aikana kertyneen vuokrien tulosvaikutuksen. Pankkitilien saldot tyh-

jennetään myös aina tilinpäätöksen tekohetkellä tulostileille, joten kuviosta 5 voidaan 

nähdä, että pankkitililtä ulosmaksettu vuokra näkyy tuloksen toisella puolella tilinpää-

töshetkellä. 

 

 
Kuvio 6 Ensimmäisen vuokrakauden taseen tilinpäätöskirjaukset 

 



 23 

Kuvio 6 kertoo, että vastaavaa puolen vuokraomaisuuserä on pienentynyt vuosipois-

ton myötä 85 714 euroon. Taseen velkapuolelta on puolestaan velanlyhennys, joten 

vastattavaa puolen vuokravelaksi jää ensimmäisen vuoden jälkeen 87 363 euroa. Ti-

linpäätöstä tehtäessä taseen vastattavaa puolelle kirjataan lopuksi tilikauden tulos. 

Tämä kirjaus on näkyvillä kuvion 6 alimmassa tiliristikossa. Kuten kuvasta nähdään 

tämän kirjauksen myötä leasingomaisuuden ja leasingvelan tasearvojen välille synty-

nyt ero tulee näkyville taseeseen, ja näin taseen loppusummat saadaan täsmäämään 

tasearvojen ”oikeus käyttää vuokrahyödykettä” ja ”velvollisuus maksaa vuokraa” epä-

täsmäävyydestä huolimatta. 

 

3.2 Muutoksen vaikutukset vuokranottajayritysten tilinpäätösinformaation 

 

IASB:n ja FASB:n standardiluonnoksen perusteella tulevan standardin aiheuttamien 

vaikutusten on ennustettu olevan hyvin laajoja. Muutoksen aiheuttamat toimenpiteet 

yrityksissä eivät tule rajoittumaan vaan kirjanpidon uudelleenjärjestelemiseen, vaan 

saattavat ulottua myös rahoitusstrategian uudelleenarviointiin. Luvassa olevat kirjan-

pidolliset muutokset ovat puolestaan sen verran mittavia, että ne vaikuttavat myös 

yritysten taloudellisiin tunnuslukuihin, ja tätä kautta mahdollisesti myös sijoittajien si-

joituspäätöksiin ja yritysten rahoituksen saantiin. Operatiivisten vuokrien poistumisen 

seurauksena yritysten suurin huolenaihe on Deloitten tutkimuksen mukaan velkaan-

tuneisuusasteen mahdollinen kasvaminen ja pääoman tuottoasteen aleneminen. Ku-

viossa 7 on esitetty arvio standardimuutoksen vaikutuksista tässä luvussa tarkem-

man tarkastelun kohteena oleviin osa-alueisiin. (Lansfer, 2007, 72; Duke & Hsieh, 

2006, 46; Deloitte, 2011) 
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Kuvio 7 Standardimuutoksen vaikutusten arvio (Deloitten, 2011)3

 

  

Voimassa olevan IAS 17 -standardin mukaan vuokrat luokitellaan kahteen kategori-

aan aikaisemmin kappaleessa 2 mainittujen ehtojen mukaisesti. Voidaan todeta, että 

tapa kirjata rahoitusleasingiä vuokranottajan kannalta on hyvin lähellä uuden stan-

dardiehdotuksen esittämää vuokrien kirjaustapaa. Tästä syystä ei ole mielekästä tar-

kastella vuokrakirjausten muutoksen vaikutuksia rahoitusleasingin osalta. Tässä tut-

kielmassa keskitymmekin uuden standardiluonnoksen tuomaan muutokseen opera-

tiivisten vuokrien osalta. 

 

Standardiluonnoksen mukaan kaikki vuokrat tulee aktivoitaviksi taseeseen. Keskus-

telun aiheena on vielä se, tulevatko kaikki vuokrat kirjattaviksi täysin samalla tavalla 

vai luokitellaanko ne edelleen kahteen eri kategoriaan: rahoitusleasing ja muu kuin 

rahoitusleasing. Selvää on kuitenkin jo se, että molemmat näistä mahdollisista vuok-

raluokista tulee taseeseen kirjattaviksi. Tämä takaa sen, että voimme jo tässä vai-

heessa arvioida muutoksen tulevia vaikutuksia, vaikka lopullinen versio standardista 

ei ole vielä valmis. Tasekirjauksien myötä myös vuokrien tulosvaikutuksen rakenne 

muuttuu, sillä nykyisen suoraviivaisen kulurakenteen lisäksi kirjaamiseen tulee mu-

kaan rahoituskoron aiheuttama korkovaikutus. (IASB, 2011) 

 

                                                        
3 Deloitten vuonna 2011 tekemä haastattelututkimus, jossa vastaajina oli 284 toimijaa, joilla kaikilla on tietty mää-
rä vuokrasopimuksia. 
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3.2.1. Muutoksen vaikutus taseessa 

 

Selvimpänä muutoksen vaikutus tulee näkymään yritysten taseissa (Crains, 2010). 

Tällä hetkellä operatiivisia vuokria ei ole laisinkaan merkittynä taseeseen, joten ope-

ratiivisiin vuokriin liittyvistä liiketoimista voidaan lukea ainoastaan tilinpäätöksen yh-

teydessä laadittaviin liitetiedoista. Tilinpäätöksen yhteydessä laadittavissa liitetie-

doissa IAS 17 -standardi suosittelee mainittavan operatiivisten vuokrien aiheuttamien 

kulujen summan kuluneella tilikaudella, peruuttamattomien sopimustenmukaisten mi-

nimivuokrien summat seuraavan tilikauden aikana, seuraavan 2-5 tilikauden aikana 

sekä seuraavan yli viiden tilikauden aikana, tulevaisuudessa odotettavissa olevien 

vuokratulojen määrän sekä merkittävimpien vuokrajärjestelyiden tarkemman kuvauk-

sen. Yritysten tulee kuitenkin itse harkita, mikä on taloudellisesti oikean kuvan anta-

misen kannalta järkevää kertoa liitetiedoissa. Standardi esittää yllä olevat suositukset 

vuokria koskevien liitetietojen laatimiselle, mutta koska jokainen yritys päättää itse 

mikä on olennaista, eivät tässäkään tutkimuksessa käytetyt esimerkkiyritykset esitä 

vuokriin liittyviä liitetietoja yhtenäisellä tavalla. Tutkimalla useampien yritysten vuok-

raliitetietoja, voidaan todeta nykyisessä liitetietoraportoinnissa olevan vaihtelua. 4

 

 

(Frecka, 2008, 45-59; IASB, 2005a) 

Uuden standardin tarkoituksena on taata todenmukaisen kuvan antaminen yritysten 

vuokravastuista (Crains, 2010). Taseeseen kirjautuvat jatkossa siis kaikki vuokrat, 

mutta ainoastaan operatiiviset vuokrat uusina tulokkaina. Kullekin yritykselle tasetta 

kasvattava leasingerä tulee olemaan yksilöllinen yrityksen käyttämien operatiivisten 

vuokrasopimuksien määrästä riippuen. Keskimäärin suurimmat muutosvaikutukset 

ovat tiedossa yrityksille, jotka ovat strategiansa mukaisesti vuokranneet paljon  kiin-

teistöjä tai muita arvokkaita kohde-etuuksia (PwC, 2010). Kuten luvun alussa on 

mainittu tähän mennessä sijoittajien on ollut mahdollista tehdä vuokravastuita koske-

vat arviot liitetietojen perusteella. Niiden yritysten kohdalla, jotka eivät ole eritelleet 

vuokriin liittyviä vastuita liitetiedoissaan kattavasti, muutoksen vaikutukset saattavat 

tulla yllätyksinä sijoittajille. Standardimuutoksen tasevaikutuksia voidaan tiivistää seu-

raavasti: vaikutukset ovat suurimmat kiinteistöjään vuokranneiden yritysten taseissa, 

mutta kenties yllättävimpiä huonosti vuokransa raportoineiden yritysten taseissa. 

                                                        
4 Vuosikertomukset vertailtaessa mm. Nokia Oyj ja Neste Oil Oyj 
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Useammat suuret tilintarkastusyhteisöt ovat tehneet ennakoivia tilastoja siitä, miten 

muutos tulee vaikuttamaan yritysten taseisiin. (Lasfer,2007, 72; Munter, 2011, 24; 

Knubley, 2010, 322; KPMG. 2011; Deloitte, 2011) 

 

 
Kuvio 8 Operatiivisen vuokran volyymit Suomessa 20095

 

 (KPMG, 2011) 

 

 
Kuvio 9 Operatiivisen- ja rahoitusleasingin käytön jakautuneisuus Iso-Britanniassa 

1994 (Goodacre, 2003, 50) 

 

                                                        
5 KPMG:n kokoama tilasto vuoden 2009 tilinpäätösten liitetietojen perusteella. Tarkasteltaessa tätä tilastoa on 
otettava huomioon, että tilasto on tehty liitetietojen mukaan eli siinä on otettu huomioon vain ne kaikki vuokrat, 
jotka kukin yritys on eritellyt liitetiedoissaan. 
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Kuvio 10 Taseen ulkopuoliset vuokravastuut USA:ssa 2006 (Joanne C. Duke and 

Su-Jane Hsieh, 2006, 49) 

 

Arvioiden perusteella voidaan mallintaa ja ennustaa sitä, kuinka suuria vaikutuksia 

muutoksella tulee olemaan sen toteutuessa. Kuviossa 8 on KPMG:n tekemä tilasto 

suomalaisten pörssiyhtiöiden operatiivisen leasingin käytöstä (2009), ja tämän yritys-

ten tilinpäätöstietojen perusteella kootun tilaston lukuja on käytetty hyväksi tämän 

tutkielman luvuissa 3.3.1 ja 3.3.2 laskuesimerkeissä. Jotta säilytettäisiin kansainväli-

nen näkökulma kuviossa 9 on esitetty Iso-Britanniassa vuonna 1994 koottu tilasto 

operatiivisen ja rahoitusleasingin suhteellisesta jakaumasta ja niiden volyymeista. 

Kuviossa 10 on puolestaan vuonna 2006 tehty laskelma USA:n markkinatoimijoiden 

taseen ulkopuolisista vuokravastuista eli operatiivisista vuokrista. 

 

 
Kuvio 11 Vuokrien kapitalisoinnin tasevaikutus 

 

Kuviossa 11 on yksinkertaisen esimerkin avulla mallinnettu sitä, kuinka vuokrien akti-

voitava kirjausarvo muuttaa tasetta. Tässä esimerkissä on tehty oletus, että taseen 

vastattavaa puolen muut komponentit pysyisivät ennallaan ja näin ollen ne on elimi-

noitu mallin ulkopuolelle. Esimerkkiyrityksessä vuokrarahoituksen suhde kokonais-
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velkaan on 40 %, mikä on suurin pirtein linjassa Iso-Britanniassa vuonna 1994 teh-

dyn tutkimuksen antamiin lukuihin, joiden mukaan vuokran suhde pitkäaikaiseen vel-

kaan olisi jo tuolloin ollut 48 %. Kuviosta 11 voidaan lukea, että tällaisen vuokrarahoi-

tussuhteen omaavan yrityksen tase kasvaisi aktivoinnin seurauksena 166,67 pro-

senttiseksi edellisvuoteen nähden. Lyhyesti voidaan todeta standardimuutoksen vai-

kutuksen taseeseen olevan verrannollinen ensinnäkin operatiivisen vuokran mää-

rään, mitä enemmän operatiivisia vuokria yrityksellä on sitä suurempi määrä minimi-

vuokria joudutaan aktivoimaan standardimuutoksen yhteydessä. Ja toisekseen yri-

tyksen rahoitussuhteeseen, eli riippuvan operatiivisen vuokran määrästä verrattuna 

muuhun velkaan. (Goodacre, 2003, 50-56) 
 

3.2.2. Muutoksen vaikutus tuloksessa 

 

Standardimuutoksen kokonaisvaikutus yrityksen tulokseen on nolla. Uuden standar-

din mukainen tulosvaikutus tulee kuitenkin oleman nykyiseen operatiivisten vuokrien 

aiheuttamaan tulosvaikutukseen nähden etupainotteinen. Tämä johtuu siitä, että tu-

lokseen kirjattavat kulut jaetaan standardiluonnoksen mukaan korkokuluihin ja pois-

tokuluihin, joista korko-osuus lasketaan vuosittain taseessa olevasta velkasummasta. 

Korkoprosentti pysyy koko vuokrakauden ajan samana, joten velkasumman pienen-

tyessä vuosittaisen lyhennyksen verran myös vakioprosentilla laskettava korko-osuus 

pienenee. Poistokulu pysyy vakiona, sillä omaisuus poistetaan tasapoistoa noudatta-

en. Kuvio 12 kuvaa IAS 17 -standardin mukaisien vuokrakirjausten tulosvaikutuksen 

eroa IAS 17 -standardiluonnoksen mukaisten vuokrakirjausten aiheuttamaan etupai-

notteiseen tulosvaikutukseen. (IASB, 2010) 

 



 29 

 
Kuvio 12 IAS 17 -standardin ja IAS 17 -standardiluonnoksen mukaiset tulosvaikutuk-

set 7 vuoden vuokrakaudella Kesko Oyj:n 2009 tilinpäätöstietojen perusteella 

 

 
Kuvio 13 Ensimmäisen vuokravuoden tulosvaikutus esimerkkilukujen mukaan  
 

Kuvio 13 esittää luvussa 3.1 käytettyjen esimerkkilukujen avulla ensimmäisen vuo-

kravuoden tulosvaikutuksen eroavaisuudet nykyisen IAS 17 -standardin ja standardi-

luonnoksen (ED) mukaisten kirjausten välillä. Standardimuutos tulee vaikuttamaan 

tuloslaskelman kahdella eri rivillä vuokrakulujen kirjanpidollisen jaottelun ansiosta, 

mikä on nähtävillä kuviosta 13. Kulut kirjataan yrityksen tuloksessa sekä operatiivi-

seen liikevaihtoon vaikuttavaan poistokuluerään että korkokuluina rahoituskuluihin. 

Nykyisen standardin mukaan koko operatiivinen vuokra on kirjattu liiketoiminnan 

muihin kuluihin, eli se on vaikuttanut vain operatiiviseen liiketulokseen. Standardi-

luonnoksen mukaan osa kuluista kirjataankin yrityksen  tuloslaskelmassa operatiivi-

sen liiketuloksen alapuolelle oleviin rahoituskuluihin. Näin ollen vaikutus liiketulok-

seen ennen korkoja ja veroja (EBIT, Earnings before interest and taxes) onkin tätä 

tulosta parantava (Kuvio 13: -2414 euroa), vaikka vaikutus lopullisessa tuloksessa, 

eli tuloslaskelman viimeisellä rivillä, on kuluja kerryttävä (Kuvio 13: + 1649). Kuten 

tämän kappaleen alussa on todettu, standardiluonnoksen aiheuttama muutoksen ko-
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konaisvaikutus tulokseen tasaantuu vuokrakauden loppuun mennessä korkokulujen 

pienentyessä. EBIT pysyy kuitenkin parempana kaikkien vuokrakauden vuosien ajan 

niillä yrityksillä, jotka ovat aikaisemmin kirjanneet kaikki vuokrat operatiivisina (Mc-

Connell, 2010). (IASB, 2010) 

 

 3.3 Muutoksen vaikutukset vuokranottajayritysten taloudellisiin tunnuslukuihin 

 

3.3.1. Tasepohjaisten tunnuslukujen muutos 

 

Aikaisemmin luvussa 3.2.1 on standardiluonnoksen todettu kasvattavan  taseen lop-

pusummaa operatiivisten vuokravastuiden aiheuttaman tasekirjauksen verran. Tämä 

vaikuttaa edelleen tunnuslukuihin, joiden laskemisessa käytetään yrityksen tase-eriä. 

Deloitten (2011) haastattelututkimuksen mukaan standardimuutoksen kokonaisvaiku-

tus velkaantumisastetta kuvaaviin tunnuslukuihin tulisi olemaan jopa 68 %. Tuotta-

vuuden tunnusluvut, joissa lasketaan tuottavuutta tasearvoihin nähden, tulevat myös 

selvästi heikentymään niillä yrityksillä, jotka ovat aikaisemmin kirjanneet vuokria ope-

ratiivisen mallin mukaan (McConnell, 2010). Nämä kaksi tunnuslukuluokkaa, eli vel-

kaantuneisuuden ja tuottavuuden tunnusluvut, ovat kaksi merkittävintä tasepohjaista 

tunnuslukuluokkaa, joissa standardimuutoksen vaikutus tulee näkymään. (Lyon, 

2010, 331) 

 

 Tässä tutkielmassa on otettu tarkemman tutkimuksen kohteeksi nettovelkaantunei-

suusasteen tunnusluku eli gearing -luku. Aikaisempien tutkimuksien mukaan monet 

yritykset ovat huomanneet vuokrien operatiivisina kirjaamisen parantavan erityisesti 

tätä tunnuslukua, sillä taseen merkitys tässä tunnusluvussa korostuu. Kuviossa 14 on 

kerrottu gearing –luvun laskukaava ja tulkintataulukko. (Lowe, 1990, 150; Lansfer, 

2007, 72) 
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Kuvio 14 Gearing luvun laskukaava ja viitearvot (Yritystutkimus Ry, 2011, 68) 

 

Kuviossa 15 on laskettu aikaisemmin tutkielman sivulla 26 esitetyn tilaston perusteel-

la Suomen suurimpien operatiivisten leasingvolyymien omaavien pörssiyritysten gea-

ring –lukujen muutosta standardimuutoksen ansiosta. Kuvion 15 vasemmanpuolei-

nen gearing –luku on yritysten vuonna 2009 raportoima. Oikeanpuoleiseen laskuun 

on puolestaan laskun yläriville korolliseen vieraaseen pääomaan lisätty operatiivisten 

vuokrien kapitalisoimisesta aiheutuva vuokravelkaerä, sillä vuokravelka on standardi-

luonnoksen mukaan korollista vierasta pääomaa. Kunkin gearing –luvun muutos pro-

sentteina on listattu kuvion oikeaan laitaan. 

 
Kuvio 15 Yritysten gearing –lukujen muutos standardiluonnoksen mukaisen vuokrien 

tasekirjauksen ansiosta (2009) 
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Yrityksillä, joilla on ennestään vakaa tase, pieni velan kasvu taseessa ei vaikuta mer-

kittävästi tunnuslukuihin. Kuvion 15 esimerkkilaskun perusteella tällaisena yrityksenä 

voidaan pitää Nokiaa, jolla pieni korollisen velan lisäys (Kuvio 15: MEUR 1222) ei 

juuri vaikuta vakavaraisuuteen, vaan gearing –luku säilyy kapitalisoinnin jälkeenkin 

negatiivisena eli erinomaisena (Kuvio 15: -25,45 % vrt. -17,17 %). Yrityksillä, joilla 

vakavaraisuusvaatimusten täyttäminen on ennestäänkin ongelmallista, vuokrien kir-

jaaminen taseeseen saattaa puolestaan aiheuttaa ongelmia muunkin rahoituksen 

saamisessa. Deloitte arvioikin omassa tutkimuksessaan (2011), että rahoituksen 

saaminen vaikeutuisi jopa 40 % verran standardimuutoksen seurauksena. Kuviossa 

15 lasketut Kesko Oyj:n gearing -luvut näyttävät suuntaa siitä, mitä voi pahimmillaan 

tapahtua yrityksille, jotka ovat tähän asti nojautuneet vahvasti operatiivisten vuokrien 

käyttöön. Keskon negatiivinen, eli erinomainen, gearing -arvo -12,49 % kasvaa las-

kuesimerkin mukaan kapitalisoinnin myötä yli sata prosenttiyksikköä ja vaipuu tyydyt-

tävälle tasolle 104,36 %:iin.  

 

Kuten aikaisemmin kappaleessa 2.1 on kerrottu, Suomessa operatiivisten vuokrien 

volyymit ovat pienempiä kuin Euroopan leasingtilaston kärkimaissa. Tästä syystä on 

mielekästä kertoa vertailumielessä myös millaisia muutoksia on odotettavissa muual-

la maailmassa. Vuoden 1994 Iso-Britanniassa kerätyn tilaston mukaan operatiivisten 

leasingsopimusten minimivuokrat olivat 51 miljardia puntaa ja koko pitkäaikainen ko-

rollinen velka taseissa oli 108 miljardia puntaa. Operatiivisen leasingin suhde koko 

korolliseen velkaan nähden oli siis kyseisenä vuonna 48 %. Tämä tarkoittaa teorias-

sa sitä, että gearing  -luvut olisivat huonontuneet Isossa-Britanniassa vuonna 1994 

lähes puolella mikäli uutta vuokrat olisi kyseisenä vuonna kirjattu standardiluonnok-

sen mukaan. (Goodacre, 2003, 50) 

 

3.3.2. Tulospohjaisten tunnuslukujen muutos 

 

Sijoittajien kannalta tärkeitä tuloslaskelmaan perustuvia tunnuslukuja ovat muun mu-

assa käyttökate (EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amor-

tisation), ROE (Return On Equity) eli oman pääoman tuotto sekä tulos/osake (EPS, 

Earnings per Share), jonka avulla lasketaan myös hinta/voitto -tunnusluku (P/E, Price 

to Earnings). Tässä tutkielmassa on valittu empiiristä osiota varten tehtyjen haastat-
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teluiden perusteella tarkasteltavaksi standardiluonnoksen vaikutus tulos/osake –

tunnuslukuun. (Goodacre, 2003, 56; Bryan et al., 2010, 38) 

 

 
Kuvio 16 Kesko Oyj:n operatiivisten vuokravastuiden nykyarvolaskenta ja omaisuu-

den tasapoiston laskenta 

 

IAS 17 –standardimuutoksen vaikutusta tulos/osake –tunnuslukuun tutkittaessa on 

jatkettu jo aikaisemmissa luvuissa käytettyjen Kesko Oyj:n tilinpäätöstietojen esi-

merkkinä käyttämistä. Kuviossa 16 lasketaan tulevaisuuden operatiivisten minimi-

vuokrien nykyarvo käyttämällä korkoprosenttina 4,5 %. Odotettavissa olevien vuok-

ramaksujen nykyarvo aktivoidaan taseen molemmille puolille. Omaisuuserä poiste-

taan seitsemän vuoden tasapoistoa noudattaen. Seitsemän vuoden vuokrakauden 

käyttäminen esimerkeissä on perusteltu tutkielman sivulla 22. 
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Kuvio 17 IAS 17 -standardin ja IAS 17 -standardiluonnoksen mukaisten kirjausten tu-

losvaikutukset Kesko Oyj:n 2009 tilinpäätöstietojen perusteella 6

 

 

Vuokrasopimuksen mukainen vuokramaksu on efektiivisen IAS 17 –standardin mu-

kaan kirjattu suoraviivaisina tulosvaikutteisina vuokrakustannuksina kulutilille, kuten 

aikaisemmin kappaleessa 2.4 todetaan. Kuviossa 17 lasketaan nykyisen IAS 17 -

standardin mukaista vuokrien tulosvaikutusta vuokranottajayritykselle. Standardi-

luonnoksen mukaan vuokravelalle laskettavan korko-osuus ja omaisuuserälle tehtävä 

tasapoisto kirjataan molemmat tulosvaikutteisesti. Kuvio 17 esittää myös tämän kir-

jaustavan mukaisen tulosvaikutuksen. Oikeanpuoleisesta sarakkeesta on luettavissa 

vuosittainen näiden kahden kirjausmallin välinen ero. Kuvion summariveistä huoma-

taan, että rahavirrat pysyvät samoina molemmissa tapauksissa kokonaistulosvaiku-

tuksen ollessa 2 344 miljoonaa euroa. Oikeanpuoleisen sarakkeen summarivi puo-

lestaan vahvistaa kappaleessa 3.2.2 kerrotun tiedon, jonka mukaan tulosvaikutus on 

nolla vuokrakauden lopussa. 

 

 
Kuvio 18 Tulos/osake tunnusluvun laskukaava ja Kesko Oyj:n luvuilla toteutettu las-

kuesimerkki 

                                                        
6 Vuosittaisen koron laskukaava: Korkoprosentti* taseessa jäljellä oleva vuokravelka 
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Kuviossa 18 nähdään tässä luvussa tarkasteltavan tulos/osake -tunnusluvun lasku-

kaava, jonka alla on esimerkki standardimuutoksen vaikutuksesta kyseiseen tunnus-

lukuun. Laskukaavassa tilikauden voitto jaetaan osakkeiden keskimääräisellä luku-

määrällä. Kuvion 18 vasemmanpuoleinen tunnusluvun laskenta on Kesko Oyj:n tilin-

päätöstietojen mukainen ja oikeanpuoleiseen tunnuslukulaskuun on lisätty standar-

dimuutoksen aiheuttama mukainen muutos tulokseen. Muutosvaikutus voidaan tode-

ta olevan kuvion 17 mukaan 35 825 000 euroa tulosta heikentävä ensimmäisenä 

vuonna, joten tämä summa on vähennetty laskun ylärivillä Kesko Oyj:n 2009 vuoden 

tilikauden voitosta. Näin saatu tulos osoittaa, että mikäli vuonna 2009 olisi käytetty 

uutta IAS 17 -standardia vuokrien kirjaamiseen Kesko Oyj:n osakekohtainen tulos 

olisi heikentynyt 0,37 euroa. Laskettaessa uuden standardin vaikutusta tulospohjai-

siin tunnuslukuihin on kuitenkin aina otettava huomioon missä vaiheessa vuokrakaut-

ta ollaan menossa, sillä tulosvaikutus tasaantuu vuokrakauden loppua kohden.  

 

 3.4 Muutoksen muut vaikutukset vuokranottajayritykselle 

 

Aikaisemmin tässä luvussa kerrotut muutokset tulevat näkymään vuokranottajayritys-

ten tilinpäätösinformaatiossa ja tunnusluvuissa. Jotta kaikki muutokset saadaan to-

teutettua, aiheutuu vuokranottajayrityksille toteuttamiskustannuksia. Tilinpäätösin-

formaation muuttuminen vaatii lisää kirjaamistyötä ja uusien kontrollien käyttöönot-

toa, minkä järjestäminen puolestaan maksaa yrityksille. Nykyinen vuokrastandardi ei 

ole vaatinut vuokriin liittyvää hallinnollista työtä vuokrakauden alussa tapahtuvan luo-

kittelun jälkeen, kun taas uusi vuokrastandardi neuvoo seuraamaan vuokria, ja uudel-

leen arvioimaan niiden arvoa taloudellisien tilanteiden muuttuessa. Standardin käyt-

töönotto tarkoittaakin hallinnollisen työn lisääntymistä läpi vuokrakauden, ja uuden 

osaamisen tarvetta. Standardin implementointia voidaan helpottaa noudattamalla joi-

takin yleisiä implementointiohjeita koskien standardimuutosten käyttöönottoa. (PwC, 

2010; Deloitte, 2011) 

 

Vuokranottajan operatiivisten vuokrien kirjaaminen on tähän mennessä ollut hyvin 

suoraviivaista ja yksinkertaista, joten sen toteuttamiseen ei ole vaadittu erillistä järjes-

telmää. Mikäli yritykset ovat pitäneet kirjaa vuokristaan, tämä on yleensä tapahtunut 

tavallisessa taulukkolaskentaohjelmassa. Tulevaisuudessa vuokrien laskennan mo-
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nimutkaistuessa monet vuokranottajayritykset ovat tilanteessa, jossa he tarvitsevat 

uuden tietojärjestelmän vuokrien kontrollointia ja kirjaamista varten. Tietojärjestelmi-

en tarjoajat eivät ole vielä täydellisesti valmistautuneet standardimuutoksen käyt-

töönottoon, mutta selvää on, että lopullisen standardin julkaisun jälkeen monet vuok-

ranottajat tulevat tarvitsemaan tarpeisiinsa räätälöidyn ohjelman. Ennen uuden oh-

jelmiston käyttöönottoa täytyy vuokranottajayrityksissä tehdä vuokriin liittyvien tieto-

jen eli vuokrasopimusten kerääminen. Jotta uusi ohjelmistoa voidaan käyttää, täytyy 

kaikki data syöttää ensin sisään järjestelmään. Kuten edellä on mainittu, monissa yri-

tyksissä ei vuokria ole rekisteröitynä tällä hetkellä laisinkaan, sillä nykyinen raportointi 

ei ole tällaista rekisteröintiä vaatinut. Tästä syystä ennen tietojärjestelmän käyttöön-

ottoa tehtävä tiedonkeruuprosessi saattaa aiheuttaa paljon työtä yrityksille, joilla on 

paljon vuokrasopimuksia. (PwC, 2010; Deloitte, 2011) 

 

Vuokraaminen on tähän mennessä eronnut rahoitusmuotona selvästi lainasta, sillä 

sen kirjaaminen on ollut muusta velasta poikkeavaa. Standardimuutos kuitenkin ai-

heuttaa tilanteen, jossa vuokrat tullaan kirjaamaan lähes samalla tavalla lainalla ra-

hoitetun omaisuuden kanssa. Tämä puolestaan saattaa aiheuttaa joissakin yrityksis-

sä tilanteen, jossa kiinteistöstrategiaa joudutaan arvioimaan uudestaan. IAS 17 -

standardin muutos yhdessä tämänhetkisen taloustilanteen kanssa saattaakin toimia 

kiinteistöstrategian uudelleenarviointiprosessin aloittamisen katalysaattorina. Päätök-

senteko koskien vuokrasopimuksien ehtoja saattaa myös saada uusia vaikutteita uu-

den standardin myötä. Vuokrasopimuksessa säädetyn mukainen vuokra-ajan mukai-

set vuokramaksut tulee kapitalisoitavaksi yrityksen taseeseen, joten vuokrakauden 

pituutta tulee harkita aikaista tarkemmin. (Fülbier et al., 2008, 123; PwC, 2010; De-

loitte, 2011) 

 

Kuten aikaisemmin tässä luvussa on todettu muutos tulee vaikuttamaan vuokranotta-

jayritysten taloudellisiin tunnuslukuihin. Tämä puolestaan voi johtaa siihen, että pan-

kit ja muut rahoituslaitokset joutuvat uudelleen arvioimaan rahoituksen satavuutta 

mikäli tunnuslukujen muutos on merkittävä. (PwC, 2010) 
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4. Empiiriset tutkimustulokset 
 

4.1 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkielman empiirisen osion materiaali kerättiin haastattelututkimuksen avulla. Haas-

tattelussa käytettiin runkona puolistrukturoitua haastattelupohjaa (liite 1), jossa kysy-

mykset säilyivät samoina kaikkien vastaajien kohdalla, mutta vastaaminen tapahtui 

vapaamuotoisesti. Haastateltaville annettiin vapaus vastata kysymyksiin omin sanoin 

pyrkimyksenä luoda teemoitettu keskustelu haastattelurungon ympärille. Haastattelut 

nauhoitettiin ja litteroitiin. Litteroidut haastattelut analysoitiin kvalitatiivisin analyysi-

menetelmin teemojen alle kootuiksi kokonaisuuksiksi, ja tärkeimmät havainnot koot-

tiin empiirisen osion tekstiksi. 

 

Yritykset, joiden edustajia pyydettiin haastateltaviksi, yritettiin valita niin, että IAS 17 –

standardiprojekti on heidän toiminnalleen relevantti, ja näin ollen vastaajilla on tietä-

mystä standardiprojektista. Kaksi haastateltua yritystä ovat suomalaisia pörssiyhtiöi-

tä, jotka noudattavat IFRS:n mukaista kirjanpitoa ja heillä on vuokrattuja kohde-

etuuksia, eli he edustivat haastatteluissa vuokranottajan näkökulmaa. Toisella näistä 

yrityksistä on myös vuokrarahoituksen tarjontaa, mikä saattaa vaikuttaa myös joiden-

kin haastatteluvastausten taustalla. Esimerkkinä mainittakoon, että vuokrarahoittajan 

on todennäköisesti helpompi arvioida vuokrarahoituksen käytön nykytilaa koko Suo-

messa. Vuokranantajan rooli ei kuitenkaan ollut pääosassa haastattelussa, vaan voi-

daan todeta korkeintaan vaikuttaneen vastaajan taustatietämykseen aiheesta. Vuok-

rien kirjanpitoa koskeviin kysymyksiin ei siis ole vastattu vuokranantajan, vaan ni-

menomaan tämän tutkimuksen kannalta tärkeän vuokranottajan näkökulmasta. Li-

säksi haastateltavaksi valittiin yksi suuri tilintarkastusyhteisö, jonka edustaja toimii 

suuryrityksille suunnatulla asiantuntijapuolella. Tilintarkastajan haastatteleminen on 

katsottu relevantiksi, sillä hänellä on hyvät edellytykset arvioida sitä, miten standardi-

luonnos kohtaa käytännön haasteet, eli mikä standardiluonnoksen tarve on sijoittaji-

en kannalta ja mikä standardiluonnoksen toteuttamisessa on koettu haasteelliseksi 

vuokranottajayritysten kannalta. Kaikki vastaajat on pyritty valitsemaan niin, että he 

edustaisivat hyvää talousosaamista. Vastaajien nimet ja yritykset jätetään yksityisyy-

densuojan takia kertomatta tässä tutkielmassa, ja ainoastaan vastaajien tittelit maini-
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taan. Toinen vuokranottajayrityksen edustaja toimii kiinteistöfunktion johtotehtävissä 

ja toinen talousosaston johtotehtävissä, tilintarkastaja työskentelee asiantuntijapuo-

lella. 

 

 
Kuvio 19 Empiirisen osion teemoiteltu rakenne 

 
Tutkielman empiirisen osuuden tarkoituksena on kartoittaa tilannetta IAS 17 –

kehitysprojektin ympärillä yritysten ja tilintarkastajan näkökulmista katsottuna. Haas-

tattelut kertovat oikeiden toimijoiden eli IFRS -standardeja noudattavien yritysten se-

kä IFRS –standardien noudattamista valvovien tilintarkastajien mielipiteitä vuokra-

standardista ja sen uudistuksesta. Koska varsinaisen standardin toteuttamishetki on 

vielä tulevaisuudessa, on asiantuntijakommentit hyvä tapa hahmotella ja arvioida tu-

levia tapahtumia, sekä niihin johtaneita syitä. Haastattelu jaettiin viiteen eri teeman, 

joiden jokaisen alle on koottu muutamia kysymyksiä. Teemoittelu noudattaa tämän 

tutkielman mukaista rakennetta, jossa vuokrankäytön nykytilanarviosta edetään ny-

kyisen standardin arviointiin, jonka jälkeen pyritään toteamaan uuden standardin tar-

ve. Tämän jälkeen arvioidaan standardiluonnosta ja sen tulevaa implementointia ja 

vaikutuksia. Kuvio 19 kuvaa empiirisen osion rakennetta. 
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 4.2 Tutkimustulokset 

 

4.2.1 Vuokrankäytön nykytila 

 

Haastattelun ensimmäisenä teemana oli vuokrankäytön nykytilan arvioiminen. Pyrit-

tiin kartoittamaan vuokrankäytön yleisyyttä koko Suomessa, jotta saataisiin käsitys 

siitä, millaisen mittakaavan asia standardimuutos on, ja miten paljon se vaikuttaa yri-

tyksien toimintaan. Haastatteluissa ilmeni, että kaikki vastaajat ovat tietoisia tulevasta 

muutoksesta, ja tietävät sen vaikuttavan yritykseensä joltakin osin. Kukaan ei kuiten-

kaan osoittanut erityistä huolestuneisuutta tulevia tapahtumia ajatellen, sillä  Suo-

messa operatiivisten vuokrasopimusten käyttö ei ole yhtä suosittua kuin olettavasti 

monissa esimerkiksi USA:n markkinoilla toimivissa yrityksissä.  Suomessakin löytyy 

kuitenkin yksi poikkeus: ”Keskolla on selkeästi suurin vuokraportfolio Suomessa”, ti-

lintarkastaja kertoo. Haastatteluissa ilmenevä näkemys siitä, että vuokrien kapitali-

soiminen ei tule olemaan suurin ongelma Suomessa, tukee tietoa siitä, ettei Suomi 

ole leasingvolyymitilaston kärkimaita. 

 

Tutkielman teoriaosuudessa todetaan, että kunkin yrityksen vuokraportfolion arvo 

riippuu siitä, millaisia kohde-etuuksia on strategian mukaan vuokrattu. Suurimmat 

vaikutukset kerrotaan olevan yrityksille, joiden kiinteistöstrategiaan kuuluu vuokraa-

minen. Yksi haastateltavista kertoo, että monet suomalaiset pörssiyhtiöt vuokrasivat 

1990-luvun trendin mukana kiinteistöjään ”sale-and-lease back” –järjestelyin. Tästä 

johtuen monilla yrityksillä pääkonttori, ja toiminnan kannalta strategisesti vähemmän 

tärkeät kiinteistöt, ovat tällä hetkellä vuokrattuja. Molemmissa haastateltavissa yrityk-

sistä vallitseekin juuri tämänkaltainen tilanne. Haastateltava henkilö, jolla on tunte-

musta myös leasingrahoituksen tarjonnan puolelta arvioi, että vuokran käyttäminen 

on Suomessa vakiintunut noin 10-20:n % tasolle muuhun rahoitukseen suhteutettu-

na. Kohde-etuus toimii vuokrasopimuksissa aina ensisijaisena vakuutena, joten vuok-

ra toimii parhaiten vain tietyntyyppisiin hyödykkeisiin. 

 

Ymmärtääksemme paremmin vuokraamisen asemaa rahoituskentässä, kysyttiin 

haastateltavilta miksi heidän yrityksensä ovat valinneet käyttävänsä leasingrahoitus-

ta. Tähän kysymykseen vastanneissa kommenteissa tuli esille kolme selkeää tee-



 40 

maa: helppous, tase-etu ja joustavuuden takaaminen. Saadut vastaukset ovat siis 

täysin linjassa  teoriaosuuden luvussa 2.4 kerrottujen vuokraamisen hyötyjen kanssa.  

 

Teoriaosuudessa todetaan, että vuokraamisen helppous näyttelee vuokrapäätöksen-

teossa pääosaa, kun kyseessä on hyödyke, josta halutaan vuokrakauden päätteeksi 

päästä eroon. Tällaisia hyödykkeitä ovat yleisimmin autot, tietokoneet, konttorikoneet 

ja muut operatiiviset hyödykkeet, joiden arvo laskee käytön myötä ja niistä tulee on-

gelmajätettä käyttökauden päätyttyä. Tällaisten vuokrasopimusten arvoa lisää myös 

sopimukseen usein liitetyt palvelukomponentit, jotka helpottavat hyödykkeen käyttöä. 

Haastatteluissa vuokratuista operatiivisista hyödykkeistä esille nousi erityisesti tieto-

koneet, joiden vuokraamiseen liittyy molemmat yllämainitut edut. Tietokoneet vaihde-

taan aina vuokrakauden jälkeen uusiin, jolloin vanhat tietokoneet haetaan samalla 

pois, eikä vuokranottajan tällöin tarvitse erikseen niitä tuhota tai varastoida. IT -tuki 

on myös osa tietokoneiden vuokrasopimusta, jolloin vian ilmetessä apu on aina heti 

saatavilla. 

 

Toinen syy vuokraamisen valintaan liittyy puhtaasti taseen keventämiseen ja tämän 

myötä tunnuslukujen arvojen paranemiseen (Lasfer, 2007, 79; Goodacre, 2003, 121-

122). Haastatteluissa selviää, että tasetta keventäviä ratkaisuja ovat erityisesti ”sale-

and-lease back” –järjestelyt. Yksi haastateltavista kertoo oman yrityksensä syyksi 

käyttää vuokraamista kiinteistöjen rahoitukseen sen, että heidän taseessaan luotto-

riskin vakuutena on jo entuudestaan paljon kiinteistöjä. Tällaisessa tilanteessa omia 

kiinteistöjä ei enää haluta omistaa, sillä vaarana on, että luottoriskien toteutuessa 

kiinteistöportfolio kasvaisi liian suureksi. Suuren kiinteistöportfolion omistamisessa 

haittana on se, että siitä eroon hankkiutuminen ei tapahdu kovinkaan nopeasti vaan 

saattaa olla vuosikymmenienkin projekti, sillä kiinteistökauppa ei ole nopeudeltaan 

verrattavissa osakekauppaan. 

 

Kolmas syy kiinteistöjen ja laitteiden vuokraamiseen on joustavuuden säilyttäminen 

toiminnassa. Teoriaosuudessa todetaan, että lyhytaikaisesta vuokrasopimuksesta on 

helppo päästä eroon tarvittaessa, joten tällaiset sopimukset ovat hyviä ratkaisuja 

etenkin uudessa liiketoiminnassa, jossa volyymi vaihtelee eikä ole vielä vakiintunut. 

Yksi haastateltavista kertookin, että muun muassa uusissa maissa aloitettava liike-

toiminta on usein aluksi epävakaata, joten kiinteistöjen vuokraaminen sopii paremmin 
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tällaisiin tilanteisiin. Mikäli liiketoiminta kyseisessä kohdemaassa ei sitten käynnisty-

kään suunnitellulla tavalla, ja se joudutaan pahimmassa tapauksessa jopa lakkaut-

tamaan, on vuokrasopimuksesta helppo päästä eroon. 

 

4.2.2. Uuden standardin tarpeen arviointi 

 

Akateemiset tutkimukset, IASB ja FASB ovat selvästi havainneet IAS 17 -

standardissa ongelmakohtia, kuten aikaisemmin luvussa 2 todetaan. Tämä on selvä 

merkki siitä, että uudelle ja paremmalle standardille on tarvetta. Haastattelussa pyrit-

tiin selvittämään vuokranottajan ja tilintarkastuksen näkökulmasta mitä puutteita 

standardissa on havaittu ja onko standardiuudistus heidän mielestään perusteltu. 

 

Tilintarkastajan kokemuksen perusteella nykyisen IAS 17 -standardin heikkoutena on 

ollut erityisesti se, että standardi jättää liian suuren tulkinnanvaran vuokrien luokitte-

lun suhteen. Tämän seurauksena sama sopimus voi olla kirjattuna kahdella eri yri-

tyksellä eri tavalla, mikä puolestaan aiheuttaa vertailukelvottomia tilanteita. IAS 17 –

standardi on jättänyt suuren tulkinnanvaran vuokrien luonteen päättämiseen, kun 

taas SFAS 13 määrittelee hyvinkin tarkkaan milloin vuokra on rahoituksellinen. Tilin-

tarkastaja toteaa kuitenkin, ettei SFAS 13 ole toiminut yhtään sen paremmin, sillä 

tiukkoja sääntöjä on itse asiassa helpompi kiertää kuin perusteluita vaativaa tulkin-

taa. Kun SFAS 13 -standardi määrittää 90 %:n rajan, on laskenta haluttaessa helppo 

toteuttaa niin, että sen tulos jää tarkoituksella alle tuon kyseisen rajan. Kumpikaan 

voimassaoleva vuokrastandardi ei siis ole kelvollinen toimimaan uuden standardin 

pohjana, mikäli vertailukelpoisuutta halutaan oikeasti parantaa. Uuden näkökulman 

luominen vuokrien kirjanpitoon on siis tilintarkastajan mielestä perusteltua ja tarpeel-

lista.  

 

Kun vuokranottajayrityksiltä kysyttiin standardin puutteista, oli vastaus toisenlainen. 

Yleinen mielipide oli, että puutteita nykyisessä standardissa ei juurikaan ole ilmennyt. 

Vastaajat myöntävät, että pitkät vuokrasopimukset kuuluisivat taseeseen, sillä niihin 

liittyy selkeästi pitkä vastuu. Tästä huolimatta esiin nousee kysymys siitä, onko suun-

nitellusta muutoksesta saatava hyöty kenenkään kannalta tarpeeksi suuri muutoksen 

toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin verrattuna. Yritysten skeptinen näkemys 
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standardimuutosta kohtaan on ymmärrettävää, sillä työ muutoksen implementoinnis-

sa tulee heidän tehtäväkseen. IASB:n ja FASB:n tavoitteena onkin katsoa tilannetta 

ennen kaikkea sijoittajien kannalta, joten yritysten mielipide standardista otetaan 

huomioon rajallisissa määrin.  

 

4.2.3. Standardiluonnoksen arviointi 

 

Standardin muutoksen taustalla on ennen kaikkea IASB:n ja FASB:n tavoite parantaa 

yritysten tilinpäätöstietojen laatua ja vertailukelpoisuutta, eli tarjota sijoittajille jatkossa 

paremmin todellisuutta vastaavaa raportointia yritysten vuokratoiminnasta. Haastatte-

luissa selvitettiin yritysten ja tilintarkastajan näkemystä siihen, tuleeko uusi standardi 

toteutuessaan tarjoamaan lisäarvoa sijoittajille ja parantamaan tilinpäätöstietoja, vai 

ovatko tilinpäätöstietojen käyttäjät jo tähän mennessä osanneet arvioida vuokriin liit-

tyvien erien suuruutta, vaikka vuokravastuita ei ole näytettykään vuokranottajan ta-

seessa.  

 

Tilintarkastaja arvioi, että standardi tulee parantamaan tilinpäätöstietojen vertailukel-

poisuutta. Hän kuitenkin mainitsee, että osa tilinpäätöstietojen käyttäjistä on osannut 

tähänkin mennessäkin johtaa yritysten raportoinnista vuokriin liittyvien erien suuruu-

den, ja eivät näin tule yllättymään tasekirjauksista. Yritysten edustajat ovat sitä miel-

tä, että kun otetaan huomioon, ettei ole olemassa täydellistä maailmaa ja täydellisiä 

markkinoita, ei uusikaan standardi tule välttämättä toimimaan täydellisesti. Hekin 

ovat sitä mieltä, että tilinpäätöstiedot muuttuvat, mutta kyseenalaistamisen kohteeksi 

joutuu kysymys siitä, paranevatko tilinpäätöstiedot projektin vaatimaan hallinnolliseen 

työmäärään nähden tarpeeksi. IFRS:n käyttäjäyritykset vastaavat haastatteluissa, et-

tä jotkut tilinpäätöstiedon käyttäjät saattavat yllättyä kapitalisoitavien summien suu-

ruudesta. Näistä vastauksista voidaan tulkita, etteivät kaikki tilinpäätöstiedon käyttä-

jät välttämättä ole olleet tietoisia vuokrarahoituksen käytön laajuudesta, vaikka vuok-

rastandardi onkin antanut suosituksia liitetietojen laatimisesta vuokriin liittyen. Tästä 

voidaan päätellä, että uuden standardin käyttöönotosta on lisäarvoa ainakin niille ti-

linpäätöstiedon lukijoille, jotka eivät ole osanneet ennustaa vuokraamisen osuutta yri-

tysrahoituksessa.  
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Haastattelussa kartoitettiin vastaajien mielipiteitä siitä, mitkä ovat julkaistun standar-

diluonnoksen heikkouksia ja asioita, joita standardinlaatijat eivät mahdollisesti ole 

vielä ottaneet tarpeeksi huomioon standardiluonnoksessaan. Tilannetta arvioidessa 

nousee selvästi muita asioita voimakkaammin esille standardin implementoinnin ai-

heuttama työmäärä vuokranottajayrityksissä. Suuri työmäärä aiheutuu muun muassa 

implementoinnin vaatimasta tiedonkeruusta. Vuokranottajat ovat tähän mennessä 

maksaneet operatiivisia vuokrakuluja vastaanottamiensa vuokralaskujen perusteella, 

joten itse vuokrattuja kohde-etuuksia ei ole tarvinnut olla rekisteröityinä missään tie-

tojärjestelmässä. Ennen kuin vuokrat voidaan kapitalisoida taseeseen, täytyy kaikki 

vuokratut kohde-etuudet olla tiedossa ja niitä koskevat vuokrasopimukset luettavissa, 

jotta kaikki standardin vaatimat kirjaukset voidaan toteuttaa. Mikäli vuokria ei ole tä-

hän mennessä pidetty missään rekisterissä tulee tiedonkeruuvaihe, jossa kaikki 

vuokria koskeva tieto kerätään yhteen paikkaan, olemaan työläs. Työmäärä korostuu 

yrityksillä, jotka ovat vuokranneet kohde-etuuksia monista eri lähteistä ja ympäri 

maailmaa. Toisella haastatelluista yrityksistä on liiketoimintaa monissa kymmenissä 

maissa, joten kohde-etuuksiakin on vuokrattuna useammassa maassa ja monista 

lähteistä. Hallinnollista työtä vuokrien uutta kirjauskäytäntöä ajatellen lisää vuokraso-

pimusten tulkitseminen, sillä sopimukset ovat moniosaisia, monilla kielillä kirjoitettuja 

ja minimuotoisia. 

 

Toinen standardiluonnosta koskeva hankalaksi koettu asia on haastatteluiden perus-

teella se, että uusikin standardi jättää arvioinnille ja tulkinnalle jalansijaa. Erityisen 

paljon arvioinnin varaa koetaan jättävän standardiluonnoksen mukainen vuokrakau-

den pituuden arviointia koskeva pykälä. Standardinlaatijat ovat muuttaneet standar-

diprojektin eri vaiheissa antamissaan julkaisuissa ohjetta siitä, millä tavalla taseeseen 

aktivoitavan vuokrakauden pituus tulee arvioida. Yritysten kannalta pahin mahdolli-

nen lopputulos tämän asian suhteen olisi standardiluonnoksen mukainen tilanne, jos-

sa yritykset joutuisivat arvioimaan todennäköisimmin toteutuvan vuokrakauden jokai-

sen vuokran kohdalla jokaisena vuokrakauden vuotena erikseen. Haastatteluissa 

selviää, että tämänkaltainen vuokrien jatkuva arviointi koetaan liian työlääksi  käytän-

nöksi yksittäisten vuokrasopimusten tasolla toteutettuna, joten vuokrasopimukset 

jouduttaisiin käytännössä lajittelemaan erilaisiin portfolioihin. Sopimusten jaottelemi-

nen portfolioihin johtaisi tilanteeseen, jossa kunkin kirjattavan portfolion mukana yk-

sittäisistä vuokrasopimuksista aktivoitaisiin vain karkeasti arvioitu, eli portfolion kes-
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kiarvon mukainen, vuokrakausi. Tilintarkastaja  puolestaan kommentoi vertailukelpoi-

suuden säilymistä vuokrakauden pituuden arvioinnin suhteen seuraavasti: ”Uusi 

standardi tulisi toki jättämään tilaa vuokrakauden pituutta koskevalle arvioinnille täl-

laisena toteutuessaan, mikä vaikuttaisi omalta osin vertailukelpoisuuteen. On kuiten-

kin muistettava, että nykyarvolla aktivoitavan esimerkiksi viidentoista vuoden sopi-

muksen viisi viimeistä vuotta, eivät muodosta arvollisesti kovin suurta osuutta koko 

kapitalisoitavasta vuokrasummasta. Näin ollen, viiden viimeisen vuoden vuokrien li-

sääminen tai poisjättäminen aktivoitavasta vuokraerästä, ei merkitse liian suurien 

erojen syntymistä vuokrakauden pituutta koskevien eri tulkintojen välille.” IASB ja 

FASB ovat standardiluonnoksesta saamansa palautteen pohjalta kuitenkin päättä-

neet muuttaa tätä kohtaa uudessa, ensi vuonna julkaistavassa, standardiluonnok-

sessaan. Nähtäväksi jää millä menetelmillä vuokrakauden pituus lopullisen standar-

din mukaan tulee arvioida. 

 

Vuokrien vuokrakauden pituuden jatkuvaa arvionmukaista muuttamista ja sen mu-

kaan taseeseen kirjaamista haastateltavat vuokranottajat kyseenalaistavat esimer-

kiksi seuraavin perustein. Jos kiinteistö olisi vuokralla ja sitä arvioitaisiin vuokrattavan 

vielä seuraavat 50 vuotta, se arvostettaisiin 50 vuoden vuokrien nykyarvolla tasee-

seen. Seuraavana vuonna todennäköinen tuleva vuokrakausi pitäisi jälleen arvioida, 

ja mikäli edelleen näyttäisi siltä, että vuokralla tultaisiin olemaan tästä hetkestä 50 

seuraavaa vuotta, tasearvoa ei pienennettäisi vaan aktivoitaisiin uudestaan 50 seu-

raavan vuoden vuokrien nykyarvo. Jos kiinteistö puolestaan omistettaisiin, siitä teh-

täisiin joka vuosi poistoja, vaikka sen todellinen arvo olisikin suurempi kuin tasearvo. 

Tämä johtaisi tilanteeseen, jossa vuokrattu omaisuus näytettäisiin aina käypään ar-

voon ja omistettu omaisuus vähennettyyn arvoon. 

 

Yksi haastateltavista mainitsee uuden standardin toteuttamista arvioivassa keskuste-

lussa, että myös tunnollisuus noudattaa IFRS –standardeja vaikuttaa toteutuksen 

lopputulokseen ja kustannuksiin. Kulttuuri vaikuttaa siihen, miten tarkasti standardeja 

noudatetaan. Suomalaiset ovat luonteeltaan tunnollisia ja tarkkoja, joten nimen-

omaan Suomessa standardimuutokset aiheuttavat paljon työtä ja kustannuksia. 

Standardin vaatimuksia täytettäessä ja standardimuutoksia toteutettaessa pitäisi kui-

tenkin aina miettiä myös sitä, tehdäänkö sama työ yhtä tarkasti kaikkialla maailmassa 

tai edes kaikkialla Euroopassa, ja toimia sen mukaisesti. 
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Koska haastatteluissa ilmenee, ettei standardiluonnos olisi välttämättä vielä kaikin 

puolin täydellinen, kysytään vastaajilta heidän henkilökohtaisia parannusehdotuksi-

aan uuteen kirjanpitomalliin. Haastateltavia pyydettiin kertomaan, mikä olisi suunni-

tellun standardimuutoksen sijaan parempi vaihtoehtoinen järjestely, jotta nykyisessä 

standardissa havaitut puutteet saataisiin korjattua, ja olisiko heidän mielestään ollut 

mahdollista löytää jokin parempi käytäntö vuokrien vertailukelpoisen kirjaamisen ta-

kaamiseksi.  

 

Tilintarkastajan näkemyksen mukaan paremman ratkaisun löytäminen olisi vaikeaa, 

ellei mahdotonta. Haastattelijan ehdottaessa liitetietovaatimusten tiukentamista yhte-

nä vaihtoehtoisena ratkaisuna, tilintarkastaja kommentoi: ”Mikäli pelkästään liitetie-

toihin lisättäisiin tietoa vuokrista, se tuntuisi keinotekoiselta, sillä eriteltäisiin jotain, 

mitä ei kuitenkaan näytetä tilinpäätöksessä.” Vuokranottajien näkökulmasta parem-

maksi systeemiksi ehdotetaan muun muassa sellaista systeemiä, joissa aktivoitaviksi 

tulisi vain pitkät vuokrasopimukset, jotka on hankittu rahoitusmielessä. Toiveena on 

selkeästi myös, ettei kirjaamisesta tehtäisi niin monimutkaista kuin mitä standardi-

luonnoksen mukaan on luvassa. 

 

4.2.4. Standardimuutoksen seurausten arviointi 

 

Kuten tutkielman aikaisemmissa osioissa on jo todettu muutoksen vaikutuksia käsi-

tellessä, standardimuutos tulee toteutuessaan vaikuttamaan moniin asioihin. Tut-

kielman edellisessä kappaleessa 3  on jo laskuesimerkkien avulla tutkittu standardi-

uudistuksen vaikutusta taseeseen ja tulokseen sekä tunnuslukuihin. Kappaleessa 

kolme on myös kirjoitettu tieteellisten julkaisuiden perusteella siitä, mitä mahdollisia 

muita vaikutuksia standardimuutoksella tulisi vuokranottajayrityksissä olemaan. Yri-

tysten edustajilta onkin haastatteluissa tiedusteltu heidän näkemystään siitä, miten 

standardimuutos tulee vaikuttamaan heidän yritykseensä. Standardimuutoksen vai-

kutusalueista on muodostettu kaavio, joka esitetään kuviossa 20. Kuvan tarkoitukse-

na on hahmottaa lukijalle neljä jo tutkielman teoriaosuudessakin käsiteltyä kategori-

aa, joihin muutoksen vaikutukset kohdistuvat. Jokaisen kategorian alle on koottu se-

kä tutkimuksen teoriaosuuden että haastatteluissa ilmenneiden asioiden perusteella 

esimerkkivaikutuksia. 



 46 

 

 
Kuvio 20 Standardimuutoksen vaikutusten arvio kategorioittain 

 

Haastatteluissa tiedusteltiin tulevan kirjanpidollisen muutoksen mahdollisia vaikutuk-

sia yrityksien vuokranottohalukkuuteen jatkossa. Vastaajilla tuli ensimmäisenä mie-

leen ajatus siitä, että leasingin käyttöön liittyy muitakin etuja kuin operatiivisten vuok-

rien kirjaamiseen liittyvät seikat. Kukaan haastateltavista ei uskonut, että vuokratoi-

minta tulisi kokonaan päättymään kirjanpitomuutoksen seurauksena. Tilintarkastaja 

tietää sanoa, että leasingrahoituksentarjoajat ovat ilmaisseet oman huolensa stan-

dardimuutoksen suhteen, minkä perusteella voitaisiin päätellä heidän odottavan 

markkinavolyymin mahdollista laskua. Osa haastateltavista myöntääkin, että joiltakin 

osin vuokraamisen kannattavuutta joudutaan todennäköisesti harkitsemaan uudes-

taan. Muun muassa yritysten kiinteistöjenrahoitus täytyy laskea jatkossa tarkemmin, 

sillä vuokraaminen on pitkällä aikavälillä kalliimpaa kuin omistaminen. Yksi haastatel-

tavista muistuttaa faktasta, että vuokraamisen sijasta kiinteistöjen omistaminen ei ole 

vaihtoehto niille yrityksille, joilla ei ole rahaa ostaa omaksi. Niille yrityksille kenellä ra-

havaroja olisi käytettävänä omistamiseenkin, tämä vaihtoehto on kuitenkin olemassa. 

 

Haastatteluissa pyrittiin selvittämään myös muutoksen mahdollista vaikutusta pank-

kien myöntämiin kovenantteihin. Vastauksista käy ilmi, että suurimmaksi osaksi ko-

venanttisopimukset on solmittu sellaisin ehdoin, että niiden voimassaolokauden ajan 
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sovelletaan sopimuksen tekohetken IFRS –standardeja kaikilta osin. Tämä tarkoittai-

si sitä, että niin kauan kuin vanha kovenanttisopimus on voimassa IAS 17 –

standardinkaan muutos ei tule vaikuttamaan lainan takeeksi laskettaviin tunnus-

luikuihin. 

 

Useissa vuokranottajayrityksissä joudutaan hankkimaan uusi ohjelmisto kirjanpitoa ja 

kontrollia varten. Haastateltavat pohtivat, että luultavasti pienemmissä yrityksissä 

vuokrien rekisteröinti ja kontrollointi voidaan toteuttaa myös taulukkolaskentaohjel-

massa. Ohjelmistotarjoajien on varmasti reagoitava tilanteeseen, ainakin mikäli stan-

dardimuutos loppujen lopuksi toteutetaan yhtä laajana kuin se on suunniteltu stan-

dardiluonnoksen perusteella toteutettavan. Yksi haastateltava kertoo, että vuok-

ranantajien kannalta tilanne tietojärjestelmien saralla on helpompi, sillä heillä on val-

miiksi ohjelmistot, jotka pitävät vuokriin liittyvää laskentaa yllä. Kaikki haastateltavat 

vuokranottajat sanovat uuden järjestelmän hankinnan olevan suunnitteilla, ja tämän 

tarpeen olevan tiedossa. Vielä tällä hetkellä näyttää kuitenkin olevan hyvin varhainen 

ajankohta järjestelmien suunnittelun ja hankinnan osalta, sillä kukaan haastateltavis-

ta ei tiedä valmiiksi yhtään sopivan järjestelmän tarjoajaa. 

 

Haastattelussa pyydettiin haastateltavia laittamaan standardimuutoksen odotetut vai-

kutukset tärkeysjärjestykseen. Kaikki haastateltavat totesivat yksimielisesti suurimpi-

en vaikutusten kohdistuvan muutoksen toteutumisen aiheuttamaan hallinnolliseen 

työhön. Haastateltavat pohtivat, että ulkopuolista työvoimaa työn toteuttamiseen tus-

kin joudutaan ottamaan, mutta muutos tulee aiheuttamaan runsaasti lisätöitä yritys-

ten työntekijöille. Uusi käytäntö tulee vaatimaan tietenkin myös uutta osaamista, ja 

ainakin toisessa yrityksessä on jo hieman mietitty mahdollisia koulutustarpeita. Haas-

tateltavien yritykset tiedostavat myös muutoksen aiheuttaman tasevaikutuksen, ja lis-

taavatkin sen merkittävimpiä vaikutuksia kysyttäessä yhdeksi niistä. Tilintarkastaja 

puolestaan korostaa sitä, että muutoksen tulosvaikutus saattaa tulla jopa enemmän 

yllätyksenä sijoittajille, sillä siitä ei ole puhuttu niin paljoa julkisuudessa. Muutoksen 

vaikutusta vuokranottajien taloudellisiin tunnuslukuihin ei haastatteluun osallistunei-

den yritysten osalta pidetä ongelmana, sillä molemmat yritykset kertovat oman ta-

seensa olevan tarpeeksi vakaa kestämään vuokrien kapitalisoinnin aiheuttaman lisä-

painon ongelmitta. 
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tutkielman alussa tavoitteeksi määriteltiin vastaaminen siihen, millä tavalla yritysten 

raportoima taloudellinen informaatio muuttuu IAS 17 -standardin uudistuksen myötä, 

ja mitä vaikutuksia tällä taloudellisen informaation muutoksella tulee puolestaan ole-

maan. Tämän tutkimusongelman alle listattiin luvussa 1.2 muutamia apukysymyksiä, 

joita käsiteltiin sittemmin tutkielman luvuissa 2-4. Tässä tutkielman viimeisessä pää-

luvussa tiivistetään tutkielman sisältöä kertaamalla muun muassa standardimuutok-

sen alkuperäinen tarve, eli koko muutosprojektin käynnistäneet syyt, ja arvioimalla 

standardiluonnosta, säilyttäen kuitenkin koko ajan päätavoitteena päätutkimuson-

gelmaan vastaamisen. 

 

Vuokrastandardin muutoksen taustalla on ennen kaikkea tavoite parantaa vertailu-

kelpoisuutta vuokrien kirjanpidossa. Suurimpana vertailukelpoisuutta heikentävänä 

tekijänä todetaan olevan vuokrien tulkinnanvaraisen luokittelun kahteen täysin eri ta-

valla kirjattavaan vuokraluokkaan. Teoriassa vuokrien luokitteluperusteet saattavat 

vaikuttaa selkeiltä, mutta kun luokittelupäätösten tekijöinä ovat kilpailullisilla markki-

noilla toimivat yritykset, ei ikinä tulla saavuttamaan tilannetta, jossa luokittelu tapah-

tuisi täysin samalla tavalla ja samoin perustein jokaisessa vuokranottajayrityksessä. 

Monilla eri markkinoilla ja monilla toimialoilla on toteutettu hypoteettisesti operatiiviset 

vuokrat kapitalisoivia empiirisiä tutkimuksia, jotka näyttävät toteen sen faktan, että 

vuokravastuita ei tällä hetkellä ole helppo tulkita tilinpäätöstiedoista (mm. Fülbier et 

al., 2008; Lander & Auger 2008; Goodacre, 2003). Tutkielman empiirisessä osiossa 

haastateltavilta vuokranottajayrityksiltä kysyttyyn kysymykseen nykyisen IAS 17 -

standardin puutteita koskien saadut vastaukset osoittavat kuitenkin, etteivät standar-

dia käyttävät yritykset ole havainneet juurikaan puutteita nykyisessä kirjauskäytän-

nössä. Nykyisen standardin puutteet ja näin ollen uuden standardin tarpeen voidaan-

kin tällä perusteella todeta olevan lähtöisin ennen kaikkea tilinpäätöstietojen lukijoi-

den puolelta. 

 

Uuden vuokrien kirjanpitomallin kehittäminen on kestänyt pitkään (1996-2011), ja ke-

hitysprojekti on osoittautunut vaikeaksi standardinlaatijoille. Kehitysprojektin tämän-

hetkinen tulos, eli standardiluonnos IAS 17, tarjoaa selvästi edeltäjästään poikkeavan 
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näkökulman vuokrien kirjanpitoon.  IASB:n ja FASB:n kehittämä uutta kirjanpitomallia 

on käsitelty tarkemmin luvussa 3.1 ja sen voidaan lyhyesti todeta perustuvan vuokri-

en kohde-etuuden käyttöoikeuksien kirjaamiseen. Tutkielman haastatteluosiossa uu-

den vuokrien kirjanpitomallin toimivuutta, eli sitä ovatko standardinlaatijat onnistuneet 

vuokrastandardille asetettujen tavoitteiden mukaisen mallin luomisessa, pyrittiin sel-

vittämään vuokranottajayritysten ja tilintarkastajan kommentteja analysoimalla. Haas-

tatteluun vastanneet vuokranottajat kertoivat standardiluonnoksessakin olevan vielä 

joitakin heikkouksia, joista esille nousi erityisesti sen toteuttamisesta aiheutuvat li-

sääntyneet kustannukset sekä ensimmäisessä standardiluonnoksessa olleen vuok-

rakauden pituuden tulkinnanvaraisen arvioinnin. Tilintarkastajan arvioidessa standar-

diluonnosta hän kertaa ensin, että uuden mallin mukainen taloudellinen raportointi 

tuo paremmin esille vuokravastuut ja poistaa vuokrien luokittelun aiheuttaman vertai-

lukelpoisuutta heikentävän vaikutuksen, mutta mainitsee myöhemmin myös vuok-

ranottajayritysten huolen käyttöönottokustannuksista olevan kenties aiheellinen. Vii-

me elokuussa julkaistu vuokrastandardiluonnos ”ED IAS 17 -  Leases” vastaanotti 

kommenttikierroksen aikana lähes 800 kommenttikirjettä sekä vuokranantajien että 

vuokranottajien toimesta, mikä kertoo myös standardiluonnoksessa olleista puutteista 

yritysten näkökulmasta katsoen. Voidaankin todeta, että vaikka vuokravastuut on uu-

dessa mallissa onnistuttu tuomaan selkeämmin esiin raportointiin, on standardin 

käyttöön liittyen vielä olemassa huolia, jonka ansiosta standardi kaipaa vielä selkey-

tystä. 

 

Standardinlaatijat ovatkin ottaneet saamansa palautteen vastaan, ja päättäneet muo-

kata standardia niiltä osin, kun he kokevat sen vielä tarpeelliseksi. Uutta vuokrastan-

dardia koskevan kehitysprojektin viimeiseen julkaisuun ”Heinäkuun 2011 kokouksen 

antia” on listattu komiteoiden toimesta vuokrastandardin kohtia, jotka on päätetty ko-

miteassa jo yksimielisesti toteutettavan kirjoitetussa muodossaan ja kohtia, joita vielä 

kehitetään ja joista keskustellaan komiteassa. Tässä tutkielmassa tilinpäätösinfor-

maation ja taloudellisten tunnuslukujen muutosta tarkasteltiin jo valmiiksi päätetyn 

vuokranottajan vuokrien uuden kirjausmallin pohjalta. Luvuissa 3.2 ja 3.3 pyrittiin las-

kuesimerkein selvittämään lukijalle, miten tilinpäätöstiedot voivat esimerkiksi muut-

tua, kun vuokrien kirjanpito uusitaan. Laskuesimerkkien perusteella voidaan todeta, 

että jopa Suomessa, joka ei ole vuokravolyymeiltaan maailman kärkimaita, tilinpää-

tösinformaatio voisi muuttua huomattavasti ainakin joidenkin yritysten kohdalla vuok-
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rien uusitun kirjanpidon seurauksena. Tutkimuksen empiirinen osio tukee tätä havain-

toa, sillä kaikki haastateltavat kertoivat vuokrien kirjaamisen vaikuttavan taseeseen 

jossakin määrin. 

 

Taloudellisen informaation voidaan siis todeta muuttuvan jonkin verran kaikilla yrityk-

sillä, jotka ovat tähän mennessä käyttäneet operatiivista vuokraa hyödykkeiden han-

kinnassa. Taloudellisen informaation muutoksen laajuus riippuu puolestaan rahoitus-

strategiasta, ja tarkemmin ottaen operatiivisten vuokrien käytön määrästä verrattuna 

yrityksen muuhun velkarahoitukseen. Esimerkiksi mikäli yrityksen kiinteistöstrategi-

aan kuuluu kaikkien kiinteistöjen vuokraaminen operatiivisilla vuokrasopimuksilla, voi 

uuden kirjausmallin mukaan taseeseen kapitalisoitava operatiivisten vuokrien yhteis-

summa muodostua huomattavan suuruiseksi velkaeräksi. Suomessa tällaisena yri-

tyksenä, jolla on paljon vuokrarahoitusta voidaan pitää Keskoa, joka toimikin esi-

merkkinä tutkielman laskuesimerkeissä. Tutkielmassa laskuesimerkkien tarkastelun 

kohteeksi valittiin juuri Suomen eniten operatiivisia vuokria käyttävä yritys, sillä tar-

kastelemalla sellaisia yhtiöitä, johon muutos vaikuttaa paljon, voidaan paremmin pe-

rustella näkemys siitä miksi standardin uudistamiselle on alun perin nähty tarvetta. 

Joidenkin tunnuslukujen, varsinkin velkaantuneisuutta kuvaavien, voidaan tutkiel-

massa esitetyn materiaalin perusteella todeta muuttuvan merkittävästi vuokrien uu-

den kirjanpitokäsittelyn myötä. Luvun 3.3.1 gearing –lukua koskeva esimerkkilasku 

osoittaa, että Kesko Oyj:n vuoden 2009 erinomaisesta gearing –arvosta olisi vuokrien 

kapitalisoinnin ansiosta päädytty tyydyttävään gearing -arvoon. Samassa kappalees-

sa laskettiin myös kirjanpitouudistuksen vaikutusta Nokian gearing -lukuun saman 

vuoden tilinpäätöstietojen perusteella. Tämän esimerkin perusteella voidaan puoles-

taan todeta  vuokrien kapitalisoinnin vaikutuksen olevan mitätön. Laskuesimerkkien 

perusteella voidaan päätellä, että pahimmillaan muutoksen vaikutukset taloudellises-

sa informaatiossa voivat olla hyvinkin huomattavia, kun taas yrityksen taserakenteen 

ollessa ennestään tarpeeksi vakaa, muutosvaikutus ei ole kovin huomattava, eikä 

muuta yrityksen tunnuslukuja merkittävästi. 

 

Tutkimusongelman toinen osa etsii vastausta sille, mihin taloudellisen informaation 

muutos puolestaan vaikuttaa. Tutkielman teorian luvussa 3.4 kerrottiin muutoksen 

muista vaikutuksista, ja tässä luvussa koottujen tietojen tueksi pyrittiin saamaan vah-

vistusta tutkielman empiirisessä osiossa, jossa vuokranottajayritykset arvioivat tule-
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vaisuuden tapahtumia omissa yrityksissään ja yleisellä tasolla. Teoriaosuudessa to-

detaan vuokrarahoituksen kirjaamisen lähentyessä velan ja omaisuuden kirjaamista-

paa, yritysten mahdollisesti päätyvän tilanteeseen, jossa vuokrastandardin muutos 

toimisi katalysaattorina kiinteistöstrategian uudelleenrakentamiselle. Jotkut haastatel-

tavista yrityksistä kertoivat tätä teoriaa puoltaen, että kiinteistöstrategiaa saatetaan 

joutua arvioimaan uudelleen sen myötä, kun kaikki vuokratut kiinteistöt joudutaan ot-

tamaan taseeseen näkyville. Teoriakappaleessa ennustettiin myös, että vuokrien 

monimutkaistuva kirjaaminen aiheuttaisi monissa yrityksissä uuden tietojärjestelmän 

investointitarpeen. Tätä väitettä tukee molempien haastatteluun vastanneiden yritys-

ten odotus siitä, että uuden tietojärjestelmän hankkiminen tulee mitä todennäköi-

semmin olemaan edessä muutoksen toteutuessa. Taloudellisen informaation muut-

tumisella voidaan siis todeta olevan joiltakin osin vaikutusta yritysten tekemiin strate-

gisiin päätöksiin, ja taloudellisen raportoinnin muuttamisella puolestaan yrityksille 

syntyviin kustannuksiin. 

 

Standardinlaatijoiden ensisijaisena standardin laatimisperusteena on aina sijoittajien 

näkökulma, kuten tässä tutkielmassa on aikaisemmin todettukin. Teorian luvussa 3.4. 

”muut muutoksen vaikutukset vuokranottajayrityksille” käsitellään asioita, joita stan-

dardinlaatijat joutuvat ottamaan huomioon standardintoteuttajien näkökulmasta. 

Standardinlaatijoiden tulee miettiä uutta standardia muodostaessaan ensisijaisesti si-

tä, että sijoittajille tarjottava ulkoinen tilinpäätösraportointi paranee ja sen lukeminen 

helpottuu, mutta myös sitä, että standardi saadaan muotoiltua käytännön olosuhteis-

sa  toteutettavissa olevaan muotoon. Vaikka tilinpäätöstiedon voidaan todeta para-

nevan standardimuutoksen onnistuneen toteutumisen myötä, tässä tutkielmassa 

haastatellut yritykset ilmaisivat jossakin määrin huolensa uuden standardin toteutta-

mista kohtaan. Voimmekin päätellä, että yhdeksi avainkysymykseksi uuden kirjaus-

mallin toimivuuden kannalta on muodostumassa se, ovatko standardinlaatijat osan-

neet ottaa huomioon uutta kirjanpitomallia rakentaessaan sen, miten yritysten on 

mahdollista toteuttaa uusi vuokrien kirjanpito. Selvää on se, että standardimuutos 

vastaa parhaiten sille asetettuihin tavoitteisiin tilanteessa, jossa se toimii suunnitellun 

mukaisesti. Tämä tutkielma antaa moniin aikaisempiin vuokrien kirjanpitoa tutkiviin 

julkaisuihin nähden näkökulmaa juuri standardien toteuttajienkin puolelta. Tutkielma 

toteaa taloudellisen informaation vertailukelpoisuuden paranevan kirjanpitouudistuk-
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sen myötä, mutta ottaa huomioon sen, että standardin käyttöönotto ja sen onnistunut 

toteutus vaikuttavat tilinpäätösinformaation laatuun. 

 

Tutkimuksen kohteena oleva standardiprojekti on vielä kesken, joten siihen liittyviä 

lisätutkimuksen aiheita tulee varmasti esille varsinkin uuden standardin lopullisen jul-

kaisun jälkeen. Tässä tutkimuksessa totesimme, että tilinpäätösinformaatio muuttuu 

standardimuutoksen myötä, mutta miten tämä muutos tulee vaikuttamaan sijoittajiin, 

joita ajatellen koko muutos on saanut alkunsa. Yksi lisätutkimuksen aihe voisikin olla 

se, miten muutos vuokrien kirjanpidossa vaikuttaa sijoittajien sijoituspäätöksiin. Sijoi-

tuspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä voitaisiin kartuttaa esimerkiksi haastattelututkimuk-

sella, joka lähetettäisiin tarpeeksi laajalle joukolle sijoittajia. 

 

Tämän tutkielman yleistettävyyttä arvioidessa on huomioitava, että tutkielman empii-

risessä osuudessa on haastateltu vain kahta vuokranottajayritystä ja yhtä tilintarkas-

tajaa, joista kaikki olivat suomalaisia. Mikäli empiirisestä tutkimuksesta haluttaisiin 

edes muihin Suomen yrityksiin yleistettävä, pitäisi tutkimusta laajentaa ja haastatte-

luotannaksi ottaa paljon enemmän vastaajia. Tutkimuksen empiirinen osio onkin to-

teutettu kvalitatiivisesti, mikä sopii yksittäisten luonnollisten tilanteiden arvioimiseen. 

Empiirisen osion tarkoituksena ei ole näin ollen yleistää, vaan antaa käytännön esi-

merkkejä teoriaosuudessa kuvailluista tilanteista ja ilmiöistä. Tutkielman esimerkki-

laskut on laskettu käyttäen vanhoja tilinpäätöstietoja, joten vuokrien kirjaamisen muu-

tos ei välttämättä vaikuttaisi vastaavalla tavalla vuokrastandardin voimaantulohetkel-

lä. Lisäksi laskuesimerkeissä on jouduttu käyttämään oletuksia (mm. Vuokrakauden 

pituus ja korkoprosentti) tiedon puutteen vuoksi, joten laskut eivät ole tarkkoja. Las-

kuesimerkkienkään tarkoituksena ei siis ole todeta tilanteen olevan täsmälleen las-

kunmukainen, vaan antaa lukijalle suuntaa antavia esimerkkejä siitä, millä tavoin kir-

janpidollinen muutos voi vaikuttaa tilinpäätöstietoihin ja taloudellisiin tunnuslukuihin, 

ja millä tavoin sitä voidaan laskea. Lisäksi tulee muistaa, että monissa muissa mais-

sa vuokravolyymit  ovat korkeampia kuin Suomessa, joten Suomen leasingtilaston 

kärkiyritys käyttää kansainvälisellä mittapuulla mitattuna vain kohtalaisissa määrin 

operatiivista vuokraa. Näin ollen tässä tutkielmassa esitettyjen lukujen perusteella 

voimme todeta vain, että muutosta tulee tapahtumaan, mutta kuinka suuri muutos tu-

lee olemaan pitäisi laskea jokaisen yrityksen kohdalla erikseen käyttäen oikeita tieto-

ja kaikilta osin. 
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Liite 1 
 
Haastattelurunko 

 
Osio 1 
 Kuinka suuri osa yrityksistä käyttää leasingia ja missä suhteessa muihin rahoi-

tusmuotoihin nähden? 

 Mitkä arvioit olevan nykyään yritysten tärkeimpiä syitä valita leasingvaihtoehto 

suoran hankinnan sijaan? 

 Ovatko tilinpäätöstietojen käyttäjät osanneet tähän asti arvioida leasingien aiheut-

taman oikaisuerän suuruuden vai tulevatko he yllättymään, kun luku tuodaan oi-

keasti taseeseen? 

 

Osio 2 
 Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät syyt standardin uudistumisen tarpeeseen? Mitä 

puutteita nykyisessä standardissa on havaittu? 

 Off balance sheet rahoitus halutaan poistaa kokonaan vaihtoehdoista, kuinka pal-

jon arviolta leasingia käytetään nykyään pelkästään ”off-balance sheet” mahdolli-

suuden takia? 

 Onko leasingien kapitalisointi taseeseen mielestäsi tarpeellista? Vai olisiko jokin 

vaihtoehtoinen ratkaisu parempi/ mahdollinen? 

 

Osio 3 
 Vastaako suunnitteilla oleva standardi puutteisiin, joita on havaittu vanhassa 

standardissa? 

 Mitä IASB ei ole mielestäsi osannut vielä ottaa huomioon standardiluonnokses-

saan? 

 Jättääkö IASB:n esittämä uusi standardiluonnos yhä liikaa väljyyksiä leasingien 

kirjauskäytäntöön? Miltä osin? 

 

Osio 4 
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 Mitkä ovat 3 merkittävintä vaikutusta, jotka suunniteltu muutos tuo mukanaan? 

 Kuinka paljon arvioit muutoksen vaikuttavan yritysten halukkuuteen käyttää lea-

singia jatkossa? 

 Tuleeko leasingmarkkinat muuttumaan paljon kirjanpitomuutoksen seurauksena? 

 Miten pankit tulevat reagoimaan tasevaikutuksen aiheuttamaan tunnuslukujen 

muutokseen? Ovatko pankit jo entuudestaan huomioineet kovenantteja myöntä-

essään mahdollisten taseen ulkopuolisten erien vaikutuksen? 

 Kuinka suuri osa kovenanteista joudutaan mahdollisesti neuvottelemaan uudes-

taan? 

 

Osio 5 
 Miten uuden standardin käyttöönottoa tullaan seuraamaan auktoriteetien toimes-

ta? Eli mitä standardimuutos vaatii tilintarkastukselta? 

 Minkälaisia toimenpiteitä standardimuutos tulee vaatimaan yrityksiltä? 

 Voiko jo arvioida, kuinka suuret kustannukset standardimuutosta seuraava muu-

tosprosessi aiheuttaa yrityksille? 

 Ovatko ohjelmistotarjoajat valmistautuneet tulevaan muutokseen? Mitä muita 

mahdollisia ulkopuolisia resursseja muutoksen toteutukseen tarvitaan? 
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