
 

 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 

Kauppakorkeakoulu 

Laskentatoimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teemu Sormunen 

 

 

IAS 17 VUOKRASOPIMUKSET: STANDARDIMUUTOKSEN VAIKU-

TUKSET VUOKRALLE OTTAJIEN NÄKÖKULMASTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työn ohjaaja/tarkastaja:  Professori Pasi Syrjä 

  2. tarkastaja:  Professori Satu Pätäri 

  



 

 

TIIVISTELMÄ 

 
 
Tekijä:      Teemu Sormunen 
Tutkielman nimi:    IAS 17 Vuokrasopimukset: standardimuutoksen 

vaikutukset vuokralle ottajien näkökulmasta 
 
Tiedekunta:     Kauppakorkeakoulu 
Maisteriohjelma:    Laskentatoimen maisteriohjelma 
Vuosi:      2015 
 
Pro gradu -tutkielma:   Lappeenrannan teknillinen yliopisto  
      87 sivua, 10 kuviota, 4 taulukkoa ja 1 liite 
 
Tarkastajat:    Professori Pasi Syrjä 
      Professori Satu Pätäri 
 
Hakusanat:     IFRS, IAS 17, vuokrasopimukset, taseen ulkopuoli-

nen rahoitus, vuokralle ottajat, standardimuutos 
 
International Accounting Standards Boardin (IASB) tavoitteena on julkistaa nykyisen 
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International Accounting Standards Board (IASB) aims to publish a new Leases -
standard before the end of the year 2015. The new standard will replace current IAS 
17 Leases -standard. The purpose of this study was to explore the effects of the 
leases standard change from the lessees’ point of view. This study was restricted to 
concern only lessees’ view. According to IASB’s tentative decisions the main 
changes to the new Leases -standard would focus on lessee accounting. The main 
goals of this study were to research the effects of recognising all leases over 12 
months on the lessees’ balance sheet, effects on lessees’ business and effects on 
lessees’ financial statements. The effects of leases standard change were also re-
viewed and compared between different industries in the study. 
 
This study is based on qualitative research method. The empirical data of the study 
consists of comment letters sent to International Accounting Standards Board’s ex-
posure draft of the new Leases -standard, which was published in May 2013. Alto-
gether the total data of the study consists of 641 comment letters, which are availa-
ble at Financial Accounting Standards Board’s (FASB) website. The empirical data 
for this study were restricted from the 641 comment letters total data to 65 lessees’ 
comment letters. 
 
The results of the research show that the lessees’ reactions towards recognising all 
the leases over 12 months on the balance sheet were clearly more negative than 
positive. In addition there were also differences in reactions between different in-
dustries. Based on the results of this study grocery store chains and retailers would 
be most affected industry sectors because of the leases standard change. Effects 
on lessees’ business would particularly consist of the cost of implementing the new 
Leases -standard and the growing administrative burden because of the new stand-
ard implementation.  
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pääaineeni mukaisesti ulkoisen laskentatoimen näkökulma kansainvälisiin tilinpää-

tösstandardeihin ja toisaalta itselleni mielenkiintoinen leasingvuokraus. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä Pro gradu -tutkielmassa tutkitaan IAS 17 -vuokrasopimusstandardin muutok-

sen vaikutuksia vuokralleottajayritysten näkökulmasta. Tutkimuksen aihe on erittäin 

ajankohtainen, koska International Accounting Standards Board (IASB) on ilmoitta-

nut, että uusi leasingstandardi olisi tarkoitus julkaista vuoden 2015 loppuun men-

nessä. Tutkimusaihe on myös erittäin merkittävä, koska leasingstandardimuutoksen 

vaikutukset tulisivat koskemaan hyvin laajaa yritysjoukkoa. Vaikutusten laajuus pe-

rustuu siihen, että leasingrahoitus on maailmanlaajuisesti suuressa suosiossa ja 

standardimuutos tulisi koskemaan kaikkia IFRS-standardeilla raportoivia yrityksiä 

ympäri maailman. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Leasingvuokraus on maailmanlaajuisesti paljon käytetty yritysrahoituksen muoto, 

jonka käyttö on myös kasvanut entisestään viime vuosikymmeninä. Brealey, Myers 

& Allen (2014, 639) mukaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa noin 30 prosenttia yri-

tysten uusista käyttöomaisuushyödykkeistä on rahoitettu leasingvuokrauksella. 

Vuoden 2013 Leasing Yearbookin mukaan uusia leasingsopimuksia solmittiin vuo-

den 2011 aikana maailmalla yhteensä noin 800 miljardin dollarin arvosta (IFRS 

Foundation 2013b, 2). Leasingvuokrauksen suosio perustuu useampiin eri tekijöihin 

ja se mahdollistaa yrityksille muun muassa joustavuutta operatiiviseen liiketoimin-

taan, riskien vähentämistä ja kulujen ennakoitavuutta. 

 

Kansainvälisissä tilinpäätösstandardeissa (IFRS, International Financial Reporting 

Standards) leasingvuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyä käsitellään IAS 17 Leases 

-standardissa. IFRS-standardit ovat maailmanlaajuinen tilinpäätösstandardiko-

koelma, joka on otettu käyttöön noin 100 valtiossa eri puolilla maailmaa. Kansain-

välinen leasingvuokrasopimuksia käsittelevä tilinpäätösstandardi IAS 17 on ollut pit-

käaikaisen muutosprojektin kohteena jo vuodesta 2006 alkaen. Vuonna 2006 IAS 

17 -leasingstandardin uudistus otettiin kansainvälisten tilinpäätösstandardien sää-

tämisestä vastaavan tahon International Accounting Standards Boardin (IASB) teh-
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tävälistalle. IAS 17 -leasingstandardin muutosta on toteutettu International Accoun-

ting Standards Boardin (IASB) ja Financial Accounting Standards Boardin (FASB) 

yhteisenä projektina. IAS 17 -standardin muutoksella pyritään parempaan tiedon 

läpinäkyvyyteen etenkin sijoittajien ja muiden tilinpäätösinformaation käyttäjien nä-

kökulmasta. Standardimuutoksella tavoitellaan sitä, että kaikki sijoittajat ja muut ti-

linpäätösinformaatiota hyödyntävät sidosryhmät olisivat tasavertaisessa asemassa 

tilinpäätöstiedon käyttäjinä ja tulkitsijoina. 

 

Nykyinen IAS 17 -vuokrasopimusstandardi on herättänyt eri tahojen välillä keskus-

telua siitä, että se mahdollistaa vuokralle ottajille taseen ulkopuolisen rahoituksen. 

Leasingsopimukset luokitellaan nykyisessä IAS 17 -vuokrasopimusstandardissa ra-

hoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin. Merkittävänä epäkohtana 

nykykäytännössä on pidetty sitä, että käytäntö asettaa tilinpäätöstiedon käyttäjät 

eriarvoiseen asemaan, koska muita vuokrasopimuksia eli käyttöleasingsopimuksia 

ei nykykäytännön mukaan tarvitse kirjata vuokralle ottajien taseissa. Tämä aiheut-

taa sen, että kaikki tilinpäätösinformaatiota hyödyntävät tilinpäätöstiedon käyttäjät 

eivät ole tasa-arvoisessa asemassa tilinpäätöstiedon tulkitsijoina. Markkinoille syn-

tyy tiedon epäsymmetriaa, koska tieto ei ole läpinäkyvästi esitettynä tilinpäätöksillä. 

 

IASB:n alustavien päätösten mukaan uudessa leasingstandardissa suurimmat 

muutokset standardimuutoksesta johtuen kohdistuisivat vuokralleottajayrityksiin. 

Vuokralle antajien tilinpäätöskäytäntö tulisi pysymään pääosin ennallaan, ilman 

suurempia muutoksia. Alustavissa päätöksissään IASB on myös lausunut, että uu-

distuvassa vuokrasopimusstandardissa kaikki yli 12 kuukauden pituiset leasingso-

pimukset tulisi nykyisestä käytännöstä poiketen kirjata vuokralle ottajien taseissa. 

(IFRS Foundation 2014a, 9-10, 13) 

 

Leasingsopimusten taseaktivoinnin vaikutuksia käsitteleviä aiempia tutkimuksia on 

tehty ainakin jo 1960 -luvulta alkaen. Aiemmat tutkimukset ovat käsitelleet etenkin 

taseaktivoinnin vaikutuksia yritysten taloudelliseen asemaan, yrityksille tärkeillä tun-

nusluvuilla mitattuna. Aiempaa tutkimusta leasingsopimusten taseaktivoinnin vaiku-

tuksista vuokralle ottajien näkökulmasta edustavat muun muassa (Nelson (1963), 

Ashton (1985), Imhoff, Lipe & Wright (1991; 1997), Beattie, Edwards & Goodacre 
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(1998), Bennett & Bradbury (2003), Fülbier, Silva & Pferdehirt (2008) tutkimukset. 

Aiempien tutkimusten tutkimustuloksissa havaittiin leasingsopimusten taseaktivoin-

nilla olevan selkeitä vaikutuksia vuokralle ottajien tärkeissä tunnusluvuissa. Huoli-

matta siitä, että edellä mainituista tutkimuksista löytyi paljon yhtäläisyyksiä, tutki-

mustulokset eivät kuitenkaan olleet täysin yhteneväisiä keskenään. Osittain tutki-

muksista käy ilmi ristiriitaisia arvioita leasingsopimusten taseaktivoinnin vaikutuk-

sista vuokralleottajayrityksiin. Keskenään ristiriitaiset tutkimustulokset jättävät tilaa 

jatkotutkimukselle, jota tämä Pro gradu -tutkielma edustaa. 

 

1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 

 

Pääasiallisena tutkimusongelmana tässä tutkimuksessa on IAS 17 -vuokrasopimus-

standardin muutoksen vaikutusten selvittäminen vuokralleottajayritysten näkökul-

masta. Tutkimusongelmaan vastaamiseksi tämän tutkimuksen tavoitteena on sel-

vittää, miten vuokralle ottajat suhtautuvat heitä koskevan taseaktivointimenettelyn 

muutokseen sekä miten standardimuutos vaikuttaa vuokralle ottajien liiketoimintaan 

ja tilinpäätösraportointiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on aiemmista tutkimuk-

sista poiketen tarkastella aihetta tutkimuksen tekemisen aikana viimeisimmän ai-

heesta olemassa olevan tiedon perusteella. Viimeisimpään tietoon perustuen muun 

muassa rajataan tutkimusta ja tutkimusaineistoa. Tutkimuksen tavoitteena on vas-

tata asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja saavuttaa ymmärrys standardimuutoksen 

vaikutuksista vuokralle ottajien näkökulmasta. Tutkimuksen tutkimuskysymykset 

ovat jaoteltu pääasialliseen tutkimuskysymykseen ja kolmeen pääasiallista tutki-

muskysymystä täsmentävään alakysymykseen. 

 

Tutkimuksen pääasiallinen tutkimuskysymys: 

 

- Millaisia vaikutuksia IAS 17 -leasingstandardimuutoksella tulisi olemaan 

vuokralleottajayritysten näkökulmasta? 

 

Alakysymykset pääasialliselle tutkimuskysymykselle: 

 

- Miten vuokralle ottajat suhtautuvat muuttuvaan taseaktivointimenettelyyn? 
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- Miten vuokralle ottajat kokevat uuden leasingstandardin vaikuttavan heidän 

liiketoimintaansa? 

 

- Miten leasingstandardin muutos tulee vaikuttamaan leasingvuokrien käsitte-

lyyn vuokralle ottajien tilinpäätösraportoinnissa? 

 

Pääasiallinen tutkimuskysymys perustuu suoraan tämän tutkimuksen tutkimuson-

gelman ratkaisemiseen. Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tutkimuson-

gelman ratkaisemiseksi vastaus pääasialliseen tutkimuskysymykseen pyritään löy-

tämään vastauksilla kolmeen pääasiallista tutkimuskysymystä tukevaan alatutki-

muskysymykseen. Ensimmäisellä alatutkimuskysymyksellä halutaan kartoittaa 

vuokralle ottajien mielipiteitä merkittävimmästä yksittäisestä muutoksesta uudistu-

vassa leasingstandardissa, eli kaikkien yli 12 kuukauden leasingsopimusten akti-

voinnista vuokralle ottajien taseissa. Kaikkien yli 12 kuukauden leasingsopimusten 

taseaktivointi on merkittävä muutos verrattuna nykyiseen leasingkäytäntöön ja kir-

jallisuuskatsauksessa esiteltävät aiemmat tutkimukset ovat myös keskittyneet eten-

kin leasingsopimusten taseaktivoinnin vaikutusten tutkimiselle. Toisen alatutkimus-

kysymyksen tarkoituksena on kartoittaa vaikutuksia vuokralle ottajien liiketoimin-

nalle. Standardimuutoksen vaikutukset kohdistuvat yrityksiin, joten tutkimusongel-

man ratkaisemiseksi on keskeistä saavuttaa ymmärrys leasingstandardimuutoksen 

vaikutuksista vuokralle ottajien liiketoiminnan näkökulmasta. Viimeisimpään alatut-

kimuskysymykseen vastataan tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen perus-

teella. Vastauksella kolmanteen alatutkimuskysymykseen voidaan saavuttaa ym-

märrys standardimuutoksen vaikutuksista vuokralle ottajien tilinpäätöskäytäntöön, 

perustuen IASB:n alustaviin päätöksiin. Keskeisimmät vaikutukset tilinpäätösrapor-

toinnille ovat tärkeitä selvittää, koska tutkimusongelman keskiössä on kansainväli-

sen tilinpäätösstandardin muutos. Vaikutukset taloudellisen raportoinnin näkökul-

masta ovat merkittäviä tutkimusongelman ratkaisemiseksi. 

 

Tutkimuksesta on pyritty rajaamaan selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus, joka tukee 

tutkimukseen valittua näkökulmaa, tutkimuksen tavoitteiden saavuttamista ja edes-

auttaa vastaamaan tutkimuskysymyksiin parhaimmin soveltuvalla aineistolla. Tutki-
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muksen näkökulmaksi on valittu vuokralleottajayritysten näkökulma. Tutkimus raja-

taan koskemaan vain vuokralle ottajia, koska International Accounting Standards 

Boardin (IASB) viimeisimpien alustavien päätösten mukaan leasingstandardimuu-

toksen vaikutukset tulisivat pääasiallisesti kohdistumaan vuokralle ottajiin. Vuokralle 

antajien tilinpäätöskäytäntö tulisi IASB:n alustavien päätösten perusteella pysy-

mään pääosin ennallaan. IAS 17 -leasingstandardin muutos on ollut IASB:n ja 

FASB:n yhteinen projekti. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole tutkia 

US GAAP -säännöstöä tai US GAAP -leasingstandardin muutosta. Tässä tutkimuk-

sessa keskitytään tutkimaan aihetta ainoastaan IASB:n ja kansainvälisten tilinpää-

tösstandardien näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan seuraavat sopimukset, jotka ovat rajattu viimei-

simmän leasingstandardiluonnoksen 5/2013 ulkopuolelle: 

 

- Malmi, öljy tai maakaasuvarantojen sekä muiden uusiutumattomien varanto-

jen etsintää ja käyttöä koskevat vuokrasopimukset. (IFRS 6) 

- Aineettomat hyödykkeet 

- Biologisiin hyödykkeisiin liittyvät vuokrasopimukset, jotka kuuluvat IAS 41 

Maatalous -standardiin. 

- Palvelutoimilupajärjestelyt, jotka kuuluvat IFRIC 12 piiriin 

 

(IFRS Foundation 2013a, 13) 

 

Tämän tutkimuksen ulkopuolelle rajataan myös myynti ja takaisinvuokraussopimuk-

set. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan vuokralle ottajien näkökulmasta 

vain tavallisia leasingvuokrasopimuksia, joissa osapuolina ovat vuokralle ottaja ja 

vuokralle antaja. Uusimman standardiluonnoksen mukaan uusi IAS 17 -standardi 

tulisi myös syrjäyttämään nykyiseen vuokrasopimusstandardiin vielä toistaiseksi 

kuuluvat tulkintaohjeet IFRIC 4, SIC 15 ja SIC 27, joten myöskään näitä tulkintaoh-

jeita ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä osana tätä tutkimusta. 

 

Empiirisenä tutkimusaineistona tässä tutkimuksessa hyödynnetään International 

Accounting Standards Boardin (IASB) toukokuussa 2013 julkaiseman viimeisimmän 
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standardinluonnoksen vastaanottamia kommenttikirjeitä. IASB on IAS 17 -lea-

singstandardin muutosprojektin aikana julkaissut kaksi standardiluonnosta uudesta 

leasingstandardista vuosina 2010 ja 2013. IASB on pyytänyt kummankin standar-

diluonnoksen julkaisemisen jälkeen kommenttikirjeiden muodossa kommentteja yk-

sityishenkilöiltä, asiantuntijoilta ja eri organisaatioilta. Eri tahoilta vastaanotettujen 

kommenttien perusteella IASB on pyrkinyt muokkaamaan uudistuvaa leasingstan-

dardia entistä paremmin eri sidosryhmien mielipiteet huomioivaksi kokonaisuudeksi. 

Kommenttikirjeitä saapui IASB:n toukokuussa 2013 julkaisemaan standardiluon-

nokseen ja FASB:n toukokuussa 2013 julkaisemaan leasingstandardiluonnokseen 

yhteensä 641 kappaletta. IASB:n ja FASB:n vastaanottamat 5/2013 standardiluon-

nosten kommenttikirjeet muodostavat tämän tutkimuksen kokonaistutkimusaineis-

ton. Kommenttikirjeet ovat luettavissa yhdysvaltalaisen Financial Accounting Stan-

dards Boardin kotisivuilla (FASB 2014a). Tutkimusaineisto tälle tutkimukselle vali-

koidaan 641 kommenttikirjeen kokonaistutkimusaineistosta harkinnanvaraista otan-

taa käyttäen. Tutkimusaineistoon valitaan vain tämän tutkimuksen näkökulma, ta-

voitteet ja tutkimusongelma huomioiden mahdollisimman hyvin soveltuvia kom-

menttikirjeitä. 

 

1.3 Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimusmenetelmänä tässä Pro gradu -tutkielmassa on laadullinen empiirisen ma-

teriaalin analyysi eli sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi nähdään menettelytapana, 

jossa erilaisia dokumentteja, kuten esimerkiksi artikkeleja, raportteja, haastatteluja 

tai kirjeitä voidaan analysoida systemaattisesti ja objektiivisesti (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 103). Tarkoituksena tutkimuksessa on luokitella ja analysoida jo olemassa 

olevaa niin sanottua sekundaariaineistoa ja löytää aineiston pohjalta vastaukset tut-

kielmassa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan ei 

välttämättä itse tarvitse kerätä uutta aineistoa tutkimukselleen, vaan usein on järke-

vää tarkastella aihetta valmiilla, jo olemassa olevalla sekundaariaineistolla (Eskola 

& Suoranta 1998, 118–119). Eskolan ja Suorannan (1998, 174) mukaan aineistosta 

voidaan poimia esiin tutkimusongelmaan liittyviä teemoja, joiden myötä on mahdol-

lista vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä tutkimusaineistossa. Tässä tutkimuk-
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sessa tutkimusaineistoa jaotellaan tutkimuskysymysten mukaan teemoihin ja luoki-

tellaan vielä sen jälkeen alaluokkiin pääasiallisten teemojen alle tutkimuskysymyk-

siin vastaamiseksi. 

 

Tutkimusaineiston analysoinnissa laadullista eli kvalitatiivista menetelmää täyden-

netään määrällisellä eli kvantitatiivisella analyysillä. Aineistosta luokitellaan, laske-

taan ja taulukoidaan numeraalisesti kommenttikirjeiden muodossa annettuja vas-

taustauksia tutkimusongelman ratkaisemiseksi ja tutkimuskysymyksiin vastaa-

miseksi. Eskolan & Suorannan (1998, 165–166) mukaan laadulliseen aineistoon 

voidaan kvantifoinnin keinoin soveltaa myös määrällistä analyysiä ja aineiston seik-

koja voidaan muun muassa taulukoida tarkkoina lukuina ja verrata eri kohderyhmien 

vastauksia toisiinsa. Määrällisellä analysoinnilla saavutetaan laadullisen aineiston 

tarkasteluun uutta näkökulmaa ja oikeanlaisiin laadullisiin aineistoihin käytettynä 

määrällisellä analyysillä voidaan tuottaa merkittävää lisäarvoa tutkimustulosten tul-

kintaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 121–122). Tämän tutkimuksen erityispiirteet huo-

mioiden voidaan kvantifoinnin keinoin tässä tutkimuksessa saavuttaa lisäarvoa tut-

kimustulosten analysointiin. Ongelmana laadullisen aineiston määrällisille analyy-

seille on Tuomen & Sarajärven (2009, 121) mukaan ollut yleisesti laadullisille aineis-

toille tyypillinen pieni koko, jolloin kvantifoinilla ei välttämättä pystytä tuottamaan ha-

luttua lisäarvoa tutkimustuloksiin. Tähän tutkimukseen määrällinen analyysi sopii 

kuitenkin hyvin, koska tutkimusaineiston koko on riittävän laaja. Huomattavaa kui-

tenkin on, että tämä tutkimus on vain ja ainoastaan laadullinen, vaikka kvantifoinnin 

keinoin tuetaan tutkimusaineiston analyysiä. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä Pro gradu -tutkielma jakautuu viiteen päälukuun. Tutkimuksen ensimmäisen 

pääluvun johdannon tehtävänä on johdatella lukija tutkimusaiheeseen ja herättää 

lukijan kiinnostus. Johdantoluvussa käsitellään tutkimuksen taustaa, esitetään tut-

kimuksen tutkimusongelma ja tavoitteet, kerrotaan tutkimuksessa käytettävät tutki-

musmetodologiset ratkaisut sekä tutkimuksen rajaukset ja rakenne. Johdantoa seu-

raa kaksi teorialukua, jotka muodostavat tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen. 
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Kirjallisuuskatsaus etenee johdonmukaisesti kuvaten vuokrasopimusstandardin ke-

hitystä nykyiseen muotoonsa. Kirjallisuuskatsauksessa edetään ensin yleisemmältä 

tasolta leasingstandardien historiasta aina nykytilaan ja vuonna 2015 uudistuvasta 

leasingstandardista tehtyihin alustaviin päätöksiin asti. Kirjallisuuskatsauksen en-

simmäinen luku käsittelee laskentatoimen säännösten taustaa, IFRS -standardien 

säätämisen perustaa, sekä IAS 17 -vuokrasopimusstandardin historiaa ja kehitystä. 

Teoreettisen viitekehyksen toisessa luvussa tarkastellaan nykyistä IAS 17 -vuokra-

sopimusstandardia, viimeisintä IASB:n standardiluonnosta 5/2013 ja vuokrasopi-

musstandardin tulevaisuuden näkymiä, eli alustavia päätöksiä uudesta standar-

dista. Kirjallisuuskatsauksen toisen osion lopuksi käsitellään leasingsopimusten ta-

seaktivoinnin aiempaa tutkimusta. 

 

Tutkimuksen neljäs pääluku muodostaa tutkimuksen empiriaosuuden. Empiria-

osuudessa esitellään ensin tutkimuksen tekemisessä käytetty tutkimusmenetelmä, 

tutkimusaineisto sekä aineiston rajaukset, jonka jälkeen tutkimusaineiston analyysi 

ja tulokset. Tutkimuksen empiriaosuus rakentuu tutkimuskysymysten järjestystä 

noudattaen. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa vastataan tutkimusaineiston 

analyysin perusteella järjestyksessä ensimmäiseen ja toiseen alatutkimuskysymyk-

seen. Tutkimusaineiston empiirisen analyysin jälkeen vastataan kirjallisuuskatsauk-

sen perusteella viimeisimpään eli kolmanteen alatutkimuskysymykseen vaikutuk-

sista vuokralle ottajien tilinpäätösraportoinnille. Tämän jälkeen empiriaosuudessa 

esitellään vielä yhteenvetona keskeisimmät tutkimustulokset ja kontribuutio aiem-

paan tutkimukseen. Viimeinen eli viides pääluku on yhteenvetoa ja johtopäätöksiä 

käsittelevä luku. Luvussa käsitellään yhteenvetona tehtyä tutkimusta ja tehdään joh-

topäätöksiä saavutettujen tutkimustulosten pohjalta. Lisäksi luvussa arvioidaan tut-

kimuksen reliaabeliutta ja validiutta, sekä esitellään tuleville tutkimuksille kaksi jat-

kotutkimusehdotusta. 
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2 IAS 17 -LEASINGSTANDARDIN SYNTY JA KEHITTYMINEN 

 

Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa edetään järjestyksessä yleisestä yksi-

tyiseen ja kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen luku aloitetaan tarkastelemalla las-

kentatoimen säännösten taustaa. Luku etenee käsittelemällä kansainvälisten tilin-

päätösstandardien säätämistä, leasingstandardien historiaa ja lopuksi vielä nyky-

ään voimassa olevan IAS 17 -leasingstandardin kehityksen vaiheita. 

 

2.1 Tarve laskentatoimen säännöksille 

 

Laskentatoimen standardien säätämisen perustana voidaan pitää sitä, että yhtei-

sesti sovittujen laskentatoimen sääntöjen avulla on mahdollista saavuttaa sopimus-

osapuolten välinen yhteisymmärrys siitä, miten liiketoiminnalliset tapahtumat toteu-

tetaan (Ball 1995, 19). Laskentatoimen käytännöissä sovitaan niistä yhteisistä peri-

aatteista, joiden mukaan kaikki liiketoiminnallisten sopimusten osapuolet toimivat 

yhteisesti sovituilla säännöillä. Näiden yhteisten sääntöjen perusteella liiketoimin-

nallisten sopimusten osapuolet tiedostavat esimerkiksi, mikä on yrityksen velkaan-

tuneisuusaste, liikevoitto tai taseen käyttöomaisuus. (Ball 2006, 6-7) Eri sopimus-

osapuolten on näin ollen mahdollista perustaa liiketoiminnalliset päätöksensä toisen 

sopimusosapuolen liiketoiminnan tilasta, esimerkiksi liiketoiminnan laajuudesta, 

kannattavuudesta tai vakavaraisuudesta. Laskentatoimen käytännöt ovat siis erot-

tamaton osa niitä sopimuksia, joita muun muassa lainanantajat, osakkeenomistajat, 

tavarantoimittajat ja asiakkaat tekevät yhdessä yritysten kanssa (Ball 2006, 7). Ball 

(1995, 20) mukaan pääasiallinen laskentatoimen sääntöjä määrittävä tekijä on 

markkinoilla vallitseva tarve, koska tilinpäätöstietoja käytetään yritysten välisessä 

kaupankäynnissä. Toisaalta toisena laskentatoimen säännöksiä määrittävänä teki-

jänä ovat myös poliittiset päätökset, koska poliittiset päättäjät toimivat yleisesti 

sääntöjä määrittävien tahojen yläpuolella. Kasvava tarve yhtenäistää laskentatoi-

men käytäntöjä kansainvälisesti syntyy markkinoiden globalisoitumisesta ja poliittis-

ten prosessien kansainvälistymisestä, jotka sääntelevät markkinoita (Ball (1995, 

20). Laskentatoimen käytäntöjen säätämisen taustalla on siis etenkin tarve yhtenäi-

sille käytännöille osana liiketoimintaa. Huomattavaa on, että nämä sovitut käytännöt 

perustuvat yksilöiden tekemiin sopimuksiin yhtenäisistä tavoista toimia. Kaikkien 
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säännösten taustalla ovat loppujen lopuksi yksittäiset sopimukset yhteisistä käytän-

nöistä. Periaatteessa myös toisin sovittuina asiat saattaisivat johtaa toivottuun lop-

putulokseen, kun vain kaikki osapuolet sitoutuisivat yhteiseen tapaan toimia. Täl-

laista avointa näkökulmaa ei ole syytä unohtaa, kun pohditaan peruslähtökohtaa 

IFRS-standardien säätämiselle ja muutokselle. 

 

2.2 Kansainvälisten tilinpäätösstandardien säätämisen perusta 

 

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien säätämisestä vastaa International Accouting 

Standards Board (IASB), joka on vuodesta 1973 lähtien ohjannut ja antanut stan-

dardeja kansainvälisen tilinpäätöksen esittämiseen ja laadintaan. Ennen vuotta 

2001 IASB toimi vielä nimellä International Accountin Standards Committee (IASC) 

ja vuonna 2001 organisaatiouudistuksen myötä alettiin käyttää nimeä IASB. Inter-

national Accounting Standards Board (IASB) hyväksyy IFRS-standardit, standar-

dien muutokset ja IFRS -standardeihin liittyvät tulkintaohjeet. (Haaramo et al. 2014, 

6-7) 

 

IASB toimii IFRS Foundation säätiön alaisuudessa, jonka päätavoitteena on kehit-

tää yksi kokoelma korkealaatuisia, ymmärrettäviä, toimenpantavia ja kansainväli-

sesti hyväksyttyjä tilinpäätösstandardeja, jotka perustuvat selkeästi ilmaistuille peri-

aatteille (IFRS Foundation 2015a, 1). IFRS Foundationin hallitus eli ”trustees” val-

voo IASB:n toimia ja vastaa IASB:n jäsenten nimittämisestä (Deloitte 2015). Osaksi 

IFRS Foundation organisaatiota kuuluu myös IFRS Interpretations Committee. 

IFRS Interpretations Committeen tehtävänä on antaa tulkintakannanottoja IFRS -

standardeihin liittyen sellaisissa kysymyksissä, joihin IFRS-standardit eivät anna 

suoraa vastausta. (Haaramo et al. 7) IFRS Foundation säätiöön kuuluvat lisäksi 

myös IFRS Advisory Council, Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) ja 

IFRS Foundation Monitoring Board. IFRS Advisory Councilin ja ASAF:in tehtävänä 

on ohjeistaa IASB:in toimintaa ja toimia neuvoa antavassa roolissa. IFRS Founda-

tion Monitoring Board vastaa puolestaan IFRS Foundationin hallituksen ”trustees” 

valvonnasta ja hyväksyy hallitusten jäsenten virkaan nimittämisen. (Deloitte 2015) 

IFRS Foundationin hallituksen valvonnasta vastaavan Monitoring Boardin jäsenet 

ovat arvopaperimarkkinoiden valvontaan osallistuvien tahojen edustajia. Monitoring 
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Boardin toiminnalla parannetaan IFRS Foundationin julkista tilivelvollisuutta. (Haa-

ramo et al. 2014, 8) 

 

IFRS-standardit ovat maailmanlaajuinen tilinpäätösstandardikokoelma, joka on käy-

tössä noin 100 eri maassa. IFRS-standardien soveltamista eri maissa ei välttämättä 

ole määrätty laintasoisesti pakottavaksi, vaan niiden soveltaminen voi perustua 

myös vapaaehtoisuuteen tai kohdemaan pörssien sääntelyyn. (Haaramo et al. 

2014, 1) Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa IFRS-standar-

deja on täytynyt soveltaa kaikkien pörssiyhtiöiden konsernintilinpäätöksissä vuoden 

2005 tammikuusta alkaen. Monet maat ovat myös ottaneet IFRS-standardit vapaa-

ehtoisesti käyttöön raportoinnissaan listaamattomissa yrityksissä tai korvanneet pai-

kalliset tilinpäätösstandardit IFRS-standardeilla Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. 

(Whittington 2005, 127–128) IFRS-standardit edustavat uutta suuntausta laskenta-

toimen kentässä, joka on johtanut siihen, että tilinpäätöskäytännöt ovat standardien 

kehityksen myötä siirtyneet enemmän taselähtöisiksi. Tilinpäätöskäytäntöjen uusi 

suuntaus edustaa siirtymistä uudenlaiseen taselähtöiseen ajattelutapaan, pois pe-

rinteisestä tuloslaskelmalähtöisestä ajattelutavasta, jossa painotettiin etenkin tulo-

jen ja menojen kohdistumista tuloslaskelmassa. Taselähtöisessä lähestymista-

vassa taseen varojen ja velkojen määrittäminen on keskeisessä asemassa. Varojen 

ja velkojen kirjaamiselle ja arvostukselle on asetettu tietyt kriteerit, joiden toteutu-

mista seurataan. (Goodacre 2003, 51) 

 

2.3 Leasingstandardien historiaa 

 

Pitkäaikaisen vuokrauksen eli leasingin käytön voimakas kasvu käyttöomaisuuden 

ja eri tuotantovälineiden hankinnassa 1970 -luvulla, johti vuokrasopimusstandardien 

kehittelyyn ja hyväksymiseen useissa eri maissa. Standardien kehittelyn taustalla 

oli tilinpäätöskäytännöissä vallinneet puutteet vuokrasopimusten kirjausten osalta. 

(McGregor 1996) Ennen ensimmäisten leasingstandardien käyttöönottoa kaikki 

vuokralle ottajien vuokravastuut olivat harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta taseen 

ulkopuolisia. Pitkäaikaisten vuokrasopimusten käytön voimakas kasvu nähtiin sel-

keänä uhkana tilinpäätösten luotettavuudelle, joka johti siihen, että tilinpäätösstan-
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dardeja säätävät tahot alkoivat kehittämään vuokrasopimuksiin keskittyviä standar-

deja. Standardien kehityksessä päädyttiin siihen lopputulokseen, että muista vuok-

rasopimuksista pitäisi erottaa ne sopimukset, jotka olivat vuokralle ottajien kannalta 

pääasiassa ostoon rinnastettavia ja jotka siirtävät suurelta osin kaikki vuokrakoh-

teesta koituvat riskit ja edut vuokralle ottajalle. Sopimukset, jotka siirsivät omistami-

selle luonnolliset riskit ja edut vuokralle ottajille luokiteltiin rahoitusleasingsopimuk-

siksi. (McGregor 1996, 7-8) 

 

Ensimmäinen vuokrasopimuksia koskeva tilinpäätösstandardi Statement of Finan-

cial Accounting Standards No. 13 (SFAS 13) otettiin käyttöön Yhdysvalloissa 

vuonna 1976 (Beattie et al. 1998, 233).  SFAS 13 -standardissa määriteltiin kirjaus- 

ja raportointikäytännöt sekä vuokralle ottajan, että vuokralle antajan näkökulmasta. 

SFAF 13 -standardi on ollut tärkeässä roolissa myös nykyisen kansainvälisten tilin-

päätösstandardien vuokrasopimuskirjauskäytännön kehityksessä. SFAS 13 -stan-

dardissa määritettiin muun muassa luokittelu rahoitus- ja käyttöleasingsopimuksiin. 

Standardissa esiteltiin neljä kohtaa, joista vuokralle ottaja tunnistaa rahoitusleasing 

sopimuksen. Sopimus luokiteltiin rahoitusleasingsopimukseksi jos yksikin kohdista 

täyttyi, muussa tapauksessa kyseessä oli käyttöleasingsopimus. Vuokrasopimus on 

SFAF 13 mukaan rahoitusleasingsopimus, jos vuokrakohteen omistusoikeus siirtyy 

vuokralle ottajalle sopimuskauden päätyttyä, vuokrasopimus sisältää edullisen osto-

option, joka toteutusajankohtanaan on merkittävästi omaisuuserän käypää arvoa 

edullisempi, vuokrakauden pituus on vähintään 75 prosenttia vuokrakohteen talou-

dellisesta kokonaisvaikutusajasta tai vuokrakauden alussa vuokrakauden vähim-

mäisvuokrien nykyarvo on vähintään 90 prosenttia vuokrakohteen käyvästä arvosta. 

(FASB 2014b, 4,8) Pian ensimmäisen Yhdysvalloissa julkaistun vuokrasopimus-

standardin jälkeen International Accouting Standards Boardin edeltäjä International 

Accounting Standards Committee (IASC) julkisti oman kansainvälisen vuokrasopi-

musstandardinsa IAS 17 Accounting for Leases vuonna 1982. IASC:in julkaisema 

IAS 17 -standardi sisälsi paljon yhtäläisyyksiä Yhdysvaltojen SFAS 13 -standardiin. 

(IFRS Foundation 2014b, 20) 
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2.4 IAS 17 -leasingstandardin kehitys 

 

IAS 17 -leasingstandardin kehityksen voidaan todeta lähteneen liikkeelle 1980 – lu-

vun alussa. Vuoden 1980 lokakuussa julkaistiin International Accounting Standards 

Boardin (IASB) edeltäjän International Accounting Standards Committeen (IASC) 

toimesta standardiluonnos Exposure Draft 19, Accounting for Leases. Tämä stan-

dardiluonnos johti ensimmäisen IAS 17 Accounting for Leases -leasingstandardin 

julkaisemiseen. (IFRS Foundation 2014b, 20) Ensimmäinen leasingstandardi IAS 

17 Accounting for Leases julkaistiin syyskuussa 1982 ja sitä tuli noudattaa vuoden 

1984 tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen (Deloitte 2014b). 

 

Huhtikuussa vuonna 1997 International Accounting Committee (IASC) julkaisi uu-

den leasingstandardiluonnoksen Exposure Draft E56 Leases ja saman vuoden jou-

lukuussa julkaistiin uudistunut leasingstandardi IAS 17 Leases. Uusi leasingstan-

dardi asetettiin voimaan vuoden 1999 tammikuusta alkaen. (Deloitte 2014b) Vuoden 

1997 standardiluonnoksen julkaisuun johti hyvin pitkälti IOSCO:n (International Or-

ganisation of Securities Commissions) ehdotukset standardin kehittämiseksi. 

IOSCO ehdotti samassa yhteydessä myös, että IASC:n pitkäaikaisena hankkeena 

voisi olla uusi lähestymistapa leasingsopimusten taseaktivointiin, joka mahdollisesti 

johtaisi kaikkien yli 12 kuukauden pituisten leasingsopimusten aktivoimiseen ta-

seessa. IASC:n toimesta tällöin kuitenkin päätettiin, että ehdotettuja leasingsopi-

musten taseaktivoinnin uusia linjoja on parempi harkita uudelleen myöhemmin. Uu-

dessa standardissa laajennettiin muun muassa ohjeistusta leasingsopimusten luo-

kitteluun liittyen, mutta mitään perustavanlaatuisia suuria muutoksia leasingsopi-

musten kirjanpitokäytäntöihin ei toteutettu. (IFRS Foundation 2014b, 21) 

 

Vuoden 2003 joulukuussa International Accounting Standards Board (entinen IASC) 

julkaisee tarkistetun version IAS 17 Leases -standardista ja tarkistettu IAS 17 -lea-

singstandardi otetaan käyttöön 1.1.2005 alkaen (Deloitte 2014b). Tässäkään uudis-

tuksessa ei käsitelty IAS 17 Leases -standardiin perustuvien kirjauskäytäntöjen 

olennaista uudistamista (IFRS Foundation 2014b, 21–22). Huhtikuussa 2009 lea-

singstandardiin tehtiin vuosimuutoksia, koskien leasingsopimusten luokittelua ja 

maa-alueita koskevia leasingsopimuksia. Nämä muutokset tulivat voimaan vuoden 
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2010 tammikuun alusta alkaen. (Deloitte 2014b) IAS 17 Leases -standardin kehi-

tysvaiheita esitellään kuviossa 1. 

 

 

Kuvio 1. IAS 17 Leases -standardin kehitysvaiheet 1980 – 2009. 

 

3 IAS 17 -LEASINGSTANDARDIN NYKYTILA JA TULEVAISUUS 

 

Tämän tutkimuksen toisessa kirjallisuuskatsausta käsittelevässä luvussa tarkastel-

laan IAS 17 Leases -standardin nykytilaa, leasingstandardimuutosta, standardiluon-

nosta 5/2013, nykyisen leasingstandardin ja standardiluonnoksen 5/2013 keskeisiä 

eroja, alustavia päätöksiä uudesta leasingstandardista ja aiempia tutkimuksia lea-

singsopimusten taseaktivoinnista. Leasingstandardin muutosta on tehty jo pitkänai-

kaa vuodesta 2006 alkaen. Uusi leasingstandardi on tarkoitus julkaista viimein vuo-

den 2015 loppuun mennessä. International Accounting Standards Board (IASB) on 

jo osittain antanut alustavia päätöksiä uudistuvasta standardista. Nykyinen vielä 

toistaiseksi voimassa oleva leasingstandardi on ollut käytössä vuoden 2005 alusta 

lähtien. 

 

3.1 Nykyinen voimassa oleva IAS 17 -leasingstandardi 

 

Nykyisellään voimassa oleva IAS 17 -tilinpäätösstandardi on julkaistu vuonna 2003 

ja sitä on pitänyt soveltaa yhteisöjen kirjanpidossa viimeistään 1.1.2005 alkavilta 

1980 1982 1997 2003 2009

Standardiluonnos
E19, Accounting
for Leases julkaistaan 
lokakuussa 1980

Uusi standardiluonnos 
E56, Leases julkaistaan
huhtikuussa 1997

Tarkistettu versio
IAS 17 Leases
julkaistaan 
joulukuussa 2003

Ensimmäinen IAS 17 
Accounting for Leases 
– standardi julkaistaan 
syyskuussa 1982

Uusi leasingstandardi 
IAS 17 Leases 
julkaistaan 
joulukuussa 1997

Vuosimuutokset 
IAS 17 Leases –
standardiin 
huhtikuussa 2009
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tilikausilta lähtien. (Deloitte 2014b) IAS 17 -leasingstandardi on tarkoitettu säätele-

mään sellaisia sopimuksia, joiden perusteella vuokrakohteena olevan omaisuus-

erän käyttöoikeus siirtyy sopimusosapuolelta toiselle. Standardi ei käsittele palvelu-

sopimuksia, jotka eivät siirrä käyttöoikeutta. (KHT-Media 2013, 554) Vuokrasopi-

musstandardin piiriin kuuluvat sopimukset, jotka täyttävät IAS 17 -standardin vuok-

rasopimuksen määritelmät. Sopimuksen tosiasiallinen sisältö on vuokrasopi-

mukseksi määrittelyssä ratkaiseva tekijä, eikä esimerkiksi sopimuksen nimi tai juri-

dinen muoto. (Halonen et al. 2013, 429) Vuokrasopimusstandardiin IAS 17 liittyvät 

seuraavat tulkintaohjeet SIC-15 Muut vuokrasopimukset -kannustepalkkiot, vuokra-

sopimusten tosiasiallisen sisällön tulkintaan keskittynyt SIC 27, vuokrasopimukseksi 

määrittelyä arvioiva IFRIC 4 ja toimilupajärjestelyjä koskevia sopimuksia käsittelevä 

tulkintaohje IFRIC 12 (Haaramo, Palmuaro & Peill 2014, 137). 

 

3.1.1 Nykyiseen leasingstandardiin liittyvät keskeiset käsitteet 

 

Vuokrasopimus on sellainen sopimus, jonka mukaan vuokralle antaja välittää vuok-

ralle ottajalle oikeuden käyttää sopimuksen kohteena olevaa omaisuuserää sovitun 

ajan maksusuoritusta tai toistuvia maksusuorituksia vastaan. Vuokrasopimuksen 

syntymisajankohdaksi katsotaan nykyisen vuokrasopimusstandardin mukaan taval-

lisesti vuokrasopimuksen päiväys. Syntymisajankohta voi myös olla aiempi päivä, 

jolloin osapuolet ovat yhdessä sitoutuneet noudattamaan vuokrasopimusta. Vuok-

rasopimuksen syntymisajankohtana tapahtuu vuokrasopimuksen luokittelu rahoi-

tusleasingsopimukseksi tai muuksi vuokrasopimukseksi (käyttöleasing) ja silloin 

myös rahoitusleasingsopimusten osalta määritetään vuokra-ajan alkamisajankoh-

tana kirjanpitoon kirjattavat summat. Vuokra-ajan alkamisajankohdalla tarkoitetaan 

sitä päivää, jolloin vuokralle ottajan käyttöoikeus vuokrakohteeseen alkaa. Samana 

päivänä vuokrasopimus merkitään myös kirjanpitoon. (KHT-Media 2013, 554–555) 

 

Vuokra-aikana pidetään IAS 17 mukaan ajanjaksoa, jonka ajaksi vuokralle ottaja on 

ilman purkuoikeutta sitoutunut vuokraamaan vuokrakohteena olevan omaisuus-

erän. Vuokra-aikaan kuuluu sisällyttää myös mahdollinen jatkokausi, jos jo vuokra-

sopimuksen syntymisajankohtana on kohtuullisen varmaa, että jatkokausi tullaan 
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käyttämään. (Haaramo et al. 2014, 140) Taloudellisen vaikutusajan käsitteellä tar-

koitetaan vuokra-ajan alkamisajankohdasta alkaen ajanjaksoa, jonka aikana yrityk-

sen on arvioitu hyödyntävän vuokrakohteena olevasta omaisuuserästä koituvaa ta-

loudellista hyötyä. Taloudellisella kokonaisvaikutusajalla tarkoitetaan puolestaan 

sitä kokonaisajanjaksoa, jonka aikana omaisuuserän odotetaan olevan taloudelli-

sesti käyttökelpoinen, joko yhdelle tai useammalle käyttäjälle. (KHT-Media 2013, 

556) 

 

Vähimmäisvuokria ovat vuokralle ottajalle vuokra-aikana kohdistuvat vuokramak-

sut, jotka vuokralle ottajan täytyy suorittaa. Vähimmäisvuokriin kuuluu lisäksi takuu-

summa, joka on taattu vuokralle antajalle vuokralle ottajan tai vuokralle ottajan lähi-

piiriin kuuluvan toimesta. (Halonen et al. 2013, 433) Vähimmäisvuokriin eivät kui-

tenkaan sisälly muuttuvat vuokrat, palveluista johtuvat menot kuten huoltokulut tai 

verot. Mikäli vuokralle ottajalla on edullinen osto-optio vuokrakohteeseen ja optio-

oikeuden käyttäminen on jo vuokrasopimuksen syntymishetkellä kohtalaisen var-

maa, niin vähimmäisvuokrat käsittävät vähimmäismaksut osto-option toteuttamis-

päivään saakka lisättynä osto-option toteutushinnalla. (KHT-Media 2013, 555) 

Muuttuvat vuokrat määräytyvät jonkin muun tekijän, kuin ajan perusteella. Muuttuvat 

vuokrat voivat määräytyä esimerkiksi hintaindeksin, myynnin prosenttiosuuden, 

käyttömäärän tai markkinakorkojen muutoksien mukaan. (Halonen et al. 2013, 433) 

Vuokraomaisuuserän tasearvon määrittämiseksi käytetään ensisijaisesti vähim-

mäisvuokrien nykyarvolaskentaa. Vuokraomaisuuserän tasearvo voidaan arvostaa 

myös käypään arvoon vuokrasopimuksen alkamisajankohtana, jos käypä arvo on 

pienempi, kuin vähimmäisvuokrien nykyarvo. Vähimmäisvuokrien nykyarvolasken-

nassa käytetään ensisijaisesti vuokrasopimuksen sisäistä korkokantaa. (Troberg 

2013, 127) 

 

Vuokrasopimuksen sisäisen koron käsitteellä tarkoitetaan diskonttauskorkoa, jolla 

vähimmäisvuokrien ja takaamattoman jäännösarvon summan nykyarvo on yhtä 

suuri, kuin vuokrasopimuksen syntymisajankohtana vuokrakohteen käyvän arvon ja 

vuokralle antajalle syntyneiden alkuvaiheen välittömien menojen summa (KHT-Me-

dia 2013, 556). Mikäli sopimuksen monimutkaisuuden vuoksi sisäistä korkokantaa 

ei voida määrittää, niin käytetään vuokralle ottajan lisäluoton korkokantaa (Haaramo 
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et al. 2014, 140). Alkuvaiheen välittömät menot syntyvät vuokrasopimuksen voi-

maan saattamiseksi kuluneista menoista, liittyen esimerkiksi sopimusjärjestelyihin 

ja neuvotteluihin (KHT-Media 2013, 556). 

 

3.1.2 Leasingsopimusten luokittelu 

 

Nykyinen IAS 17 -vuokrasopimusstandardi jaottelee vuokrasopimukset rahoitus-

leasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin niin, että mikäli sopimus ei täytä 

rahoitusleasingsopimuksen kriteerejä, kyseessä on muu vuokrasopimus. (Haaramo 

et al. 2014, 138) Vuokrasopimuksen tulee siirtää omistamiselle tyypilliset riskit ja 

etuudet olennaisilta osin vuokralle ottajalle, jotta se luokitellaan rahoitusleasingso-

pimukseksi, jos näin ei tapahdu, kyseessä on muu vuokrasopimus (KHT-Media 

2014, 557). IAS 17 -vuokrasopimusstandardin kappaleissa IAS 17.10 ja IAS 17.11 

on annettu esimerkkejä tunnusmerkeistä, joiden perusteella vuokrasopimuksen voi-

daan tosiasialliselta sisällöltään todeta olevan rahoitusleasingsopimus (Haaramo et 

al. 2014, 139). Halonen et al. (2013, 436) mukaan tavallisesti vuokrasopimusta kä-

sitellään rahoitusleasingsopimuksena, jos jokin seuraavista tunnusmerkeistä yksin 

tai yhdessä täyttyy: 

 

1. Sopimuskohteen omistusoikeus siirtyy vuokralle antajalta vuokralle ottajalle 

vuokra-ajan lopussa 

2. Vuokralle ottajalla on oikeus vuokra-ajan päättyessä hankkia vuokrasopi-

muksen kohde omistukseensa hinnalla, joka on niin edullinen vuokrakoh-

teen käypään arvoon verrattuna, että osto-option toteutumista voidaan jo 

vuokrasopimusta luokiteltaessa pitää kohtuullisen varmana 

3. Vuokra-aika edustaa valtaosaa vuokrakohteena olevan hyödykkeen talou-

dellisesta kokonaisvaikutusajasta, vaikka omistusoikeus ei siirtyisi vuokralle 

ottajalle sopimuskauden jälkeen 

4.  Vuokrasopimuksen syntymisajankohtana määritettävä vähimmäisvuokrien 

diskontattu nykyarvo muodostaa olennaisen osan sopimuskohteen käy-

västä arvosta 

5. Vuokrattavat hyödykkeet ovat niin eritysluontoinen, että ne soveltuvat ilman 

merkittäviä muutoksia vain vuokralle ottajayrityksen käyttöön 
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6. Mikäli vuokralle ottaja purkaa vuokrasopimuksen, vuokralle ottaja joutuu 

vastaamaan niistä tappioista, jotka sopimuksen purkamisesta aiheutuu 

vuokralle antajalle 

7. Jäännösarvon käyvän arvon muutoksista johtuvat voitot tai tappiot kohdistu-

vat vuokralle ottajalle, eli vuokralle ottaja kantaa vuokrakohteesta koituvan 

jäännösarvoriskin 

8. Vuokralle ottajalla on mahdollisuus jatkaa vuokrasopimusta lisäkaudella, 

josta maksettava vuokra on markkinavuokraa tuntuvasti edullisempi 

(Halonen et al. 2013, 436) 

 

Muut vuokrasopimukset eli käyttöleasingsopimukset kirjataan vuokramaksujen 

osalta kuluiksi tuloslaskelmaan tasasuuruisina erinä jaettuna vuokra-ajalle, ellei ole 

olemassa jotakin muuta perustetta, joka kuvaisi paremmin vuokrakohteen käyttäjä-

hyödyn ajallista jakautumista. Muun vuokrasopimuksen vuokrakuluihin ei lasketa 

palveluista johtuvia menoja, joita voivat esimerkiksi olla vakuutus- tai huoltomenot. 

Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten osalta tilinpäätöksen liitetiedoissa 

on esitettävä vähimmäisvuokrien kokonaismäärä kolmelta eri ajanjaksolta: yhden 

vuoden kuluessa, yli yhden vuoden, mutta enintään viiden vuoden kuluessa ja yli 

viiden vuoden kuluttua.  (KHT-Media 2013, 562) 

 

Rahoitusleasingsopimukset on vuokra-ajan alkamisajankohtana kirjattava vuokralle 

ottajan taseessa varoiksi ja veloiksi. Vuokrakohteen käypää arvoa ja vähimmäis-

vuokrien nykyarvoa verrataan vuokra-ajan alkamisajankohtana toisiinsa ja näistä 

kahdesta alempaa arvoa käytetään taseessa kirjattavana arvona. Kirjattavaan ar-

voon sisällytetään lisäksi vuokralle ottajalle mahdollisesti syntyneet sopimuksen al-

kuvaiheen välittömät menot. (Haaramo et al. 2014, 140) Vuokramaksujen myöhem-

mässä arvostuksessa vähimmäisvuokrat on jaoteltava rahoitusmenoon ja velan vä-

hennysosuuteen. Rahoitusmeno kohdistetaan jokaiselle sopimuksessa määritet-

tyyn vuokra-aikaan kuuluvalle jaksolle niin, että velan määrään kohdistuva korko-

prosentti pysyy jokaisella jaksolla yhtä suurena. (KHT-Media 2013, 560) Vuokra-

kohteesta johtuvan rahoitusmenon osuus on siis näin ollen etupainotteinen, jolloin 

vuokra-ajan alkupuolella maksettavien korkojen osuus on suurempi ja velka lyhenee 

alussa vähemmän. Mikäli muuttuvat vuokrat tulevat sopimuksessa kyseeseen, ne 
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on kirjattava kuluiksi niiden toteutumisajankohdan mukaisille vuokrajaksoille. (KHT-

Media 2013, 560) Taulukossa 1 esitetään esimerkinomaisesti vuokralle ottajan kir-

janpidossa tapahtuvia tulos- ja tasevaikutuksia viideksi vuodeksi rahoitusleasing-

vuokratun hyödykkeen osalta. 

 

Taulukko 1. Esimerkki rahoitusleasingsopimuksen vaikutuksista vuokralle ottajan 

kirjanpidossa. 

 

(Halonen et al. 2013, 441) 

 

Taulukon 1 esimerkissä vuokrasopimuksen sisäisenä korkokantana on käytetty 

10,425 prosenttia ja vuokratun hyödykkeen ei ole tarkoitus siirtyä vuokralle ottajan 

omistukseen vuokrakauden jälkeen. Vuokrakohteen vähimmäisvuokrat ja käypään 

arvo ovat yhtä suuria eli 15 000 euroa ja poistot tehdään tasapoistomenetelmää 

noudattaen jaksotettuna vuokra-ajalle. (Halonen et al. 2013, 440) Taulukosta 1 voi-

daan havaita, että IAS 17 standardin mukaan rahoitusleasingvuokra jaotellaan kor-

koon ja leasingvelan lyhennysosuuteen, joka laskee velan kirjanpitoarvoa. Rahoi-

tusleasingvuokran koron osuus ja vuokraomaisuuserästä tehtävä poisto kirjataan 

vuosittain kuluiksi tuloslaskelmassa. Velan kirjanpitoarvo ja taseeseen vuokraomai-

suuserästä aktivoitu hankintameno pienenevät eri tahdissa, koska tasapoisto on 

vuokrasopimuksen alkupuolella etupainotteisesti velan lyhennysosuutta suurempi. 

Velka ja aktivoitu hankintameno ovat vuokrasopimuksen päättyessä käytetty kuiten-

kin loppuun ja arvoltaan nolla viidennen vuoden lopussa. 

 

Rahoitusleasingsopimuksista tuloutetaan tilikausittain tuloslaskelmassa poistot, ra-

hoitusmenot ja mahdolliset arvonalentumiset. Poistot rahoitusleasingsopimuksista 

Vuosi

Velan 

kirjanpito

arvo 1.1.

Suoritettu 

leasingvuok

ra Korko Lyhennys

Velan 

kirjanpito

arvo 31.12

Aktivoitu 

hankinta

meno 1.1 Poisto

Aktivoitu 

hankinta

meno 

31.12

1 15 000 4 000 1 564 2 436 12 564 15 000 3 000 12 000

2 12 564 4 000 1 310 2 690 9 874 12 000 3 000 9 000

3 9 874 4 000 1 029 2 971 6 903 9 000 3 000 6 000

4 6 903 4 000 720 3 280 3 623 6 000 3 000 3 000

5 3 623 4 000 377 3 623 0 3 000 3 000 0

20 000 5 000 15 000 15 000



20 

 

käsitellään samalla tavoin, kuin omistetuista omaisuuseristä normaalisti tehtävät 

poistot. Vuokrakohteesta tehdään poistosuunnitelma sen arvioidulle taloudelliselle 

vaikutusajalle. Huomioitavaa kuitenkin on, että mikäli vuokrakohteen arvioitu talou-

dellinen vaikutusaika on pidempi, kuin sovittu vuokra-aika, tällöin sopimuksen mu-

kainen omaisuuserä on poistettava vuokra-ajan kuluessa kokonaan. Mikäli on ole-

massa kohtuullinen varmuus siitä, että vuokrakohteen omistusoikeus tulee siirty-

mään vuokralle ottajalle vuokra-ajan päättyessä, poistot jaksotetaan vuokrakohteen 

todelliselle taloudelliselle vaikutusajalle. Vuokrasopimusten poistojen osalta nouda-

tetaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyö-

dykkeet tai IAS 38 Aineettomat hyödykkeet. (Haaramo et al. 2014, 141) Yleensä 

poistot toteutetaan tasapoistomenetelmää noudattaen, ellei havaita toista menetel-

mää, joka paremmin kuvaisi yritykselle vuokrakohteesta koituvaa hyötyä. (Halonen 

et al. 2013, 442) 

 

3.2 IAS 17 -leasingstandardin uudistusprojekti 

 

Leasingstandardin IAS 17 uudistusta on toteutettu IASB:n ja FASB:n yhteisenä pro-

jektina. IASB:n (2015) mukaan IAS 17 -leasingstandardimuutoksen pääasiallisena 

tavoitteena on luoda uudet periaatteet, joiden ohjaamana yhteisöt voivat raportoida 

hyödyllistä tietoa sijoittajille ja analyytikoille leasingsopimusten rahavirtojen mää-

ristä, ajoituksesta ja epävarmuudesta. Tähän hankkeeseen on ryhdytty, koska ny-

kyistä leasingkäytäntöä on arvosteltu useampiin seikkoihin liittyen ja etenkin siksi, 

että nykykäytännössä ei aktivoida vuokralle ottajien taseessa merkittäviä käyttö-

leasingsopimusten vuokraomaisuus- ja vuokravelkaeriä. Nykykäytännön puutteista 

johtuen on koettu, että markkinoille syntyy tiedon epäsymmetriaa ja epätarkkuutta. 

(IFRS Foundation 2015b) 

 

IASB:n ja FASB:n yhteinen projekti on ollut pitkäkestoinen hanke, joka on asetettu 

IASB:n tehtävälistalle jo vuoden 2006 heinäkuussa. Ensimmäinen leasingstandar-

dimuutosta koskeva keskustelupaperi ”Leases: Preliminary Views” julkaistiin maa-

liskuussa 2009. IAS 17 -leasingstandardin muutoksesta on vuoteen 2015 mennessä 

ehditty julkaisemaan jo kaksi standardiluonnosta. Ensimmäinen standardiluonnos 

julkaistiin vuonna 2010. Ensimmäisen standardiluonnoksen ehdotukseen ei vielä 
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oltu siinä määrin tyytyväisiä, että sen pohjalta olisi julkaistu uusi IAS 17 -leasingstan-

dardi. Näin ollen IASB julkaisi vielä toisen ja toistaiseksi viimeisimmän standar-

diluonnoksen toukokuussa 2013. Molempien standardiluonnosten jälkeen IASB on 

järjestänyt kommentointikierroksen, jossa se on pyytänyt kommentteja esittämiinsä 

kysymyksiin liittyen ehdotettuun standardiluonnokseen. Kommentteja on pyydetty 

laajalta joukolta yksityishenkilöitä, asiantuntijoita ja eri organisaatioita. Tällä hetkellä 

projektissa ollaan sellaisessa vaiheessa, jossa IASB on jo osittain julkaissut alusta-

via päätöksiään uudistuvasta leasingstandardista, mutta pohtii edelleen ratkaisuja 

tiettyihin ongelmiin. IASB on julkaissut alustavia päätöksiään kahdessa projektitie-

dotteessaan elokuussa 2014 ja helmikuussa 2015. IASB:n on alustavissa päätök-

sissään huomioinut kommenttikierroksilta saadun palautteen. IASB:n tarkoituksena 

on julkaista uusi IAS 17 -leasingstandardi vuoden 2015 loppuun mennessä. Kuvion 

2 aikajanalla havainnollistetaan leasingstandardimuutoksen etenemistä vuodesta 

2006 vuoteen 2015. 

 

Kuvio 2. Leasingstandardimuutoksen eteneminen vuodesta 2006 vuoteen 2015. 

 

3.2.1 Viimeisin leasingstandardiluonnos 5/2013 

 

International Accounting Standards Boardin viimeisimmässä toukokuussa 2013 jul-

kaistussa standardiluonnoksessa (Exposure Draft ED/2013/6) esitellään ehdotus 

uudesta vuokrasopimusstandardista IAS 17, joka korvaisi nykyisen vuokrasopimus-

standardin sekä siihen liittyvät tulkinnat (IFRS Foundation 2013a, 5). Vuoden 2013 

leasingstandardiluonnos on osa standardin uudistusprojektia ja uusi standardiluon-

2006 2009 2010 2013 2014 2015

Toinen  (viimeisin) 
standardiluonnos
toukokuussa 2013

2. Kommenttikierros:
IASB:n pyytämien 
kommenttien 
deadline 13.9.2013

1. Kommenttikierros: 
IASB:n pyytämien 
kommenttien 
deadline 15.12.2010

IASB:n 
tehtävälistalle 
heinäkuussa 2006

Keskustelupaperi
Leases: Preliminary 
Views 
maaliskuussa 2009

1. Projektitiedote alustavista 
päätöksistä uuteen stan-
dardiin elokuussa 2014

2. Projektitiedote 
alustavista päätöksistä 
uuteen standardiin 
helmikuussa 2015

Ensimmäinen 
standardiluonnos 
elokuussa 2010

Uusi Leases -standardi 
julkaistaan vuoden 
2015 loppuun mennessä
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nos on paranneltuversio vuoden 2010 standardiluonnoksesta. Parannukset on uu-

simpaan vuokrasopimusstandardiluonnokseen tehty IASB:n toimesta vuoden 2010 

standardiluonnoksesta vastaanotetun palautteen pohjalta. Uudessa standardiluon-

noksessa asioita pyritään viemään entistä käyttäjäystävällisempään suuntaan, eli 

yksinkertaistamaan ja selkeyttämään standardin käytäntöjä. (IFRS Foundation 

2013b, 1) Standardiluonnoksen 5/2013 tavoitteena on ”esittää ne periaatteet, jotka 

vuokralle ottajien ja vuokralle antajien täytyy soveltaa raportoidakseen hyödyllistä 

tietoa tilinpäätöstietojen käyttäjille leasingsopimusten rahavirtojen määrästä, ajoi-

tuksesta ja epävarmuudesta” (IFRS Foundation 2013a, 13). 

 

Viimeisimmän IASB:n leasingstandardiluonnoksen 5/2013 mukaan sopimuksen 

syntymisajankohtana yhteisön täytyy tunnistaa mahdollinen vuokrasopimus ja mää-

rittää, sisältääkö sopimus vuokrasopimuksen vai ei. Määrittely tehdään arvioimalla 

riippuuko sopimuksen noudattaminen sopimuskohteena olevasta omaisuuserästä 

ja aiheuttaako sopimus oikeuden kontrolloida kohdeomaisuuserän käyttöä määritel-

lyn ajanjakson ajan korvausta vastaan. Mikäli nämä molemmat toteutuva, kyseessä 

on vuokrasopimus. Huomioitavaa on, että standardiluonnoksen 5/2013 mukaan so-

pimuksen suorittaminen ei siinä tapauksessa riipu kohdeomaisuuserän käytöstä, jos 

omaisuuserän toimittajalla on olennainen oikeus vaihtaa omaisuuserä toiseen sopi-

muskauden aikana. Sopimuksen voidaan katsoa aiheuttavan oikeuden kontrolloida 

kohteena olevaa omaisuuserää, mikäli asiakkaalla eli vuokralle ottajalla on välitön 

mahdollisuus käyttää kohdeomaisuuserää ja myös saada omaisuuserän käytöstä 

koituvat hyödyt itselle. (IFRS Foundation 2013a, 13–15) Sen jälkeen, kun on toden-

nettu, että sopimus sisältää vuokrasopimuksen, yhteisön tulee myös tunnistaa ja 

erotella sopimuksen vuokrasopimuserät mahdollisista muista sopimusosista, jotka 

eivät sisällä vuokrasopimusta (IFRS Foundation 2013a, 16). Sama sopimus saattaa 

sisältää vuokrasopimuksen lisäksi esimerkiksi sopimuksen palvelusta, jota ei pää-

periaatteen mukaan luokitella vuokrasopimukseksi. Sopimuksen vuokraerien erot-

telun jälkeen vuokralle ottaja kohdistaa sopimuskustannuksen sopimuksen eri osien 

kesken. Mikäli sopimuksella kaikki sopimuksen eri osat ovat erikseen hinnoiteltuina, 

tehtävä on yksinkertainen ja vuokralle ottaja vain kohdistaa hinnat jokaiselle tunnis-

tetulle ja erotellulle sopimusosalle erikseen. Näin vuokralle ottaja saa siis kustan-
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nuksen vain pelkille vuokrasopimusosille osana sopimuskokonaisuutta, joka sisäl-

tää muitakin sopimusosioita, jotka eivät täytä vuokrasopimuksen kriteerejä. Jos so-

pimuksella ei ole havaittavissa yksittäisiä hintoja kaikille sopimuskomponenteille, 

vuokralle ottaja hinnoittelee yksittäisten hintojen perusteella ne sopimusosat, joille 

hinnat on erikseen ilmoitettu. Mikäli yksi tai useampi niistä sopimusosista, joille yk-

sittäisiä hintoja ei ole ilmoitettu sisältää vuokrasopimuksen, niin silloin kaikki nämä 

komponentit lasketaan yhteen yhdeksi vuokrasopimukseksi. Jos sopimuksella ei ole 

eritelty yhtään yksittäistä hintaa eri sopimuskomponenteille, niin tällöin vuokralle ot-

tajayritys laskee kaikki sopimuskomponentit yhteen yhdeksi vuokrasopimukseksi.  

(IFRS Foundation 2013a, 17) 

 

Standardiluonnoksen 5/2013 mukaan vuokralle ottaja kirjaa kaikista yli 12 kuukau-

den pituisista vuokrasopimuksista johtuvat varat ja velat taseessaan vuokra-ajan 

alkamisajankohtana (IFRS Foundation 2013a, 19). Vuokralle ottaja kirjaa taseensa 

vastaavaa puolelle vuokrakohteen aiheuttaman vuokrakohteen käyttöoikeutta ku-

vaavan omaisuuserän ”Right of Use asset” ja vastattavaa puolelle tätä omaisuus-

erää vastaavan vuokravelan ”lease liability”. (IFRS Foundation 2013b, 4) Vuokra-

ajan alkamisajankohdalla tarkoitetaan sitä päivää, jolloin vuokrakohteen käyttöoi-

keus siirtyy vuokralle antajalta vuokralle ottajalle, ja jolloin vuokralle ottaja voi aloit-

taa vuokrakohteena olevan omaisuuserän käytön (IFRS Foundation 2013a, 36). Ly-

hytkestoisten vuokrasopimusten osalta, jotka pituudeltaan ovat 12 kuukautta tai vä-

hemmän, vuokralle ottajalla on mahdollisuus valita kirjataanko vuokrakohteen omai-

suuserän käyttöoikeus ja vuokravelka taseessa vai ei. Käyttöoikeusomaisuuserä ja 

vuokravelka vuokrakauden alussa arvostetaan taseessa vuokramaksujen nykyar-

voon. (IFRS Foundation 2013b, 4) Uudessa vuokrasopimusstandardissa vuokraso-

pimuksia ei tultaisi viimeisimmän standardiluonnoksen mukaan enää luokittelemaan 

vanhan pitkään voimassa olleen käytännön mukaisesti rahoitus- ja käyttöleasingso-

pimuksiin (muut vuokrasopimukset). Kaikkien yli 12 leasingsopimusten taseaktivoin-

timenettelyllä IASB ja FASB ovat selkeästi halunneet puuttua suurimpaan yksittäi-

seen epäkohtaan nykyisessä IAS 17 -leasingstandardissa, eli siihen, että nykyinen 

standardi ei vaadi käyttöleasingsopimuksiksi luokiteltavien sopimusten kirjaamista 

vuokralle ottajan taseessa. 
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Standardiluonnoksen 5/2013 mukaan vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokrakausi 

tulee määritellä perumattomana ajanjaksona, joka sisältää myös jatkokausioption 

vuokrakauden, jos vuokralle ottajalla on merkittävä taloudellinen kannustin ”signifi-

cant economic incentive” käyttää optio. Lisäksi vuokrakauteen sisällytetään optio 

vuokrasopimuksen katkaisemisesta kesken vuokrakauden, eli sopimuksen katkai-

sun kattama jakso, jos vuokralle ottajalla on merkittävä taloudellinen kannustin olla 

hyödyntämättä tätä optiota. (IFRS Foundation 2013a, 17) 

 

Taseessa määritettävä vuokraomaisuuserän vuokravelan määrä lasketaan tulevien 

vuokramaksujen nykyarvona, diskontattuna vuokrasopimuksen sisäisellä korkokan-

nalla tai vuokralle ottajan saatavissa olevalla lisäluoton korkokannalla, jos sisäistä 

korkokantaa ei ole saatavilla. Määritettäessä taseeseen kirjattavan vuokravelan 

osuutta vuokrasopimuksen alkamisajankohtana, vuokralle ottaja laskee osaksi 

vuokramaksuja kaikki kiinteät vuokramaksut sekä ne muuttuvat vuokramaksut, jotka 

ovat sidottuna nimettyyn indeksiin tai kurssiin. Vuokramaksuihin lasketaan myös 

sellaiset muuttuvat vuokramaksut, jotka tosiasialliselta sisällöltään ovat kiinteitä. In-

deksiin tai kurssiin sidottujen muuttuvien vuokramaksujen arviointiin käytetään 

vuokra-ajan alkamispäivän kurssia. Vuokralle ottajan antaman jäännösarvotakuun 

summa ja mahdollisen vuokrasopimukseen liittyvän osto-option arvo sisällytettäisiin 

myös osaksi vuokramaksuja, mutta osto-option arvo sisällytetään vuokramaksuihin 

vain, jos sen käyttämiseksi on olemassa merkittävä taloudellinen kannustin. Lisäksi 

vuokrasopimuksen katkaisemisesta vuokralle ottajalle aiheutuva sakkomaksujen 

määrä on sisällytettävä osaksi vuokramaksuja, mikäli sopimuksella on sovittuna, 

että vuokrasopimus on mahdollista katkaista kesken vuokrakauden. (IFRS Founda-

tion 2013a, 19–20) 

 

Tuloslaskelmaan tehtävien kulukirjausten osalta vuoden 2013 standardiluonnoksen 

ehdotuksessa käytetään niin sanottua kaksoismallia (dual model), eli kahta kulukir-

jaustapaa A-tapa ja B-tapa. Yhteisön tulee luokitella vuokrasopimus vuokra-ajan al-

kamisajankohtana luokaan A-vuokrasopimus tai luokkaan B-vuokrasopimus. 

Vuokra-ajan alkamisajankohdalla tarkoitetaan sitä päivää, jolloin vuokralle ottaja voi 

aloittaa vuokrakohteena olevan omaisuuserän käytön. Luokittelua ei voi muuttaa 
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kesken sopimuskauden. (IFRS Foundation 2013a, 18, 36) IASB on leasingsopimus-

ten luokittelussa esittänyt karkeaa omaisuuserän olemukseen perustuvaa jaottelua 

kiinteistöjen ja muiden omaisuuserien välillä. Keskeinen ajatus luokittelun taustalla 

on, että rakennukset ja maa-alueet eivät taloudelliselta hyödynnettävyydeltään kulu 

vastaavalla tavalla vuokrakauden aikana, kuin esimerkiksi henkilöautot. Tämän 

vuoksi IASB ja FASB ovat halunneet erottaa kaksi eri kirjausmenetelmää tuloslas-

kelman kulukirjausten osalta. (IFRS Foundation 2013b, 5-6) Leasingsopimusten 

luokittelun perustana on, että sopimus luokitellaan luokkaan B, mikäli sen sopimus-

kausi edustaa ainoastaan merkityksetöntä ”insignificant” osaa omaisuuserän koko 

taloudellisesta kokonaisvaikutusajasta. Leasingsopimus luokitellaan myös silloin 

luokkaan B, mikäli vuokra-ajan alkamisajankohtana tulevien leasingvuokramaksu-

jen nykyarvo on merkityksetön kohdeomaisuuserän käypään arvoon verrattuna. 

Leasingsopimus luokitellaan puolestaan luokkaan A, mikäli sen sopimuskausi edus-

taa valtaosaa ”major part” omaisuuserän jäljellä olevasta taloudellisesta kokonais-

vaikutusajasta. Leasingsopimus luokitellaan myös luokkaan A, mikäli vuokra-ajan 

alkamisajankohtana tulevien leasingvuokramaksujen nykyarvo edustaa olennai-

sesti koko ”substantially all” kohdeomaisuuserän käypää arvoa. Lisäksi kyseessä 

on A-vuokrasopimus, mikäli vuokralle ottajalla on huomattava taloudellinen kannus-

tin hankkia vuokrakohde omistukseensa sopimuskauden jälkeen. (IFRS Foundation 

2013a, 18) Kirjaustavan valinta perustuu vuokrakohteena olevan omaisuuserän ku-

lutuksen määrään eli siihen, tulisiko vuokralle ottaja käyttämään merkittävän osan 

vuokrakohteena olevan omaisuuserän taloudellisesta hyödystä sopimuskauden ai-

kana, vai ei. Luokittelun yksinkertaistamiseksi on annettu myös esimerkkejä siitä, 

mitkä hyödykkeet kuuluisivat usein luokkaan A ja mitkä puolestaan luokkaan B. Käy-

tännössä luokkaan A kuuluvia hyödykkeitä ovat esimerkiksi eri laitteet, kuorma-au-

tot, autot ja lentokoneet. Luokkaan B kuuluvat puolestaan kiinteistöt, kuten raken-

nukset, maa-alueet ja rakennuksen osat. (IFRS Foundation 2013a, 6) 

 

Kuviossa 3 havainnollistetaan vuoden 2013 standardiluonnoksessa ehdotettua kak-

soismallia (dual model) vuokralle ottajan näkökulmasta. Kuviossa 3 esitetään stan-

dardiluonnoksessa leasingsopimusten luokittelu kahteen eri luokkaan, sekä tulos-

laskelmaan, että rahoituslaskelmaan kohdistuvat kirjaukset. 
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Kuvio 3. Leasingsopimusten kaksoisluokittelu: A-tapa ja B-tapa. (IFRS Foundation 

2013b, 6) 

 

Tuloslaskelmassa kirjataan A-vuokrasopimusten osalta leasingvelan koron osuus 

korkokuluna ja käyttöoikeusomaisuuserän poiston osuus tuloslaskelman poistona 

(IFRS Foundation 2013a, 20). Käytäntö on tuttu nykyisen IAS 17 -leasingstandardin 

rahoitusleasingsopimuksia koskevasta poistokäytännöstä. A-leasingsopimusten 

käyttöoikeusomaisuuserän ”Right of Use asset” poistot tehdään tasapoistoina, ellei 

joku toinen poistomenetelmä kuvaa paremmin oletusta omaisuuserän taloudellisen 

hyödyn kulumisesta. A-leasingsopimusten osalta vuokralle ottaja poistaa käyttöoi-

keusomaisuuserän vuokra-ajan alkamisajankohdasta lähtien omaisuuserän talou-

dellisen kokonaisvaikutusajan ”useful life” tai leasingsopimuskauden loppuun men-

nessä, sen mukaan kumpi näistä tulee vastaan ensin. Jos vuokralle ottajalla kuiten-

kin on mahdollisuus ja merkittävä taloudellinen kannustin käyttää osto-optio vuok-

rakauden jälkeen, niin poistot on tehtävä käyttöoikeusomaisuuserän osalta talou-

dellisen kokonaisvaikutusajan perusteella. (IFRS Foundation 2013a, 22) 

 

B-vuokrasopimusten osalta puolestaan tuloslaskelmakirjaus- ja poistokäytäntö ovat 

uusia. B-vuokrasopimusten osalta tuloslaskelmassa on standardiluonnoksen 

5/2013 mukaan tarkoituksena kirjata yksittäinen vuokrakulu, joka yhdistäisi vuokra-

velan rahoituskulun ja vuokraomaisuuserän poiston yhdeksi tasaeräksi. B-vuokra-

sopimusten käyttöoikeusomaisuuserän ”Right of Use asset” poisto kirjattaisiin 
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edellä mainitun yksittäisen vuokrakulun ja leasingvelasta koituvan rahoituskulun 

erotuksena. (IFRS Foundation 2013a, 20, 22) B-vuokrasopimusten käyttöoikeus-

omaisuuserän poistot tulisivat tämän kirjausmenettelyn perusteella olemaan prog-

ressiivisia, koska omaisuuserän poisto-osuus tulisi kasvamaan leasingsopimuksen 

loppua kohden. Korko-osuus eli rahoituskulu on vuokrakauden alussa korkeimmil-

laan, koska leasingvelka ei ole vielä ehtinyt lyhentymään. 

 

Tilinpäätöstiedoissa julkistettavissa tiedoissa vuokralle ottajien on käyttöoikeus-

omaisuuserien osalta ilmoitettava avaavan ja päättävän taseen täsmäytyslaskelmat 

erikseen A- ja B-vuokrasopimuksien osalta. Täsmäytyslaskelmien tulee sisältää 

muun muassa lisäykset alkavista tai päättyvistä vuokrasopimuksista, uudelleen luo-

kittelut silloin kun vuokralle ottaja toteuttaa osto-option, vähennykset kun leasingso-

pimus katkaistaan, uudelleen arvostukset leasingmaksujen määrittämiseen käytet-

tävissä indekseissä tai kursseissa, poistot ja arvonalentumiset. Yleisti täsmäytys-

laskelmien täytyisi sisältää sellaisia hyödyllisiä tietoja, jotka auttavat muodostamaan 

käsitystä käyttöoikeusomaisuuserien muutoksista. Leasingvelkojen osalta vuokralle 

ottajan täytyy samalla tavoin, kuin vuokraomaisuuserienkin osalta julkaista täsmäy-

tyslaskelmat avaavista ja päättävistä taseista erikseen A-vuokrasopimuksille ja B-

vuokrasopimuksille. Täsmäytyslaskelmien tulisi käsittää kausittaiset vähennykset 

vuokravelkojen osalta ja muita tarvittavia tietoja, jotka auttavat muodostamaan kä-

sitystä muutoksista taseen leasingveloissa. Leasingvelkojen täsmäytyslaskelmien 

tulisi muun muassa sisältää tietoja velkojen muodostumisesta alkavien ja päättyvien 

sopimusten osalta, leasingsopimusten katkaisuista johtuen poistuneista veloista, 

uudelleen arvostuksista leasingmaksujen määrittämiseen käytettävissä indekseissä 

tai kursseissa, maksetuista vuokramaksuista ja vieraan valuutan kurssieroista. Lea-

singvelasta vuokralle ottajan on myös julkaistava tilinpäätöstiedoissa jäljellä olevien 

diskontattujen leasingvelkojen osuus vuosittain vähintään viiden ensimmäisen so-

pimusvuoden ajalta ja kokonaissummat lopuilta vuosilta. Näiden määrällisten tilin-

päätöstietojen lisäksi vuokralle ottajien on julkaistava tilinpäätöstiedoissaan katta-

vasti erilaisia laadullisia tietoja yrityksen leasingsopimusten luonteesta ja mahdolli-

siin alivuokrasopimuksiin liittyen. (IFRS Foundation 2013a, 23–25) 

 



28 

 

3.2.2 Voimassa olevan IAS 17 -leasingstandardin ja viimeisimmän standar-

diluonnoksen 5/2013 keskeisimmät eroavaisuudet 

 

Tässä luvussa käsitellään vielä toistaiseksi voimassa olevan IAS 17 -leasingstan-

dardin ja viimeisimmän uudesta leasingstandardista julkaistun standardiluonnoksen 

5/2013 keskeisimpiä eroja. Merkittävimpänä yksittäisenä eroavaisuutena nykystan-

dardin ja viimeisimmän standardiluonnoksen välillä on standardiluonnoksessa 

5/2013 ehdotettu kaikkien yli 12 kuukauden pituisten leasingsopimusten aktivoimi-

nen vuokralle ottajayritysten taseissa. Taseaktivointi kaikkien leasingsopimusten 

osalta on ollut myös eräs IASB:n keskeisimmistä tavoitteista osana leasingstandar-

din uudistusprojektia. Taseaktivoinnilla tavoitellaan tasapuolista tiedon läpinäky-

vyyttä tilinpäätösinformaation käyttäjien näkökulmasta. Vielä nykyisessä voimassa 

olevassa IAS 17 -leasingstandardissa käyttöleasingsopimuksia (muut vuokrasopi-

mukset) ei kirjata vuokralle ottajien taseissa. 

 

Toisena merkittävänä eroavaisuutena standardiluonnoksessa 5/2013 ja nykyisen 

leasingstandardin välillä on leasingsopimusten luokittelu. Molemmissa ratkaisussa 

luokittelu perustuu kaksoisluokittelumalliin, eli leasingsopimuksia luokitellaan kah-

teen eri ryhmään. Nykyinen leasingsopimusten luokittelumalli perustuu pitkään käy-

tössä olleeseen luokitteluun rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuk-

siin. Standardiluonnoksessa 5/2013 ehdotetaan puolestaan nykyisen kaksoisluokit-

telumallin tilalle uutta kaksoisluokittelumallia, jossa leasingsopimukset jaoteltaisiin 

A-leasingsopimuksiin ja B-leasingsopimuksiin. Ehdotetussa uudessa leasingsopi-

musten luokittelu tulisi perusteeltaan muuttumaan niin, että uudessa mallissa jaot-

telun ratkaisee se, tuleeko vuokralle ottaja käyttämään enemmän kuin merkitykset-

tömän osan kohdeomaisuuserän taloudellisesta hyödystä. Leasingsopimus luokitel-

laan luokkaan B, mikäli sen sopimuskausi edustaa ainoastaan merkityksetöntä ”in-

significant” osaa omaisuuserän koko taloudellisesta kokonaisvaikutusajasta. Lea-

singsopimus luokitellaan myös luokkaan B, mikäli vuokra-ajan alkamisajankohtana 

tulevien leasingvuokramaksujen nykyarvo on merkityksetön kohdeomaisuuserän 

käypään arvoon verrattuna. Leasingsopimus luokitellaan luokkaan A, mikäli sen so-

pimuskausi edustaa valtaosaa ”major part” omaisuuserän jäljellä olevasta taloudel-

lisesta kokonaisvaikutusajasta. Leasingsopimus luokitellaan lisäksi myös luokkaan 
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A, mikäli vuokra-ajan alkamisajankohtana tulevien leasingvuokramaksujen nyky-

arvo edustaa olennaisesti koko ”substantially all” kohdeomaisuuserän käypää ar-

voa. Jaottelua on myös karkeasti johdettu enemmän riippuvaiseksi kohdeomaisuus-

erän olemuksesta, niin että kiinteistöt luokitellaan karkeasti sopimusluokkaan B ja 

muut omaisuuserät, kuten lentokoneet ja autot luokkaan A. Vielä nykyisessä IAS 17 

-leasingstandardissa leasingsopimusten luokittelun peruslähtökohtana on kaikkien 

omistamiselle tunnusomaisten riskien ja etujen siirtyminen olennaisilta osin vuok-

ralle antajalta vuokralle ottajalle. Jos riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin, ky-

seessä on rahoitusleasingsopimus ja muussa tapauksessa kyseeseen tulee muu 

vuokrasopimus, eli käyttöleasingsopimus. Liiketoimen tosiasiallinen luonne on 

myös luokittelussa ratkaisevassa asemassa. 

 

Standardiluonnoksen 5/2013 mukaan kaikkien yli 12 kuukauden leasingsopimusten 

taseaktivoinnista johtuen B-leasingsopimuksiksi luokiteltavien sopimusten myö-

hempi arvostaminen tulisi muuttumaan. B-leasingsopimusten osalta tuloslaskel-

massa tultaisiin standardiluonnoksen mukaan kirjaamaan yksittäinen tasaeräinen 

vuokrakulu, joka yhdistää leasingvelan korkokulun ja leasingomaisuuserän poiston 

yhdeksi kulueräksi. A-leasingsopimusten osalta myöhempi arvostaminen tulisi nou-

dattamaan käytännössä samaa tuttua kaavaa, kuin nykyisessä leasingstandardis-

sakin eli tuloslaskelmassa kirjattaisiin erikseen leasingvelalle kohdistuva korkokulu 

ja leasingomaisuuserää pienentävä poistokulu. 

 

Verrattuna nykyiseen IAS 17 -leasingstandardiin, viimeisimmässä standardiluon-

noksessa 5/2013 myös leasingsopimusten määrittelyjen soveltamisessa käytettävä 

termistö tulisi osittain muuttumaan. Vuokrakauden pituutta määritettäessä jatkokau-

sioption ja vuokrakauden katkaisuoption sisällyttäminen sopimuskauden osaksi ny-

kykäytännön termi ”kohtuullisen varmaa” tulisi vaihtumaan termiin ”merkittävä talou-

dellinen kannustin”. Lisäksi muun muassa leasingsopimusten luokittelussa tultaisiin 

standardiluonnoksessa 5/2013 ehdotetun mukaisesti tukeutumaan vahvasti termei-

hin ”merkityksetön osa”, ”valtaosa” ja ”olennaisesti kokonaan”. 
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Edellä mainittujen eroavaisuuksien lisäksi eräänä merkittävänä erona nykykäytän-

nön ja ehdotetun standardiluonnoksen välillä tulisi myös olemaan aineettomia hyö-

dykkeitä koskevien vuokrasopimusten jättäminen standardiluonnoksen 5/2013 ul-

kopuolelle. Vuokralle antajat eivät saa soveltaa standardiluonnosta 5/2013 aineet-

tomien hyödykkeiden leasingsopimuksiin ja vuokralle ottajilta soveltamista ei vaa-

dita. Vuokralle ottajat voisivat soveltaa standardiluonnosta 5/2013 myös aineetto-

mien hyödykkeiden leasingsopimuksille, jos haluavat niin tehdä. Nykyisessä IAS 17 

-leasingstandardissa aineettomien hyödykkeiden leasingsopimuksia ei rajata koko-

naan standardin ulkopuolelle. Nykyisen standardin ulkopuolelle on rajattu ainoas-

taan sellaiset lisenssisopimukset, jotka koskevat patentteja, tekijänoikeuksia, eloku-

via, videoita, näytelmiä ja käsikirjoituksia. 

 

Erillistä tulkintaohjetta sopimuksen määrittelemiseksi leasingsopimukseksi ei ole 

enää käytössä standardiluonnoksen 5/2013 yhteydessä. IFRIC 4 on vielä voimassa 

nykyisen IAS 17 leasingstandardin ohessa. IFRIC 4 tulkintaohjeen poistuttua stan-

dardiluonnos 5/2013 itsessään sisältää ohjeistuksen sopimuksen määrittämisestä 

leasingsopimukseksi ja näin ollen erillistä tulkintaohjetta ei enää tarvita. Standar-

diluonnoksen 5/2013 määrittelyissä on samoja piirteitä, kuin IFRIC 4 tulkintaoh-

jeessa. Standardiluonnoksen 5/2013 määrittely painottuu oikeuteen kontrolloida 

vuokrakohteena olevan omaisuuserän käyttöä erikseen sovitun ajanjakson ajan so-

vittua korvausta vastaan ja siihen, että sopimuksen suorittaminen on riippuvainen 

erikseen määritellystä omaisuuserästä. Nykyisen IAS 17 -leasingstandardin ja vii-

meisimmän uudesta leasingstandardista julkaistun standardiluonnoksen 5/2013 

keskeisimmät eroavaisuudet ovat esiteltyinä yhteenvetona taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Nykyisen IAS 17 -leasingstandardin ja 5/2013 standardiluonnoksen  

keskeisimmät eroavaisuudet. 

 

Ero nykyisen standardin ja 

standardiluonnoksen välillä

Viimeisin standardiluonnos 

5/2013

Nykyinen IAS 17 

leasingstandardi

Kaikkien yli 12kk 

leasingsopimusten 

taseaktivointi

Aktivoidaan vuokralle ottajien 

taseissa.

Ei käyttöleasingsopimusten 

aktivointia vuokralle ottajien 

taseissa.

Leasingsopimusten luokittelu Uusi luokittelumalli. 

Leasingsopimusten luokittelu 

A- ja B-leasingsopimuksiin.

Pitkään käytössä ollut 

leasingsopimusten 

luokittelumalli 

rahoitusleasingsopimuksiin  ja 

muihin vuokrasopimuksiin.

Leasingsopimusten luokittelun 

peruste

Leasingsopimuksen luokittelu 

riippuu siitä, tuleeko 

vuokralle ottaja  käyttämään 

enemmän kuin 

merkityksettömän osan 

omaisuuserän taloudellisesta 

hyödystä, vai ei. 

Standardiluonnoksen karkea 

jaottelu: kiinteistöt B-

sopimuksia ja muita 

omaisuuseriä koskevat 

sopimukset A-sopimuksia.

Sopimus on 

rahoitusleasingsopimus, jos 

omistamiselle tunnusomaiset 

riskit ja edut siirtyvät 

olennaisilta osin vuokralle 

ottajalle ja jos eivät siirry, 

kyseessä on muu 

vuokrasopimus 

(käyttöleasingsopimus).

Leasingstandardissa 

käytettävät termit

1. "Merkittävä taloudellinen 

kannustin" esimerkiski osto-

option tai jatkokausioption 

käyttämiseksi. 2. Leasing-

sopimusten luokitteluun 

liittyvät termit 

"merkityksetön", "valtaosa" ja 

"olennaisesti kaikki".

1. "Kohtuullisen varmuus" 

esimerkiksi osto-option tai 

jatkokausioption käyttämiselle. 

2. Riskien ja etujen siirtyminen 

"olennaisilta osin" vuokralle 

ottajalle.

Aineettomat hyödykkeet 

standardiluonnoksen 5/2013 

ulkopuolella

Vuokralle antajat eivät saa 

soveltaa standardiluonnosta 

5/2013 aineettomien 

hyödykkeiden 

leasingsopimuksiin ja 

vuokralle ottajilta 

standardiluonnoksen 

soveltamista ei vaadita. 

Standardin piiriin eivät kuulu 

lisenssisopimukset, jotka 

koskevat patentteja, 

tekijänoikeuksia, elokuvia, 

videoita, näytelmiä ja 

käsikirjoituksia.

IFRIC 4 leasingsopimusten 

määrittelyä koskeva 

tulkintaohje

Sopimuksen määritteleminen 

leasingsopimukseksi on 

sisällytettynä 

standardiluonnokseen 5/2013. 

Ei erillistä tulkintaohjetta.

Erillinen tulkintaohje IFRIC 4, 

sopimuksen määritteleminen 

leasingsopimukseksi.
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3.2.3 IASB:n alustavia päätöksiä uudistuvasta leasingstandardista 

 

International Accounting Standards Board (IASB) on alustavasti päättänyt, että 

vuokralle ottajan tulee uuden standardin mukaan kirjata kaikista yli 12 kuukauden 

vuokrasopimuksista aiheutuvat varat ja velat taseessaan. Kaikki yli 12 kuukauden 

leasingvuokrat johtavat vuokralle ottajan varoihin muodostuvaan käyttöoikeusomai-

suuserään (Right of Use an asset) sekä velkoihin muodostuvaan vastaavaan erään 

(liabilities), huolimatta leasingsopimuksen luonteesta tai vuokrakohteen jäljellä ole-

vasta käyttöiästä. IASB on alustavasti päättänyt helpotuksesta sopimuskaudeltaan 

lyhyissä leasingsopimuksissa ja alle 12 kuukauden pituisia vuokrasopimuksia ei tar-

vitse kirjata vuokralle ottajien taseissa. Alustavasti on päätetty myös yksinkertai-

sesta leasingsopimusmallista. Yksinkertainen malli (single model) ei vaadi vuokralle 

ottajaa luokittelemaan vuokrasopimuksia kahteen eri luokkaan A ja B, kuten stan-

dardiehdotuksessa 2013 esitetty kaksoismalli (dual model) ja kuten nykyinen stan-

dardi, jossa sopimukset luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi ja muiksi vuokra-

sopimuksiksi. Pitkään käytössä ollut luokittelu rahoitusleasingsopimuksiin ja muihin 

vuokrasopimuksiin tulisi poistumaan leasingsopimusten kirjauskäytännöstä, koska 

IASB:n tavoitteena on, että kaikki vuokrasopimukset, jotka ovat vuokralle ottajan 

taseessa, kirjattaisiin samalla tavoin. Uusi kirjaustapa erottaa tuloslaskelmassa kir-

jattavat korot ja poistot kaikille vuokralle ottajan taseessa oleville vuokrasopimuk-

sille, kuten nykyinen rahoitusleasingsopimusten kirjauskäytäntö. Tällä pyritään vä-

hentämään standardin käytön monimutkaisuutta. Alustavien päätösten mukaan 

vuokralle ottaja poistaisi vuokraomaisuuden käytännössä aina samalla tavoin, kuin 

muunkin käyttöomaisuuden. (IFRS Foundation 2014a, 9-11) Vuokralle antajien tilin-

päätöskäytäntö tulisi uudessa standardissa alustavien päätösten mukaan puoles-

taan pysymään pääosin ennallaan, ilman suurempia muutoksia. (IFRS Foundation 

2014a, 13) 

 

Vuokralle ottajat arvostavat vuokrakauden alussa leasingsopimusten varat ja velat 

taseissaan tulevaisuuden vuokramaksujen nykyarvoon (IFRS Foundation 2014a, 

13). Leasingomaisuuserää pienentää tuloslaskelman kuluna kirjattava poiston 

osuus ja taseen leasingvelkaa lyhentää vuokramaksun ja tuloslaskelmalla kuluna 
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kirjattavan leasingvelan korko-osuuden erotus.  IASB:n mukaan vuokralle ottajat kä-

sittelevät rahoituslaskelmalla vuokramaksun velan lyhennysosuuden rahoituksen 

rahavirtana ja leasingvelkaan kohdistuvan leasingvuokramaksun koronosuuden sa-

mojen vaatimusten mukaan, kuin muutkin korkomaksut (IFRS Foundation 2014a, 

13). IASB:n mukaan leasingsopimukset ovat rahoituksellisia toimintoja (IFRS Foun-

dation 2014a, 13). 

 

Sopimuksen määrittämisessä leasingvuokrasopimukseksi, uudessa käytännössä 

keskeiseen asemaan nousee vuokrasopimuksen ja palvelun erottaminen toinen toi-

sistaan. IASB:n mukaan nykyään voimassa oleva käytäntö taseen ulkopuolisten 

käyttöleasingsopimusten kirjauksessa vastaa palvelusopimusten kirjauskäytäntöä. 

Uudessa käytännössä leasingsopimusosien erottelu vuokrasopimuskomponenttien 

ja palvelukomponenttien kesken nousee ratkaisevaan asemaan. Vuokrasopimukset 

aktivoidaan ja palvelusopimuksia ei aktivoida vuokralle ottajien taseissa. (IFRS 

Foundation 2014a, 12) 

 

IASB:n alustavien päätösten mukaisesti leasingsopimuksena pidetään sellaista so-

pimusta, joka mahdollistaa vuokralle ottajalle (asiakas) oikeuden käyttää sopimuk-

sen kohteena olevaa omaisuuserää tietyn ajanjakson ajan, sovittua korvausta vas-

taan. Leasingsopimukselle tunnusomaista on, että vuokralle ottaja (asiakas) hallit-

see sopimuskohteena olevan omaisuuserän käyttöä. IASB:n helmikuussa 2015 jul-

kaisemien alustavien päätösten mukaan vuokralle ottaja kontrolloi omaisuuserän 

käyttöä silloin, kun sillä on yksinomainen ”exclusive” käyttöoikeus omaisuuserään 

tietyn ajanjakson ajan ja vuokralle ottaja voi päättää miten sitä käyttää. Vuokralle 

ottajalla on yksinomainen käyttöoikeus omaisuuserään silloin, kun sillä on oikeus 

saada olennaisesti kaikki omaisuuserän käytöstä johtuva taloudellinen hyöty itselle 

vuokra kauden aikana. Vuokralle ottaja voi IASB:n mukaan ohjata omaisuuserän 

käyttöä silloin, kun vuokralle ottajalla on mahdollisuus muuttaa omaisuuserän käyt-

tötarkoitusta ja sitä, miten omaisuuserää käytetään sopimuskauden aikana. Vuok-

ralle ottajan omaisuuserän käytönohjauksesta kertoo myös se, että vuokralle ottaja 

voi määrittää miten omaisuuserä suunnitellaan. (IFRS Foundation 2015c, 3-4, 9) 
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Palvelusopimuksille puolestaan on tunnusomaista, että toimittaja säilyttää omai-

suuserän hallinnan itsellään, vaikka omaisuuserä tai sen osat olisivat esimerkiksi 

sijoitettuna asiakkaan toimitiloihin (IFRS Foundation 2015c, 3). 

 

IASB:n helmikuussa 2015 julkaisemien alustavien päätösten mukaan vuokralle ot-

taja erottelee sopimukselta vuokra- ja palvelukomponentit toisistaan erilleen ja so-

veltaa uuden leasingstandardin vuokrasopimusten kirjaussäännöksiä ainoastaan 

vuokrakomponentteihin. Eli pääperiaatteen mukaisesti vain vuokrasopimusta edus-

tavat sopimuskomponentit aktivoidaan vuokralle ottajien taseissa. Maksut tulisi koh-

distaa sopimuksen eri komponenteille sopimuksella esitettyjen yksittäishintojen pe-

rusteella tai muuten olemassa olevia tietoja hyödyntäen, mutta jos tämä ei ole mah-

dollisista, niin siinä tapauksessa käytettään omaa arviointia yksittäishinnoista. 

Oman arvioinnin käyttö tulisi siis olemaan sallittua uudessa standardissa osana so-

pimuskomponenttien erottelua. Viimeisimpien IASB:n alustavien päätösten mukaan 

vuokralle ottajalla on kuitenkin myös optiona kirjata sopimus kokonaisuudessaan 

leasingsopimuksena vuokra- ja palvelukomponentteja erottelematta, jos vuokralle 

ottaja itse näin haluaa tehdä. IASB:n ennakko-oletuksena kuitenkin on, että yhteisöt 

tulisivat käyttämään tätä optiota vain silloin, kun palvelukomponentit osana leasing-

sopimuksia ovat pienimuotoisia. (IFRS Foundation 2015c, 5,10) 

 

3.3 Aiempia tutkimuksia leasingsopimusten taseaktivoinnista 

 

Leasingsopimusten taseaktivoinnin vaikutuksia vuokralleottajayritysten tilinpäätök-

seen ja tilinpäätöstietojen pohjalta laskettaviin tunnuslukuihin on tutkittu jo ainakin 

1960 -luvulta alkaen. Tärkeimpiä aiheesta julkaistuja tutkimuksia ovat Nelson 

(1963), Ashton (1985), Imhoff, Lipe & Wright (1991; 1997), Beattie, Edwards & Goo-

dacre (1998), Bennett & Bradbury (2003) sekä Fülbier, Silva & Pferdehirt (2008) 

tutkimukset. Näistä tutkimuksista Nelson (1963) ja Imhoff et al. (1991;1997) edus-

tavat yhdysvaltalaista tutkimusta ja Ashtonin (1985) ja Beattie et al. (1998) tutkimuk-

set keskittyvät englantilaisten yritysten tutkimiseen. Bennet & Bradbury (2003) tar-

kastelee aihetta puolestaan uusiseelantilaisia yritysten näkökulmasta ja Fülbier et 

al. (2008) saksalaisten yritysten näkökulmasta. Kaikki edellä mainitut tutkimukset 
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on tehty vuokralleottajayritysten näkökulmasta, joka vastaa tämän Pro gradu -tut-

kielman näkökulmaa. Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa käsitellään kaik-

kien edellä mainittujen leasingsopimusten taseaktivointia koskevien tutkimusten 

pääkohtia ja tutkimustuloksia. 

 

3.3.1 Aiempien tutkimusten esittely 

 

Nelson (1963) tarkasteli tutkimuksessaan pitkäaikaisten vuokrasopimusten taseak-

tivoinnin vaikutuksia yritysten tunnusluvuissa ja käytti tutkimusotoksenaan yhtä-

toista yhdysvaltalaista yritystä (Nelson 1963, 52). Nelsonin tutkimuksen julkaisuai-

kana Yhdysvalloissa ei vielä jaoteltu leasingsopimuksia rahoitus- ja käyttöleasing-

sopimuksiin. Tämä jaottelu syntyi vasta ensimmäisen vuokrasopimuksia käsittele-

vän standardin SFAF 13 yhteydessä vuonna 1976. Tutkimuksessa yritysten analy-

sointiin käytettiin kaikkiaan yhteensä viittätoista eri tunnuslukua (Nelson 1963, 52). 

Toimialojen välisiä vertailuja ei Nelsonin (1963) tutkimuksessa tehty, eikä kohdeyri-

tysten toimialoja julkaistu. Ashton (1985) laajensi Nelsonin (1963) tekemää tutki-

musta eurooppalaisella tutkimuksella, käyttäen 23 englantilaisen yrityksen otosta. 

Ashtonin (1985) tutkimuksen tavoitteena on uuden englantilaisen leasingstandardin 

SSAP 21 Accounting for Lease and Hire Purchase Contracts (1984) vaikutusten 

tarkastelu. Uuden standardin mukaan rahoitusleasingsopimukset täytyi kirjata vuok-

ralle ottajien taseessa. Tutkimuksessa käytettiin yhteensä kuutta eri tunnuslukua 

kuvaamaan taseaktivoinnin vaikutuksia. (Ashton 1985, 233–234) Englantilainen 

vuokrasopimuksia käsittelevä standardi Statement of standard accounting practise 

No.21 julkaistiin Yhdysvaltojen ensimmäisenä julkaiseman vuokrasopimusstandar-

din jälkeen vuonna 1984 (Financial Reporting Council 2014). 

 

Imhoff, Lipe ja Wright (1991) tutkivat yhdysvaltalaisessa tutkimuksessaan käyttö-

leasingsopimusten taseaktivoinnin vaikutuksia vuokralleottajayrityksiin. Tutkijat oli-

vat havainneet, että monet yritykset useilla eri toimialoilla raportoivat merkittävän 

suurista taseen ulkopuolisista käyttöleasingsopimusvastuista. Yhdysvaltojen GAAP 

-säännöstön (GAAP, Generally Accepted Accounting Principles) mukaan käyttö-

leasingsopimuksia ei tarvinnut kirjata yritysten taseessa, vaan ainoastaan vuokra-
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kuluina tuloslaskelmassa. Tutkijat esittävät tutkimuksessa kehittämänsä menetel-

män käyttöleasingsopimusten muodostamien tase-erien arvioimiseksi ja muokkaa-

miseksi vastaamaan tilannetta, jossa käyttöleasingsopimukset olisivat aktivoituina 

taseessa sopimusten alusta lähtien. (Imhoff et al. 1991, 51) Tutkimusaineistona Im-

hoff et al. (1991) käyttävät seitsemää yritysparia, eli yhteensä 14 yritystä eri toimi-

aloilta (Imhoff et al. 1991, 61). Imhoff et al. (1991) kehittämästä menetelmästä tuli 

hyvin suosittu, ja sitä ovat oman tutkimuksensa perustana hyödyntäneet useat tut-

kijat myöhemmin julkaisemissaan tutkimuksissa. Imhoff, et al. (1997) tutkimukses-

saan jatkavat vuonna 1991 luomansa tutkimusmenetelmän kehittämistä edelleen ja 

täydentävät käyttöleasingsopimusten taseaktivointivaikutusten analysointia myös 

tuloslaskelman näkökulmaan (Imhoff et al. 1997, 14). Tutkimus on edeltävän tutki-

muksensa Imhoff et. al. (1991) mukaisesti yhdysvaltalainen tutkimus. Imhoff et al. 

(1991) tutkimuksessa ei huomioitu käyttöleasingsopimusten taseaktivoinnista tulos-

laskelmaan kohdistuvia vaikutuksia, jota myöhemmässä tutkimuksessa on kritisoitu. 

Kehitystarvetta menetelmälle oli siis olemassa. Tutkimuksessaan Imhoff et al. 

(1997) tutkijat testaavat malliaan Southwest Airlinesin tilinpäätöstiedoilla. Tutkimuk-

sessa tarkastellaan käyttöleasingsopimusten taseaktivoinnin vaikutuksia K-Mart yh-

tiön tunnuslukuihin vuoden 1994 ja 1995 välillä. Lisäksi tutkimuksessa verrataan 

myös kahden ruokakauppaketjun Weis Marketsin ja National Convenience Storesin 

tunnuslukujen välistä kehitystä ennen taseaktivointia ja taseaktivoinnin jälkeen. (Im-

hoff et al. 1997, 26–30) Tunnuslukuina taloudellisten vaikutusten mittaamiseksi tut-

kijat käyttävät liiketulosta, liikevoittoa, kokonaispääoman tuottoprosenttia (ROA) ja 

oman pääoman tuottoprosenttia (ROE) (Imhoff et al. 1997, 27–28). 

 

Beattie, Edwards ja Goodacre (1998) jatkavat samalla tutkimusalueella, kuin Imhoff 

et al. (1991; 1997) tutkimalla käyttöleasingsopimusten taseaktivoinnin vaikutuksia 

vuokralleottajayritysten tunnusluvuissa (Beattie et al. 1998, 233). Aihetta tarkastel-

laan tutkimuksessa eurooppalaisten yritysten näkökulmasta ja tutkimusaineistona 

ovat 232 sattumanvaraisesti valikoitua englantilaista yritystä, useammalta eri toimi-

alalta (Beattie et al. 1998, 248–249). Beattie el al. (1998) tutkimus pohjautuu Imhoff, 

Lipe ja Wright vuonna 1991 kehittämälle käyttöleasingvastuiden taseaktivointime-

netelmälle, muokattuna paremmin kohdemaan erityispiirteisiin soveltuvaksi. (Beat-
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tie et al. 1998, 233). Tutkimuksessa analysoidaan yhteensä yhdeksän eri tunnuslu-

vun kehitystä (Beattie et al. 1998, 243). Imhoff et al. (1991) tutkimuksesta poiketen 

Beattie et al. (1998) arvioivat käyttöleasingsopimusten taseaktivoinnin simulointia 

varten tietyt muuttujat yrityskohtaisesti. Yrityskohtaisesti arvioidaan jäljellä oleva 

vuokra-aika, taseen varojen määrä ja efektiivinen verokanta (Beattie et al. 1998, 

241). Imhoff et al. (1991) käyttävät pioneeritutkimuksessaan samoja yhteisiä arvioita 

kaikille yrityksille eli koko tutkimusotokselle. Bennet ja Bradbury (2003) tutkivat käyt-

töleasingsopimusten taseaktivoinnin vaikutuksia Uusi-Seelantilaisten pörssiyritys-

ten näkökulmasta tutkimusotoksenaan 38 yritystä. Uuden-Seelannin käyttöleasing-

sopimusten julkaisuvaatimukset tilinpäätöksen liitetiedoissa ovat vastaavat, kuin 

kansainvälisessä tilinpäätösstandardissa IAS 17, joten tutkimus on kansainvälisesti 

vertailukelpoinen muihin IFRS-standardeilla raportoiviin maihin. (Bennet & Bradbury 

2003, 101–102) Tutkijat käyttävät tutkimuksessaan kahta eri tutkimusmenetelmää, 

joista ensimmäinen on analyytikoiden käyttämä yksinkertainen menetelmä käyttö-

leasingsopimusten taseaktivoinnin mallintamiseen. Toinen menetelmä pohjautuu 

puolestaan Imhoff et al. (1991;1997) kehittämälle menetelmälle. Jälkimmäisellä me-

netelmällä vertaillaan myös vakiomuuttujien ja yrityskohtaisten muuttujien tuottamia 

eroja mallin käytössä. (Bennet & Bradbury 2003, 105) Mielenkiintoisena erona uu-

siseelantilaisten ja yhdysvaltalaisten yritysten vertailussa on, että käyttöleasingso-

pimusten vuokra-ajan mediaani Uudessa-Seelannissa on viisi vuotta, kun puoles-

taan yhdysvaltalaisissa aiemmissa tutkimuksissa vuokra-aikana on käytetty noin 20 

vuoden vuokra-aikaa (Bennet & Bradbury 2003, 107). Fülbier, Silva ja Pferdehirt 

(2008) jatkavat eurooppalaista tutkimusta ja tutkivat 90 saksalaisen pörssiyrityksen 

konsernin tilinpäätöksiä vuosien 2003–2004 ajalta. Tutkijat tarkastelevat käyttö-

leasingsopimusten taseaktivoinnista johtuvia muutoksia eri tunnusluvuilla mitattuna. 

Tutkijoiden pääasiallinen tutkimusmenetelmä perustuu Imhoff et al. (1991;1997) ke-

hittämälle taseaktivointimenetelmälle. Vertailun vuoksi toisena menetelmänä tutki-

muksessa käytetään Standards & Poor`s:in (2002) CreditStats – mallia, joka on käy-

tettävyydeltään yksinkertaisempi, kuin Imhoff et al. menetelmä. (Fulbier et al. 2008, 

122–123) 
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3.3.2 Aiempien tutkimusten keskeisimmät tutkimustulokset 

 

Nelson (1963) asetti tutkimansa yritykset tunnuslukuarvojen perusteella parem-

muusjärjestykseen yhdestä yhteentoista. Leasingsopimusten taseaktivointien jäl-

keen 56 prosentissa tapauksista sijoitus vaihtui kahden tai useamman tunnusluvun 

osalta. Tutkimuksessa käytettiin yhteensä 15 eri tunnuslukua. Tutkimustuloksissa 

nousi esille, että taseaktivoinnin vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin yrityksiin, 

jotka käyttävät paljon leasingrahoitusta. Tutkimustuloksissa yritys A käytti eniten 

leasingrahoitusta. Yrityksen A sijoitus yritysten välisessä paremmuusjärjestyksessä 

putosi 15 tunnusluvulla mitattuna 12 kertaa ja parani vain kerran. Vastaavasti yri-

tyksen K, joka käytti vähiten leasingrahoitusta, paransi yritysten välistä sijoitustaan 

10 kertaa ja putosi sijoituksissa vain kerran. (Nelson 1963, 56–57) Tunnusluvulla 

Debt to total capital mitattuna samalla toimialalla toimivat yritykset B ja G olivat käy-

tännössä tasavertaisia, B:n tunnusluvun arvon ollessa 41,5 prosenttia ja G:n 41,7 

prosenttia. Leasingsopimusten taseaktivointien jälkeen yritys B:n Debt to total capi-

tal ratio kasvoi 70,6 prosenttiin ja yritys G:n Debt to total capital jäi tulokseen 52,6 

prosenttia. (Nelson 1963, 57) Yritys B käytti toiminnassaan enemmän leasingrahoi-

tusta, kuin yritys G. Ashtonin (1985) tutkimustuloksissa puolestaan esiintyi paljon 

vaihtelua eri tunnuslukujen välillä. Leasingsopimusten taseaktivoinnilla oli selkeä 

merkittävä vaikutus ainoastaan gearing -tunnuslukuun. Vaikutukset muihin taloudel-

lisiin mittareihin olivat tutkimuksen mukaan vähäisiä ja merkityksettömiä. (Ashton 

1985, 236) 

 

Imhoff et al. (1991) tutkivat seitsemää eri yritysparia, jotka toimivat toimialoilla, joilla 

käyttöleasingvastuita verrattuna muihin varoihin oli suhteellisesti paljon. Yrityspa-

rien varat olivat kokoluokaltaan suurin piirtein yhtäläisiä, mutta toinen yritysparin yri-

tyksistä oli valikoitu niin, että sillä oli käyttöleasingvastuita toista yritystä huomatta-

vasti enemmän. (Imhoff et al. 1991, 60–61) Tutkimustuloksina Imhoff et al. (1991) 

tutkimuksessa keskimääräinen kokonaispääoman tuottoasteen (ROA, Return On 

Assets) arvo laski enemmän käyttöleasingvuokravastuita omaavilla yrityksillä 34 

prosenttia ja vähemmän vuokravastuita omaavilla yrityksillä kymmenen prosenttia. 

Velkaantumisasteen (Debt to Equity ratio) keskimääräinen kasvu oli enemmän käyt-
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töleasingvuokravastuita omaavilla yrityksillä 191 prosenttia ja vähemmän vuokra-

vastuita omaavilla yrityksillä 47 prosenttia. (Imhoff et al. 1991, 61–62) Merkittävim-

pinä tutkimustuloksina Imhoff et al. (1997) julkaisemassa myöhemmässä tutkimuk-

sessa K-Mart kauppaketjun liikevoitto laski vuodesta 1994 vuoteen 1995 mennessä 

38 prosenttia, ROA-tunnusluku 35 prosenttia ja ROE-tunnusluku vastaavana ajan-

jaksona 39 prosenttia, ilman käyttöleasingsopimusten taseaktivoinnin vaikutuksia. 

Käyttöleasingsopimusten taseaktivoinnin vaikutukset huomioiden liikevoitto laski ai-

noastaan 12 prosentilla, ROA – tunnusluku kuusi prosenttia ja ROE – tunnusluvun 

kehitys oli kääntynyt jopa 9 prosentin kasvuksi vertailujaksolla vuodesta 1994 vuo-

teen 1995. Näissä kannattavuutta kuvaavissa mittareissa käyttöleasingsopimusten 

taseaktivoinnin vaikutukset olivat huomattavia. (Imhoff et al. 1997, 29–30) Tutkimuk-

sen mukaan käyttöleasingsopimusten painotetun keski-iän ollessa alle kaksi kol-

masosaa erääntynyt, niin kuin yleinen erääntymisaste leasingvuokrilla on, taseakti-

vointi laskee tuloslaskelman nettotulosta. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että käyt-

töleasingsopimusten taseaktivointi vääristää ROE -tunnuslukua, jos taseaktivoinnin 

tuloslaskelmavaikutukset jätetään huomiomatta ja tarkastellaan vain vaikutuksia 

tase-eriin. Pelkästään tase-erien vaikutukset huomioiden ROE -tunnusluku tulisi 

aina kehittymään, koska kaavan nimittäjä eli keskimääräinen omapääoma piene-

nee. (Imhoff et al. 1997, 26) 

 

Beattie et al. (1998) tutkimustuloksena suurimmat vaikutukset yritysten tunnuslu-

vuissa kohdistuivat palvelutoimialaan, joka tutkimuksen mukaan johtui siitä, että toi-

mialalla käyttöleasingrahoitusta hyödynnettäisiin enemmän kuin muilla toimialaoilla. 

(Beattie et al. 1998, 249) Vahvimpana yksittäisenä tuloksena tutkimuksessa oli gea-

ring –tunnusluvun eli nettovelkaantuneisuusasteen (net debt to equity ratio) koko-

naismuutos, jossa tunnusluvun kasvu oli 260 prosenttia (Beattie et al. 1998, 245, 

248). Tutkimustuloksena selvisi myös, että englantilaisten yritysten taseen ulkopuo-

liset käyttöleasingvastuut edustavat keskimäärin 39 prosentin osuutta yritysten pit-

käaikaista veloista, jota voidaan pitää merkittävänä osuutena (Beattie et al. 1998, 

252). Bennet & Bradburyn (2003) uusiseelantilaisesta tutkimuksesta selvisi, että 

analyytikoiden suosimat vakioidut mallinnusmenetelmät johtavat vuokravelkojen ja 

vuokraomaisuuden arvioinnissa liian korkeisiin tuloksiin. Tällaisia yleismenetelmiä 
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ovat Bennet & Bradbury (2003) mukaan esimerkiksi RENT 8 ja RENT 6, joissa käyt-

töleasingsopimusten taseen vuokravelanosuus arvioitaisiin karkeasti kertomalla ku-

luvan kauden vuokramaksu kahdeksalla tai vastaavasti kertomalla seuraavan kau-

den vuokramaksu kuudella. (Bennet & Bradbury 2003, 105–106, 112) Tutkimustu-

loksissa käyttöleasingsopimusten taseaktivoinnin jälkeen vuokravelkojen keskimää-

räinen kasvu oli 22,9 prosenttia. Leverage ratio (total debt to total assets) kasvoi 

tuloksesta 0,469 tulokseen 0,519, current ratio laski tuloksesta 2,11 tulokseen 1,81 

ja ROA tunnusluku laski tuloksesta 12,6 prosenttia tulokseen 11,5 prosenttia. (Ben-

net & Bradbury 2003, 110) 

 

Fülbier et al. (2008) tutkimustuloksissa vaikutukset kohdistuivat voimakkaimmin ta-

semuutoksiin ja muutokset kannattavuutta mittaavissa tunnusluvuissa sekä markki-

napohjaisissa tunnusluvuissa ovat vähäisiä. Tutkimuksessa velkaantumisasteen 

(Debt –Equity ratio) mediaanikasvu oli 8 prosenttia, omavaraisuusasteen (Equity / 

Total Assets) mediaani laski 4,9 prosenttia ja pysyvien vastaavien suhde taseen 

loppusummaan (Intensity of Investment ratio) kasvoi mediaanilla mitattuna 3,9 pro-

senttia. (Fulbier et al. 2008, 133–134) Standards & Poor`s:in CreditStats menetel-

mällä saavutetuilla tuloksilla päädyttiin lähes vastaaviin tuloksiin, kuin Imhoff et al. 

(1991; 1997) kehittämällä taseaktivointimenetelmällä. Toimialavertailussa käyttö-

leasingsopimusten taseaktivoinnin vaikutukset kohdistuivat voimakkaimmin jälleen-

myynnin ja muodin toimialoihin. (Fulbier et al. 2008, 138) Aiempien tutkimusten kes-

keisimmät tutkimustulokset esitellään kootusti seuraavan sivun taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Aiempien tutkimusten keskeisimmät tutkimustulokset. 

 

 

Aiemmissa tutkimuksissa havaitaan käyttöleasingsopimusten taseaktivoinnin vai-

kuttavan kohdeyritysten tunnuslukuihin ja etenkin erilaisiin yrityksen velkaantunei-

suuden astetta kuvaaviin gearing -tunnuslukuihin. Tutkimusten otoskoko eroaa hy-

vin paljon toisistaan eri tutkimusten välillä. Tutkimusten otoskoko vaihtelee Nelson 

(1963) tutkimuksen 11 yrityksestä Beattie et al. (1998) tutkimuksen 232 yrityksen 

Vuosi Valtio Tekijä (t) Tutkimus Otos Keskeisimmät tulokset

1963 Yhdysvallat Tom 

Nelson

Capitalizing Leases - 

The Effect on Financial 

Ratios

11 yritystä *Vaikutukset näkyvät voimakkaimmin 

paljon leasingiä käyttävillä yrityksillä. *Debt 

to total capital tunnusluvun 

(velkaantuneisuuden astetta mittaava 

tunnusluku) voimakkaampi kasvu enemmän 

leasingrahoitusta käyttävillä yrityksillä.

1985 Englanti R. K. 

Ashton

Accounting For 

Finance Leases: A 

Field Test

23 yritystä *Leasingsopimusten taseaktivoinnin 

vaikutukset näkyivät selkeästi gearing -

tunnusluvulla (Debt / Capital employed) 

mitattuna.

1991 Yhdysvallat Imhoff, 

Lipe & 

Wright

Operating Leases: 

Impact of Constructive 

Capitalization

14 yritystä *Velkaantuneisuusasteen (Debt to Equity) 

keskimääräinen kasvu enemmän 

käyttöleasingvastuita omaavilla yrityksillä 

191 % ja vähemmän vuokravastuita 

omaavilla vain 47 %. *Vastaavasti ROA:n 

(Return On Assets) lasku oli 34% ja 10%.

1997 Yhdysvallat Imhoff, 

Lipe & 

Wright

Operating Leases: 

Income Effects of 

Constructive 

Capitalization

4 yritystä *K-Mart yhtiön liikevoitto, ROA- ja ROE-

tunnusluvut laskivat selkeästi  vuodesta 

1994 vuoteen 1995, ilman taseaktivointeja. 

Taseaktivointien jälkeen tulokset 

muuttuivat niin, että liikevoiton ja ROA:n 

lasku oli huomattavasti pienempi ja ROE:n 

kehitys kääntyi jopa  9 % kasvuksi. 

1998 Englanti Beattie, 

Edwards & 

Goodacre

The Impact of 

Constructive 

Operating Lease 

Capitalisation on Key 

Accounting Ratios

232 

sattuman 

varaisesti 

valikoitua 

yritystä

*Suurimmat vaikutukset kohdistuivat 

palvelutoimialaan, koska palvelutoimialalla 

hyödynnetään paljon leasingrahoitusta. 

*Kaikki toimialat yhteenlaskettuna 

nettovelkaantuneisuuden (net debt to 

equity ratio) kasvu 260 %. 

2003 Uusi-Seelanti Bennett & 

Bradbury

Capitalizing Non-

cancelable Operating 

Leases

38 yritystä *Taseaktivoinnista johtuen Leverage ratio 

(total debt to total assets) kasvoi tuloksesta 

0,469 tulokseen 0,519. *ROA -tunnusluku 

laski 12,6 prosentista 11,5 prosenttiin.

2008 Saksa Fülbier, 

Silva & 

Pferdehirt

Impact of Lease 

Capitalization on 

Financial Ratios of 

Listed German 

Companies

90 yritystä *Toimialavertailussa vaikutukset 

kohdistuivat voimakkaimmin 

vähittäismyynnin ja muodin toimialoihin. 

*Tutkimuksessa velkaantuneisuusasteen 

(Debt to equity) mediaanikasvu oli 8 % ja 

omavaraisuusasteen (equity / total assets) 

mediaanilasku 4,9 %.
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tutkimusotokseen. Beattie et al. (1998) tutkimuksen otoskoko oli kaikista esitellyistä 

tutkimuksista selkeästi suurin. Eroja tutkimusten välillä oli myös sen suhteen, että 

oliko tutkimusotos valittu sattumanvaraisesti vai ei. Käytännössä ainoastaan Beattie 

et al. (1998) tutkimusotos oli täysin sattumanvaraisesti valittu. Tämä aiheutti myös-

kin sen, että tutkimuksessa 16 prosenttia kohdeyrityksistä ei omistanut ollenkaan 

käyttöleasingvastuita, joka osaltaan häiritsi tutkimustuloksia (Beattie et al. 1998, 

250). Erittäin pienen otoskoon omaavia tutkimuksia ei voida pitää täysin luotetta-

vina, koska ne koskevat vain huomattavan pientä yritysjoukkoa. 

 

Aiemmista tutkimuksista nousi esille myös eroavaisuuksia ja ristiriitoja tutkimustu-

losten välillä. Imhoff et al. (1997) tutkimuksen mukaan käyttöleasingsopimusten ta-

seaktivoinnilla oli positiivisia vaikutuksia tunnusluvulla ROA mitattuna. Puolestaan 

Imhoff et al. (1991) ja Bennett & Bradbury (2003) tutkimuksissa ROA -tunnusluvun 

kehitys oli negatiivinen. Tosin, Bennett & Bradbury (2003) tutkimuksessa muutos oli 

vähäinen, vain noin yhden prosentin luokkaa. Imhoff et al. (1997) havaitsevat tutki-

muksessaan selkeitä positiivisia muutoksia kannattavuutta mittaaviin ROA- ja ROE 

-tunnusluihin, koska myös tuloslaskelmavaikutukset on otettu huomioon arvioin-

nissa. Imhoff et al. (1997) tutkimuksessa kritisoidaan aiempaa vuoden 1991 tutki-

musta siitä, että se ei huomioi käyttöleasingsopimusten taseaktivoinnin tuloslaskel-

mavaikutusta. Fülbier et al. (2008) tutkimuksesta ei käy ilmi tuloslaskelmavaikutuk-

set huomioiden merkittäviä muutoksia ROA- ja ROE -tunnusluvuissa, vaan muutok-

set ovat hyvin vähäisiä (Fülbier et al. 2008, 134). Toimialoittain tarkasteltuna Fulbier 

et al. (2008) tutkimuksen tuloksissa vähittäismyynnin ja muodin toimialat olivat kaksi 

eniten muutoksia kokenutta toimialaa. Imhoff et al. (1997) tutkimuksessa puolestaan 

palvelutoimialaan kohdistuivat suurimmat muutokset käyttöleasingsopimusten ta-

seaktivoinnista johtuen. Fulbier et al. (2008) tutkimuksessa palvelutoimiala ei nous-

sut eniten käyttöleasingsopimusten taseaktivoinnista johtuvia muutoksia kokeneen 

toimialan joukkoon. 

 

Aiempien käyttöleasingsopimusten taseaktivointia käsittelevien tutkimusten tutki-

mustulokset eivät ole täysin yhteneväisiä keskenään ja ristiriitoja eri tutkimustulos-

ten välillä on havaittavissa. Osittain ristiriitaiset tutkimustulokset jättävät tilaa jatko-

tutkimukselle. Jatkotutkimusta ajatellen huomioitavaa on, että tutkimuskohtaisia 
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eroja syntyy riippuen myös tutkimusotoksen valinnasta. Muun muassa maantieteel-

lisellä sijainnilla, toimialalla, otoskoolla ja tutkimusotoksen valintamenetelmällä on 

havaittu olevan vaikutuksia leasingsopimusten taseaktivointia käsittelevien tutki-

musten tuloksiin. 

 

4 EMPIIRINEN ANALYYSI IAS 17 -LEASINGSTANDARDIMUUTOKSEN VAIKU-

TUKSISTA VUOKRALLE OTTAJIEN NÄKÖKULMASTA 

 

Tutkimuksen neljäs pääluku käsittelee tämän tutkimuksen empiiristä analyysiä. Tut-

kimuksen empiriaosuuden kokonaistutkimusaineisto on jo valmiiksi olemassa oleva 

sekundaariaineisto. Kokonaistutkimusaineisto koostuu International Accounting 

Standards Boardin (IASB) ja Financial Standards Boardin (FASB) toukokuussa 

2013 julkaisemille leasingstandardiluonnoksille lähetetyistä 641 kommenttikirjeestä. 

Tämän tutkimuksen alatutkimuskysymyksiin vastataan järjestyksessä empiriaosuu-

den tutkimusaineiston analyysissä. Viimeisimpään eli kolmanteen alatutkimuskysy-

mykseen standardimuutoksen vaikutuksista vuokralle ottajien tilinpäätösraportoin-

tiin vastataan tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalta empiriaosuu-

den loppupuolella, tutkimusaineiston analyysin jälkeen. Vastaukset alatutkimusky-

symyksiin muodostavat yhdessä vastauksen tutkimuksen pääasialliseen tutkimus-

kysymykseen. 

 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Tutkimusaineistoon perehtyminen aloitettiin valikoimalla 641 kommenttikirjeen ko-

konaistutkimusaineistosta tämän tutkimuksen tutkimusaineistoksi parhaiten sovel-

tuvat kommenttikirjeet. Jokainen kokonaisaineiston 641 kommenttikirjeestä avattiin 

kertaalleen ja luokiteltiin joko tämän tutkimuksen tutkimusaineistoon soveltuvaksi tai 

sen ulkopuolelle. Tällä menettelyllä tämän tutkimuksen varsinaiseksi tutkimusai-

neistoksi rajattiin tutkimuksen tavoitteet, näkökulma ja tutkimusongelma huomioi-

den 65 kommenttikirjeen tutkimusaineisto. 

 

Tutkimusaineiston rajausten jälkeen tutkimusaineisto jaoteltiin kolmeen pääasialli-

seen teemaan. Tutkimusaineiston teemat olivat vuokralle ottajien suhtautuminen 
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kaikkien yli 12 kuukauden pituisten leasingsopimusten taseaktivointiin ja standar-

diluonnoksessa 5/2013 ehdotettuun leasingsopimusten kaksoisluokittelumalliin, 

standardimuutoksen vaikutukset vuokralle ottajien liiketoiminnalle ja uuden standar-

din käyttöönoton kustannukset. Tutkimusaineiston ja empiirisen analyysin jako tee-

moihin johdettiin suoraan tämän tutkimuksen ensimmäisestä ja toisesta alatutki-

muskysymyksestä ja teemoittelun tavoitteena oli tutkimuskysymyksiin vastaaminen. 

 

Tutkimusaineiston analyysissä jokaiselle teemalle jaoteltiin lisäksi kaksi alaluokkaa. 

Pääasiallisten teemojen jako pienempiin alaluokkiin mahdollisti tutkimusaineiston 

tarkemman analysoinnin. Ensimmäisen teeman alaluokat olivat ”yli 12 kuukauden 

leasingsopimusten taseaktivointi” ja IASB:n kysymys 4: ”leasingsopimusten luokit-

telu”. Tutkimusaineiston kommenttikirjevastaukset luokiteltiin tämän teeman ala-

luokissa puolesta, vastaan tai ei vastausta. Toisen teeman alaluokat tutkimusaineis-

ton analyysissä olivat IASB:n kysymys 8: ”tilinpäätöksessä julkaistavat tiedot” ja 

”standardiluonnoksen 5/2013 ohjeistuksen riittävyys”. Vastaukset IASB:n kysymyk-

seen 8 luokiteltiin puolesta, vastaan tai ei vastausta. Standardiluonnoksen 5/2013 

ohjeistuksen riittävyydellä kartoitettiin niiden vuokralle ottajien määrää, jotka ilmai-

sivat tyytymättömyytensä standardiluonnoksen ohjeistuksen tasoon. Käyttöönoton 

kustannuksia käsittelevä kolmas teema jaettiin kahteen alaluokkaan ”standardiluon-

noksen 5/2013 käyttöönoton kustannukset” ja ”käyttöönoton kustannusten suhde 

standardimuutoksella tavoiteltuihin hyötyihin”. Kustannusteeman alaluokkien avulla 

kartoitettiin vuokralle ottajien mielipiteitä liittyen standardiluonnoksen käyttöön-

otosta vuokralle ottajille koituviin kustannuksiin. 

 

Tutkimusaineiston analyysissä hyödynnettiin myös vuokralle ottajien kommentteja 

suorina lainauksina ja tutkijan omin sanoin ”auki kirjoitettuina” lisäämään syvyyttä 

luokittelujen ja tutkimustulosten analysointiin. Tutkimusaineiston analyysissä vuok-

ralle ottajien kommenttikirjevastauksista poimittuja suoria lainauksia luokiteltiin 

edellä mainittujen teemojen ja teemoista johdettujen alaluokittelujen alle. Komment-

tien suoria lainauksia oli teemoittelun ja luokittelun jälkeen helpompi poimia osaksi 

tekstiä ja analyysin tueksi. Tutkimusaineiston teemoittelussa ja luokittelussa käytet-

tiin apuna Excel- ja Word-ohjelmia. 
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IASB on pyytänyt julkisesti kommentteja kommenttikirjeiden muodossa yhteensä 12 

kysymykseen, joista yhdeksän kysymystä koskee IAS 17 -leasingstandardiluon-

nosta ja loput kolme kysymystä FASB:in leasingstandardiluonnosta. Tutkimusai-

neiston 65 kommenttikirjeen analyysissä huomioitiin ainoastaan IASB:n kysymykset 

1,2,4,5 ja 8. IASB:n esittämät kysymykset 3,6,7,12 ja FASB:n standardiluonnosta 

koskevat kysymykset 9-11 jätettiin tämän tutkimuksen tutkimusaineiston analyysin 

ulkopuolelle. Mikäli kommenttikirjeen lähettänyt yhteisö ei ollut ollenkaan vastannut 

kommenttikirjeessään IASB:n esittämiin kysymyksiin, niin tällöin kommenttikirje 

analysoitiin kokonaisuudessaan. IASB:n esittämät 12 kysymystä ovat nähtävillä tä-

män tutkimuksen liitteessä 1. 

 

4.2 Tutkimusaineisto 

 

Tämän tutkimuksen kokonaistutkimusaineisto muodostuu valmiista jo olemassa ole-

vasta 641 kommenttikirjeen sekundaariaineistosta, joka on IASB:n ja FASB:n toi-

mesta kerätty toukokuussa 2013 julkaistujen leasingstandardiluonnoksien kehittä-

miseksi. Kaikki kommenttikirjeet ovat luettavissa yhdysvaltalaisen Financial Ac-

counting Standards Boardin (FASB) kotisivuilla (FASB 2014a). International Ac-

counting Standards Board (IASB) on kerännyt kommenttikirjeitä eri yhteisöiltä, yksi-

tyisiltä henkilöiltä, asiantuntijoilta ja organisaatioilta. Kommentteja IAS 17 -standar-

diluonnokseen on IASB:in toimesta pyydetty eri tahoilta, jotta uudistuvasta lea-

singstandardista saataisi kehitettyä mahdollisimman hyvin eri sidosryhmien näkö-

kannat huomioiva kokonaisuus. Tämän tutkimuksen tutkimusaineiston 65 kom-

menttikirjettä edustavat tutkimuksen näkökulma, tavoitteet ja tutkimusongelma huo-

mioiden sopivaa valikoitua otosta 641 kommenttikirjeen kokonaisaineistosta. Tutki-

muksen kokonaisaineisto 641 kommenttikirjettä olisi ollut sellaisenaan tähän Pro 

gradu -tutkielmaan tutkimusaineistoksi aivan liian suuri ja se olisi myös sisältänyt 

suurimmaksi osaksi sellaisia kommenttikirjeitä, jotka eivät olisi olleet olennaisia tä-

män tutkimuksen tutkimusongelma, näkökulma ja tavoitteet huomioiden. Seuraa-

vassa luvussa 4.2.1 esitellään ne rajaukset, joiden perusteella lopullinen 65 kom-

menttikirjeen tutkimusaineisto on valikoitu 641 kommenttikirjeen kokonaisaineis-

tosta. 
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4.2.1 Tutkimusaineiston rajaus harkinnanvaraisella otannalla 

 

Tutkimuksen kokonaisaineisto 641 kommenttikirjettä sisältävät sekä US GAAP -ra-

portointikäytäntöä noudattavien yhteisöjen tai muuten FASB:ille kommenttinsa koh-

distavien tahojen, että IFRS-standardeilla raportoivien yhteisöjen tai muuten 

IASB:ille kommenttinsa kohdistavien tahojen kommenttikirjeitä. Kokonaisaineiston 

641 kommenttikirjeestä rajattiin pois kaikki vastaukset, jotka olivat kohdistettu yh-

dysvaltalaisen Financial Accounting Standards Boardin (FASB) standardiluonnok-

selle, koska tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ainoastaan IFRS-vuokraso-

pimusstandardin IAS 17 muutosta. Tämän tutkimuksen tavoitteissa ei ole tutkia Yh-

dysvaltalaisen US GAAP -vuokrasopimusstandardin muutosta, joten rajaus vain In-

ternational Accounting Standards Boardille (IASB) ja IAS 17 -standardimuutokseen 

kohdistettuihin kommentteihin oli perusteltua tehdä. International Accounting Stan-

dards Board (IASB) ja Financial Accounting Standards Board (FASB) ovat pyrkineet 

lähentämään raportointikäytäntöjä yhteisessä projektissaan, mutta IASB:n ja 

FASB:n alustavien päätösten perusteella näyttäisi siltä, että raportointikäytännöt ei-

vät kuitenkaan vielä täysin tulisi vastaamaan toinen toisiaan. Toisena merkittävänä 

tutkimusaineistoa rajaavana tekijänä oli tähän tutkimukseen valittu vuokralle ottajien 

näkökulma. Vuokralle ottajien näkökulman mukaisesti kokonaisaineistosta lopulli-

seen tutkimusaineistoon valittiin vain vuokralleottajayritysten kommenttikirjeitä, joi-

den perusteella oli mahdollista selvittää juuri vuokralle ottajien mielipiteitä lea-

singstandardimuutoksesta. Tässä tutkimuksessa esitellystä aiemmasta tutkimuk-

sesta vain Beattie, Edwards & Goodacre (1998) tutkimusotos oli täysin sattuman-

varaisesti valikoitu, joten voidaan todeta, että aihepiiriä koskeva aiempi tutkimus on 

myös vahvasti nojautunut harkinnanvaraisen otannan käyttöön. 

 

Kokonaistutkimusaineistosta varsinaiseen tutkimusaineistoon valittiin ainoastaan 

pääasiallisesti liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen kommenttikirjeitä. Tutkimusai-

neistoon ei valittu yksityisten henkilöiden, oppilaitosten tai muiden tutkimuslaitosten, 

liittojen, yhdistysten tai muiden vastaavien instituutioiden kommenttikirjeitä. Liiketoi-

mintaa harjoittavien yritysten kommenttikirjeiden joukosta tutkimusotoksen ulkopuo-

lelle rajattiin lisäksi pankit, vakuutusyhtiöt, kiinteistösijoitusyhtiöt ja muut luottolaitok-
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set, sekä kirjanpitäjät, tilintarkastajat ja konsultointiyritykset. Tutkimuksen ulkopuo-

lelle jäävät liiketoimintaa harjoittavat yritykset päätettiin jättää pois tämän tutkimuk-

sen piiristä, koska niiden liiketoiminnan pääasiallinen luonne ei sovellu parhaalla 

mahdollisella tavalla tämän tutkimuksen tavoitteisiin. Näiden tutkimuksen ulkopuo-

lelle rajattujen toimialojen yritykset saattavat usein toimia esimerkiksi vahvasti vuok-

ralle antajien roolissa, ennemmin kuin vuokralle ottajina. Osalla mainittujen toimialo-

jen yrityksistä saattaa usein myös olla leasingvastuita hyvin vähän tai mahdollisesti 

ei ollenkaan. Nämä tutkimusaineistoa koskevat rajaukset mahdollistavat myös pa-

remman vertailtavuuden aiempiin tutkimuksiin. Tutkimusaineiston ulkopuolelle py-

rittiin lisäksi rajaamaan viimeisimmän IAS 17 -standardiluonnoksen 5/2013 ulkopuo-

lelle rajattuja sopimuksia leasingsopimuksinaan pääasiallisesti käyttävät yritykset. 

Standardiluonnoksessa 5/2013 standardin ulkopuolelle on rajattu malmi-, öljy- tai 

maakaasuvarantojen sekä muiden uusiutumattomien varantojen etsintää ja käyttöä 

koskevat sopimukset (IFRS 6), aineettomat hyödykkeet, biologisiin hyödykkeisiin 

liittyvät vuokrasopimukset, jotka kuuluvat IAS 41 Maatalous -standardiin ja palvelu-

toimilupajärjestelyt, jotka kuuluvat IFRIC 12 piirin. 

 

4.2.2 Tutkimusaineiston kuvaus 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusaineistoksi valikoitu 65 kommenttikirjeen empiirinen ai-

neisto koostuu ulkoasultaan, vastaustyyliltään ja pituudeltaan kirjavista kommentti-

kirjeistä. Valitun tutkimusaineiston kommenttikirjeiden pituudet vaihtelevat alle yh-

den sivun vastauksista aineiston pisimpään 28 sivun pituiseen kommenttikirjee-

seen. Kymmenen sivun tai sitä pidempiä kommenttikirjeitä on tutkimusaineistossa 

yhteensä kahdeksan ja suurin osa aineiston kommenttikirjeistä on pituudeltaan noin 

6-9 sivua. Osa tutkimusaineiston kommenttikirjeistä vastaa suoraan IASB:n esittä-

miin kysymyksiin (45 kommenttikirjettä). Osa vastaajista puolestaan tyytyy esittä-

mään ainoastaan omat mielipiteensä vastauksissaan ja jättää vastaamatta suoraan 

IASB:n esittämiin kysymyksiin (20 kommenttikirjettä). 

 

Tutkimuksen 65 kommenttikirjeen tutkimusaineisto edustaa valtiokohtaiselta jakau-

maltaan tarkasteltuna vastauksia yhteensä 20 eri valtiosta. Eniten tutkimusaineiston 
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kommenttikirjevastauksia on Englannista, yhteensä 11 kappaletta. Seuraavaksi eni-

ten kommenttikirjeitä on tutkimusaineistossa Saksasta ja Kanadasta, molemmista 

maista kymmenen kommenttikirjettä. Tutkimusaineistossa kymmenestä valtiosta 

kommenttikirjeitä on vain yksi kappale valtiota kohden. Yhden kommenttikirjeen val-

tiot edustavat siis yhteensä puolta tutkimusaineiston koko valtiokohtaisesta ja-

kaumasta. Tutkimusaineiston kommenttikirjeitä saapui yhdeksästä eri Euroopan 

unionin jäsenvaltiosta ja loput kirjeistä tulivat Sveitsiä lukuun ottamatta Euroopan 

ulkopuolelta. Euroopan unionin jäsenvaltioista saapuneiden kirjeiden osuus oli näin 

ollen 45 prosenttia (9kpl) ja Euroopan unionin ulkopuolisia valtioita edustavien kir-

jeiden osuus 55 prosenttia (11kpl). Tutkimusaineiston valtiokohtainen jakauma on 

esitettynä kuviossa 4. 

 

 

Kuvio 4. Tutkimusaineiston kommenttikirjeiden jakauma valtioittain. 

 

Tutkimusaineiston 65 kommenttikirjeen toimialajakauma koostuu kokonaisuudes-

saan yhteensä 35 eri toimialan yrityksistä, jotka on tutkimuksessa tiivistetty seitse-

mään tutkimusaineistossa eniten esiintyneeseen toimialaryhmään, sekä yhteiseen 

ryhmään ”muut”. Omaksi toimialaryhmäkseen muodostettiin ne toimialat, joiden si-

sällä vastaajia oli yhteensä vähintään kolme yritystä tai sitä enemmän. Yksittäisistä 

toimialoista eniten vastaajia on vähittäismyynnin, televiestinnän ja lentoyhtiöiden toi-

mialoilta. Vähittäismyynnin yrityksiä on tutkimusaineistossa yhteensä yhdeksän 
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kappaletta ja lentoyhtiöitä sekä televiestinnän toimialan yrityksiä on molempia kah-

deksan. Vähittäismyynti edustaa tutkimusaineiston yrityksistä yhteensä 14 prosen-

tin osuutta ja lentoyhtiöt sekä televiestintäalan yhtiöt molemmat 12 prosentin 

osuutta. Tutkimusaineiston toimialaluokittelussa suurin osa kommenttikirjeiden vas-

taajista kohdistuu toimialaryhmään ”muut”, joka käsittää yhteensä 20 vastaajayri-

tystä. Ryhmä ”muut” edustaa 31 prosentin osuutta koko toimialajakaumasta. Toimi-

alaryhmä ”muut” sisältää sellaisten toimialojen yritysten vastaukset, joita tutkimus-

aineistosta oli edustettuna yhteensä alle kolmen kommenttikirjeen verran, eli vain 

yksi tai kaksi kommenttikirjettä toimialaa kohden. Kuviossa 5 esitellään tutkimusai-

neiston kommenttikirjeiden toimialajakauma jaettuna seitsemään yksittäiseen toi-

mialaan sekä toimialaryhmään ”muut”. 

 

 

Kuvio 5. Tutkimusaineiston kommenttikirjeiden toimialakohtainen jakauma. 

 

Tutkimusaineiston yritysten toimialatiedot etsittiin ja vahvistettiin Thomsonone -tie-

tokannasta SIC-koodin (Standard Industrial Classification Code) mukaan ja tieto-

kannasta saatu toimialan numerokoodi avattiin vielä tarvittaessa SIC-koodiston 

omia kotisivuja apuna käyttäen, jotta yritysten toimialatiedot saatiin selvitettyä (SIC 

2014). SIC-koodin avulla yritykset oli mahdollista luokitella kuuluviksi tutkimuksessa 

muodostettuihin toimialaryhmiin. 
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4.3 Vuokralle ottajien suhtautuminen leasingvuokrien taseaktivointiin 

 

IASB:n suunnitteleman IAS 17 -leasingstandardimuutoksen eräs pääasiallisimmista 

tavoitteista on, että pituudeltaan kaikki yli 12 kuukautta kestävät vuokrasopimukset 

aktivoitaisiin vuokralle ottajien taseissa varoiksi ”Right of Use asset” ja vastaaviksi 

veloiksi ”liabilities”. IASB:n julki lausumien viimeisimpien alustavien päätösten mu-

kaisesti näin tulisi myös tapahtumaan ja pitkään käytössä ollut luokittelu rahoitus- ja 

käyttöleasingsopimuksiin tulisi samalla poistumaan. Kaikkien yli 12 kuukauden pi-

tuisen leasingsopimusten taseaktivointi on merkittävä muutos vielä nykyisellään voi-

massa olevaan leasingstandardiin ja se tulee vaikuttamaan monin eri tavoin eri toi-

mialoilla toimivien yritysten liiketoimintaan. Tässä luvussa tarkastellaan tutkimusai-

neiston analyysin avulla kaikkien yli 12 kuukauden pituisten leasingsopimusten ta-

seaktivoinnin vaikutuksia vuokralle ottajien näkökulmasta. Käyttöleasingsopimusten 

(muut vuokrasopimukset) taseaktivointia ovat aiemmissa tutkimuksissa tutkineet 

muun muassa Imhoff, Lipe & Wright (1991; 1997), Beattie, Edwards & Goodacre 

(1998), Bennett & Bradbury (2003) ja Fülbier, Silva & Pferdehirt (2008). Aiemmassa 

tutkimuksessa taseaktivoinnin vaikutukset kohdistuivat eniten palvelujen, vähittäis-

myynnin ja muodin toimialoihin.  Aiemman tutkimuksen tuloksissa suurimmat vaiku-

tukset kohdistuivat erilaisiin yritysten velkaantuneisuusastetta mittaaviin gearing -

tunnuslukuihin. 

 

Tutkimusaineiston analyysissä tutkimusaineiston kommenttikirjeistä analysoitiin 

vuokralle ottajien mielipiteitä kaikkien yli 12 kuukauden leasingsopimusten kirjaami-

sesta vuokralle ottajien taseeseen, jota IASB on 5/2013 -standardiluonnoksessaan 

ehdottanut. Vastaukset luokiteltiin kolmen eri vaihtoehdon mukaisesti puolesta, vas-

taan tai ei vastausta. Kuviossa 6 esitellään vuokralle ottajien mielipidejakauma toi-

mialoittain kaikkien yli 12 kuukauden pituisten leasingsopimusten aktivoinnista 

vuokralle ottajien taseissa. 
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Kuvio 6. Vuokralle ottajien mielipidejakauma toimialoittain kaikkien yli 12 kuukauden 
leasingsopimusten taseaktivoinnista. 
 

Tutkimustuloksina vuokralleottajayritysten suhtautumisesta kaikkien yli 12 kuukau-

den leasingsopimusten aktivointiin vuokralle ottajien taseissa voidaan todeta, että 

suhtautuminen oli enemmän negatiivinen, kuin positiivinen. Tutkimusaineiston 65 

yrityksestä 30 yritystä, eli noin 46 prosenttia oli kaikkien yli 12 kuukauden pituisten 

leasingsopimusten taseaktivointia vastaan ja vain 13 yritystä eli 20 prosenttia yrityk-

sistä oli sen puolesta. Loput 22 yritystä eivät antaneet selkeää vastausta taseakti-

voinnin puolesta tai vastaan. On myös mahdollista, että yritysten, joiden vastausta 

ei voitu selkeästi luokitella puolesta tai vastaan joukossa saattaisi olla myös sellaisia 

vastaajia, jotka eivät olleet innostuneita taseaktivoinnista, mutta antoivat vastauk-

sensa kuitenkin siinä uskossa, että joka tapauksessa kaikki yli 12 sopimukset tul-

laan aktivoimaan. Vastaavaa taseaktivointimenettelyä oli ehdotettu jo ensimmäi-

sessä 2010 standardiluonnoksessa, jonka perusteella saattaisi olla mahdollista, että 

jotkut vastaajista keskittyivät kommentoimaan tässä toisessa standardiluonnok-

sessa tarkemmin vain muita yksityiskohtia, kuin taseaktivointia. Kaikkien yli 12 kuu-

kauden pituisten leasingsopimuksen taseaktivoinnista ei suoraan kysytty IASB:n 

esittämissä kysymyksissä. 

 

Toimialakohtaisessa tarkastelussa on havaittavissa, että eniten uudistuvan taseak-

tivoinnin vastustajia oli absoluuttisesti toimialaryhmässä ”muut”, yhteensä yhdeksän 

vastustavaa yritystä. Toimialaryhmä ”muut” on toimialaryhmistä kooltaan selkeästi 
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suurin, joten vain määrällisesti tarkasteltuna tältä ryhmältä onkin luontevaa odottaa 

suurempia tuloksia. Toimialaryhmässä ”muut” taseaktivoinnin puolesta oli vain neljä 

yritystä kahdestakymmenestä. Määrällisesti seuraavaksi eniten taseaktivoinnin vas-

tustajia on vähittäismyynnissä kuusi yritystä ja ruokakaupoissa viisi yritystä. Lisäksi 

sähköntuotantoa ja -jakelua harjoittavien yritysten joukosta kolme neljästä yrityk-

sestä vastusti leasingsopimusten taseaktivointia. Ainoa toimiala, jolla kaikkien yli 12 

kuukauden leasingsopimusten taseaktivoinnin kannattajia oli enemmän, kuin sen 

vastustajia, oli televiestinnän toimiala. Televiestinnän toimialalla kannattajia oli 

kolme yritystä ja vastustajia kaksi yritystä yhteensä kahdeksasta alan yrityksestä. 

Lentoyhtiöiden osalta taseaktivoinnin kannattajien ja vastustajien äänet menivät ta-

san, sekä taseaktivoinnin kannattajia, että vastustajia oli kolmessa lentoyhtiössä. 

Kaksi kahdeksasta tutkimusaineistossa mukana olleesta lentoyhtiöstä ei ilmaissut 

selkeästi kantaansa puolesta, eikä vastaan. Lentoyhtiöt suhtautuvat tämän tutki-

muksen tutkimustulosten valossa suhteellisen suotuisasti kaikkien yli 12 kuukauden 

leasingsopimusten taseaktivointiin, ottaen huomioon, että lentoyhtiöissä yleisesti 

leasingrahoitusta käytetään paljon ja konehankinnat ovat kalliita. 

 

Toimialoittain tuloksia tarkasteltaessa voidaan havaita myös kontribuutiota aiempiin 

tutkimuksiin. Toimialoittain tarkasteltuna kaikkien yli 12 kuukauden leasingsopimus-

ten taseaktivointi vuokralle ottajien taseissa herätti eniten vastustusta juuri ruoka-

kaupan ja vähittäismyynnin toimialoilla. Kuudesta ruokakauppaketjuja edustavasta 

yrityksestä vain yksi on tutkimustuloksissa taseaktivoinnin puolesta ja loput viisi yri-

tystä sitä vastaan. Yhdeksästä vähittäismyynnin yrityksestä myös vain yksi on ta-

seaktivoinnin puolesta ja kuusi vähittäismyyjää on taseaktivointia vastaan. Kaksi vä-

hittäismyyntiyritystä ei ollut antanut selkeää vastausta puolesta, eikä vastaan. Aiem-

massa Fulbier et al. (2008) tutkimuksessa toimialoittain tarkasteltuna suurimmat vai-

kutukset eri tunnusluvuilla mitattuna kohdistuivat juuri vähittäismyynnin toimialaan. 

Fulbier et al. (2008, 139) tutkimuksen mukaan muun muassa vähittäismyynnin toi-

mialan yritysten velkaantuneisuusasteen (Debt/Equity) mediaanikasvu oli 75,3 pro-

senttia ja omavaraisuusasteen (Equity / Total assets) mediaanilasku 34,9 prosent-

tia. Tämän tutkimuksen tutkimustulokset tukevat siinä mielessä Fulbier et al. (2008) 

tutkimustuloksia, että yksittäisistä toimialoista vähittäismyynnillä oli eniten taseakti-
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voinnin vastustajia suhteessa taseaktivoinnin kannattajiin ja ruokakaupoilla oli eni-

ten taseaktivoinnin vastustajia suhteessa kaikkien toimialan vastaajien kokonais-

määrään. Perusteltua on olettaa, että mikäli kaikkien yli 12 kuukauden leasingsopi-

musten aktivointi vuokralle ottajien taseissa vaikuttaa selkeästi yrityksen tärkeimpiä 

tunnuslukuja heikentäen, niin kohdeyritys ei halua lukeutua taseaktivoinnin kannat-

tajiin. Fulbier et al. (2008) ei eritellyt tutkimuksessaan ruokakauppoja omaksi toi-

mialakseen, joten voi olla, että myös ruokakauppaketjuja sisältyi tutkimuksessa vä-

hittäismyynnin toimialaan. Tämän tutkimuksen tutkimustulosten perusteella voidaan 

kontribuutiona aiempaan tutkimukseen todeta myös, että leasingsopimusten ta-

seaktivoinnin vaikutukset kohdistuvat vahvemmin niihin toimialoihin, joilla leasingra-

hoitusta käytetään yleisesti enemmän. Tietyillä toimialoilla on osana liiketoimintaa 

totuttu hyödyntämään enemmän leasingrahoitusta, kuin toisilla toimialoilla. Tämä 

aiemmissakin tutkimuksissa esille noussut tutkimustulos vaikuttaa varmasti osal-

taan leasingsopimuksia yleisesti paljon käyttävien toimialojen yritysten suhtautumi-

sessa kaikkien yli 12 kuukauden pituisten leasingsopimusten taseaktivointiin. 

 

Suurin osa leasingsopimusten taseaktivointiin liittyvistä vuokralle ottajien kommen-

teista oli sävyltään kuviossa 6 esitetyn jakauman mukaisesti negatiivisia. Positiiviset 

kommentit rajoittuivat käytännössä vain toteamuksiin siitä, että vastaajayritys on sa-

maa mieltä IASB:n kanssa leasingsopimusten taseaktivoinnista. Taseaktivoinnin 

puolesta olevissa kommenteissa todettiin monesti vain, että kommentoiva yritys on 

IASB:n kanssa samaa mieltä siitä, että esittämällä kaikki yli 12 kuukauden pituiset 

leasingsopimukset taseessa, voidaan saavuttaa parempi tiedon läpinäkyvyys tilin-

päätösinformaation käyttäjien näkökulmasta. 

 

Kaikkien yli 12 kuukauden pituisten leasingsopimusten taseaktivointia vastustavien 

vuokralle ottajayritysten kommenteista nousi esiin etenkin yritysten mielipide siitä, 

että kaikkiin leasingsopimuksiin ei ryhdytä ainoastaan rahoituksellisin perustein. Yri-

tysten mielestä kaikkia leasingsopimuksia ei pitäisi näin ollen kirjata vuokralle otta-

jien taseessa ja käsitellä niin sanotusti rahoituksellisina transaktioina. Yritykset mai-

nitsevat kommenteissaan, että leasingsopimuksia käytetään, koska niiden avulla 

halutaan muun muassa välttää jäännösarvoriskiä, lisätä joustavuutta liiketoimin-

nassa ja välttää epävarmuutta. Lisäksi englantilainen vähittäismyynnin kauppaketju 
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mainitsee yhtenä näkökohtana myöskin, että heidän toimialallaan saatetaan joskus 

joutua tilanteeseen, jossa kohdetta ei ole muuten tarjolla, kuin vuokraamalla. Tällai-

nen tilanne saattaa tulla eteen esimerkiksi silloin, kun etsitään vain tietyllä sijainnilla 

olevaa liiketilaa myymälälle. Englantilainen vähittäismyyntiketju kommentoi kaikkien 

yli 12 kuukauden pituisten leasingsopimusten taseaktivointia seuraavasti ”on ole-

massa paljon muita liiketaloudellisia ja operatiivisia syitä siihen, miksi yritykset käyt-

tävät leasingsopimuksia, kuten riskien pienentäminen tai joustavuus osana opera-

tiivisia suunnitelmia. Esimerkiksi liiketaloudellisista syistä johtuen saattaa olla kriit-

tistä hankkia kiinteistö tietyllä sijainnilla ja kyseisellä paikalla ei ole muuta vaihtoeh-

toa, kuin vuokrata kiinteistö, esimerkiksi kauppakeskuksissa”. Englantilainen vähit-

täismyyntiketju on sitä mieltä, että kiinteistöjen kirjaaminen taseessa ei kuvasta oi-

kein liiketaloudellisia sitoumuksia kiinteistöjen leasingsopimusten osalta. 

 

Englantilainen ruokakauppaketju on samaa mieltä, kuin samaa valtiota edustanut 

vähittäismyyntiketju. Englantilainen ruokakauppaketju kommentoi aihetta seuraa-

vasti ”ehdotettu leasingvelan kirjaaminen ja arvioiminen osoittaa, että kaikki leasing-

sopimukset ovat luonteeltaan rahoituksellisia. Tämä kohtelu ei anna todenmukaista 

kuvaa tietyistä leasingtransaktioista, koska on olemassa useita eri syitä leasingso-

pimusten hyödyntämiselle ja monet näistä eivät liity rahoitukseen. Me käytämme 

leasingsopimuksia useista kaupallisista syistä, kuten riskin vähentäminen ja opera-

tiivinen joustavuus”. Nämä kommentit todentavat kuviossa 6 esiin noussutta tulosta 

siitä, että yksittäisistä toimialoista eniten vastustusta kaikkien yli 12 kuukauden pi-

tuisten leasingsopimusten taseaktivointi herätti juuri ruokakaupan ja vähittäismyyn-

nin toimialoilla. Näillä toimialoilla leasingvuokraus on yleisesti paljon käytetty rahoi-

tusmuoto ja etenkin liiketilojen osalta. 

 

Australialainen ruokakauppaketju kommentoi puolestaan, että sen vuoksi, koska 

kaikki leasingsopimukset tulee kirjata vuokralle ottajien taseessa, lyhyen vuokra-

kauden poikkeusta tulisi laajentaa vuodesta kolmeen vuoteen. Lisäksi jatkokausiop-

tiot tulisi sisällyttää vuokrakauteen vain, mikäli on kohtalaisen varmaa (reasonably 

certain), että optio käytetään. Termiä ”reasonably certain” eli ”kohtuullisen varmaa” 

on käytetty nykyisellään voimassa olevassa IAS 17 -leasingstandardissa vähim-

mäisvuokrien määrittelyyn. Espanjalainen vähittäismyyntiketju kommentoi lyhyen 
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vuokrakauden poikkeuskäytännön laajentamisesta, että vuoden poikkeuskäytäntöä 

tulisi laajentaa kahteen tai kolmeen vuoteen, jotta standardiluonnoksen piirissä oli-

sivat vain merkittävimmät sopimukset. Lyhyen vuokrakauden (12 kuukautta tai sen 

alle) sopimusten poikkeuskäytännön laajentamisesta voidaan olla montaa mieltä. 

Tutkimusaineiston kommenttikirjevastauksista nousi esimerkiksi esiin, että yritysten 

pääasiallisen liiketoiminnan kannalta kaikkein merkityksettömimpiä sekä usein ar-

voltaan ja mahdollisesti vuokra-ajaltaan pienimuotoisimpia hankintoja voitaisiin kä-

sitellä normaalista käytännöstä poiketen. Tällaisia hankintoja voisivat esimerkiksi 

olla kannettavat tietokoneet ja tulostimet. Toisaalta taas, jos taseaktivoinnin poik-

keuskäytännön sallivaa vuokrakauden enimmäispituutta korotettaisiin esimerkiksi 

24 tai 36 kuukauteen, niin se saattaisi entisestään lisätä kannustimia erilaisiin sopi-

musjärjestelyihin. Tällaisilla sopimusjärjestelyillä saatettaisiin muun muassa tavoi-

tella mahdollisimman monen leasingsopimuksen pysymistä asetetun poikkeusrajan 

sisäpuolella. 

 

Tutkimusaineiston analysoinnissa oli havaittavissa myöskin huolestuneisuutta eh-

dotetun standardiluonnoksen 5/2013 ja taseaktivoinnin vaikutuksista yritysten tär-

keimmissä tunnusluvuissa, sekä mahdollisesti myös kovenanteissa ja lainanottoky-

vyssä. Kiinalainen ”muut” toimialaryhmään kuuluva yritys mainitsee kommenteis-

saan, että ”uudistetut ehdotukset tulevat edelleen vaikuttamaan avainmittareihin, 

kuten velkaantuneisuusasteen tunnuslukuihin (debt to equity ratios), joka saattaa 

johtaa olemassa olevien lainakovenanttien rikkoutumiseen tai vaikuttaa tulevaisuu-

den lainanottokykyyn”. Uudistuvan taseaktivoinnin vaikutuksesta yritysten tärkeim-

piin tunnuslukuihin on huolissaan myös suomalainen vähittäismyynnin toimialaryh-

mään luokiteltava yritys, jonka kommenttien mukaan vaikutukset ulottuisivat muun 

muassa vuokralle ottajien nettovelkaantuneisuusasteeseen ja omavaraisuusastee-

seen (Net Gearing & Equity ratio). Yrityksen kommenttien mukaan pahimmassa ta-

pauksessa olisi myös mahdollista, että ajauduttaisiin jopa kovenanttiehtojen rikkou-

tumiseen. 

 

Tässä tutkimuksessa esitellyistä aiempien tutkimusten tutkimustuloksista nousi 

myös esiin leasingsopimusten taseaktivoinnista johtuvia vaikutuksia yritysten tär-

keissä tunnusluvuissa ja etenkin erilaisissa velkaantuneisuusastetta mittaavissa 
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tunnusluvuissa. Leasingstandardimuutoksen mahdollisista vaikutuksista yritysten 

tärkeimmissä tunnusluvuissa ja etenkin velkaantuneisuusasteessa voidaan havaita 

kontribuutiota aiempien tutkimusten tutkimustuloksiin. 

 

4.4 Suhtautuminen standardiluonnoksen 5/2013 luokittelumalliin 

 

IASB:n kysymyksissä standardiluonnoksen 5/2013 kehittämiseksi (liite 1), IASB tie-

dustelee vastaajien mielipidettä standardiluonnoksessa esiteltyyn leasingsopimus-

ten luokittelumalliin. Standardiluonnoksessa 5/2013 esitetty leasingsopimusten luo-

kittelumalli edusti vuoden 2010 standardiluonnoksesta poiketen niin sanottua kak-

soismallia (dual model). Standardiluonnoksen 5/2013 mukaan kaikki yli 12 kuukau-

den pituiset leasingsopimukset kirjattaisiin vuokralle ottajien taseissa ja leasingso-

pimukset luokiteltaisiin vuokralle ottajien toimesta kahteen eri luokkaan A ja B. 

 

Kaksoisluokittelun perusajatuksena IASB:n mukaan on, että mikäli leasingsopimuk-

sen kohteena ei ole kiinteistö, sopimus kuuluu luokkaan A, ellei sopimuskausi käsitä 

vain merkityksetöntä osaa kohteena olevan omaisuuserän taloudellisesta kokonais-

vaikutusajasta tai leasingvuokrien nykyarvo on sopimuksen alkamisajankohtana 

suuruudeltaan merkityksetön suhteessa vuokrakohteena olevan omaisuuserän käy-

pään arvoon. Sopimus kuuluu luokkaan B, jos edellä mainituista poikkeuksista jom-

pikumpi toteutuu. Mikäli vuokrakohteena oleva omaisuuserä on kiinteistö, niin läh-

tökohtaisesti sopimus kuuluu luokkaan B, ellei sopimuskausi edusta valtaosaa 

vuokrakohteen taloudellisesta vaikutusajasta tai leasingvuokrien nykyarvo edusta 

olennaisesti koko vuokrakohteen käypää arvoa sopimuksen alkamisajankohtana. 

Sopimus kuuluu luokkaan A, mikäli vuokrakohteena on kiinteistö, mutta jompikumpi 

edellä mainituista poikkeuksista toteutuu. (IFRS Foundation 2013a, 18) 

 

Tutkimusaineiston analyysissä tarkasteltiin vuokralle ottajien mielipiteitä IASB:n 

standardiluonnoksessa 5/2013 ehdottamaan leasingsopimusten kaksoisluokittelu-

malliin tutkimalla kommenttikirjevastauksia IASB:n kysymykseen 4: ”leasingsopi-

musten luokittelu”. Vastausten analysoinnissa tutkimusaineistosta hyödynnettiin 

vain suoraan IASB:n kysymyksiin vastanneiden yritysten kommenttikirjeitä, joita tut-
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kimusaineistossa on yhteensä 45 kappaletta. Kuviosta 7 voidaan havaita 45 vas-

tauksen jakauma luokiteltuna puolesta, vastaan tai ei vastausta, liittyen yritysten 

mielipiteeseen standardiluonnoksessa ehdotetusta leasingsopimusten luokittelusta. 

 

 

Kuvio 7. Vastausjakauma IASB:n kysymykseen 4: leasingsopimusten luokittelu. 

 

Tutkimustuloksina voidaan havaita, että standardiluonnoksessa esitetyn kaksois-

luokittelumallin vastustajia on eri toimialojen keskuudessa ollut selkeästi enemmän, 

kuin esitetyn luokittelumallin kannattajia. Kaiken kaikkiaan suoraan IASB:n kysy-

myksiin vastanneiden vuokralleottajayritysten joukossa esitetyn luokittelumallin vas-

tustajia on selkeä enemmistö 32 yritystä, joka on noin 71 prosenttia vastaajista ja 

luokittelumallin kannattajia vain 10 yritystä, eli noin 22 prosenttia. Kolme yritystä ei 

antanut selkeää vastausta IASB:n luokittelua koskevaan kysymykseen, vaikka oli-

vatkin vastanneet IASB:n esittämiin kysymyksiin. 

 

Toimialakohtaisen poikkeuksen kuvion 7 mielipidejakauman vastustavaan trendiin 

tekevät vähittäismyynnin toimialan yritykset, joista uuden luokittelumallin kannattajia 

ovat kaikki suoraan IASB:n esittämiin kysymyksiin vastanneet kolme yritystä. Vähit-

täismyynnin puoltava kanta saattaa hyvinkin perustua vähittäismyynnin toimialan 

luonteeseen. Toimialalla leasingsopimuksia käytetään yleisesti paljon ja leasingso-

pimusten kohteina ovat etenkin liiketilakiinteistöt. Vähittäismyynnin poikkeava tulos 

saattaa hyvin todennäköisesti johtua siitä, että toimialalla halutaan ainakin yleisellä 
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tasolla tukea periaatetta kaksoisluokittelumallista, jossa kiinteistöjen leasingsopi-

mukset ovat erikseen huomioituina. Tämä saattaisi kuvastaa toimialan yleistä mie-

lipidettä kaksoisluokittelumallista parempana vaihtoehtona, kuin kaikkien leasingso-

pimusten luokittelua samalla tavoin. Vähittäismyynnin toimialalla oli myös suhteelli-

sesti eniten yrityksiä, jotka eivät vastanneet suoraan IASB:n esittämiin kysymyksiin 

kommenttikirjeessään. Kuusi yhdeksästä vähittäismyynnin yrityksestä ei vastannut 

suoraan IASB:n esittämiin kysymyksiin ja nämä yritykset eivät olleet mukana luokit-

telumalliin liittyvien vastausten analyysissä. 

 

Määrällisesti eniten vastustajia ehdotetulle kaksoisluokittelumallille oli toimialaryh-

mässä ”muut”, jossa 11 yritystä 14 yrityksestä vastusti luokittelua ja vain yksi yritys 

oli luokittelun puolesta. Toimialaryhmän yrityksistä kaksi yritystä 14 yrityksestä ei 

ilmaissut selkeästi kantaansa. Toimialaryhmään ”muut” kuuluu yrityksiä useilta eri 

toimialoilta ja tutkimustulos kuvastaa usean eri toimialan osalta yleistä negatiivista 

suhtautumista ehdotettuun kaksoisluokittelumalliin. Suurin osa yrityksistä oli kom-

menttikirjeissään sitä mieltä, että kaksoisluokittelumalli on liian monimutkainen käy-

tännön kannalta. Suhteellisesti eniten vastustusta kaksoisluokittelumalliin suhtautu-

misessa oli kuljetuspalvelujen toimialalla, jossa kaikki IASB:n kysymyksiin vastan-

neista kolmesta yrityksestä vastusti ehdotettua luokittelumallia. Lisäksi sähköntuo-

tannon ja -jakelun toimialalla kolme neljästä ja televiestinnän toimialalla kuusi kah-

deksasta yrityksestä vastusti kaksoismallia, jolloin molempien toimialojen vastusta-

jien prosentuaaliseksi osuudeksi tuli 75 prosenttia. 

 

Tutkimustulosten leasingsopimusten kaksoisluokittelua vastustava vahva enem-

mistö (71 %) tukee IASB:n antamien alustavien päätösten linjausta uuden lea-

singstandardin luokittelumallista. IASB on todennut alustavissa päätöksissään, että 

uudessa leasingstandardissa tultaisiin ottamaan käyttöön yksinkertainen luokittelu-

malli (single model), jossa kaikki leasingsopimukset luokiteltaisiin samalla tavoin. 

Tämän tutkimuksen tutkimustulosten perusteella näyttäisi siltä, että tehty alustava 

päätös on ainakin vuokralleottajayritysten näkökulmasta enemmistön näkökannan 

mukainen. 
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Standardiluonnoksessa 5/2013 ehdotettua leasingsopimusten kaksoismallin mu-

kaista luokittelua pidettiin vuokralle ottajien näkökulmasta yleisesti monimutkaisena. 

Toimialaryhmään ”muut” kuuluva saksalainen yritys kommentoi ehdotettua kaksois-

luokittelumallia seuraavasti ”verrattuna olemassa olevaan luokitteluratkaisuun, 

olemme vakuuttuneita siitä, että ehdotettu luokittelumalli ei ole edistys, mutta lisää 

enemmän monimutkaisuutta valmistelijoille, käyttäjille ja tilintarkastajille, vähentää 

vertailtavuutta osakkaille ja luo uusia mahdollisuuksia järjestellä liiketoimia”. Espan-

janlainen televiestinnän toimialan yritys kommentoi kaksoisluokittelumallia puoles-

taan seuraavasti ”olemme sitä mieltä, että päätös esitellä kaksoisluokittelumalli ja 

hyväksyä epäsymmetrinen kirjanpitokohtelu vuokralle antajien ja vuokralle ottajien 

kesken on kasvattanut standardiluonnoksen ehdotusten monimutkaisuutta verrat-

tuna nykyiseen kirjausmenettelyyn, kuten myös todennäköisiä käyttöönoton kustan-

nuksia”. Kaksoisluokittelumallin monimutkaisuus vuokralle ottajien näkökulmasta 

nousi esille useissa tutkimusaineiston vuokralle ottajien kommenteissa. 

 

Useissa kaksoisluokittelumallin vastustajien kommenteissa perusteltiin kaksois-

luokittelumallin heikkoutta myöskin sillä, että esitetty luokittelumalli jättää laveiden 

termiensä vuoksi liikaa asioita vuokralle ottajien oman arvioinnin varaan. Termit 

”merkityksetön osa”, ”valtaosa” ja ”olennaisesti kaikki” ovat vuokralle ottajien näkö-

kulmasta vaikeita määrittää ja tulisivat aiheuttamaan mahdollisia eriäviä tulkintoja 

käytännössä samanlaisiin sopimuksiin. Englantilainen lentoyhtiö kommentoi ehdo-

tettuun kaksoisluokittelumalliin liitettyjä termejä seuraavasti ”standardiluonnoksessa 

käytetään termejä, kuten ”merkityksetön”, olennaisesti kaikki” ja ”valtaosa” selittä-

mään arviointivaatimuksia”. ”Nämä ovat subjektiivisia termejä, joita voidaan tulkita 

monin eri tavoin eri yritysten välillä”. 

 

Standardiluonnoksessa B-leasingsopimuksiksi kuuluvien sopimusten poistojen kir-

jauskäytäntö ei myöskään saanut kannatusta vuokralle ottajayritysten keskuu-

dessa. Vuokralle ottajat vastustivat ehdotettujen B-leasingsopimusten poistojen ra-

kennetta, koska ehdotetut poistot ovat B-vuokrasopimusten osalta progressiivisia. 

Leasingomaisuuserän poistokulu ja leasingvelan korkokulu ovat ehdotetussa stan-

dardiluonnoksessa B-sopimusten osalta yhdistetty yhdeksi kulueräksi. Vuokralle ot-
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tajien mukaan tämä menettelytapa johtaisi muun muassa mahdollisiin turhiin arvon-

alentumiskirjauksiin, eivätkä poistot kuvaisi todellista omaisuuserän käyttöä. Aust-

ralialainen televiestinnän toimialan yritys kommentoi ehdotettuja B-leasingsopimus-

ten poistoja seuraavasti ”ottaen huomioon B-leasingsopimusten suoraviivainen ku-

lukirjausmenettely, ongelmaksi saattaa nousta käyttöoikeusomaisuuserälle (Right-

of-Use asset) tehtävä arvonalentumistestaus. Tämä johtuu siitä, että saattaisi olla 

tilanteita, joissa käyttöoikeusomaisuuserän arvonalentuminen poistojen myötä ei 

edusta todellista omaisuuserän käyttöä”. 

 

Edellä esitellyt vuokralle ottajien kommentit kuvaavat vuokralle ottajien mielipiteitä 

selkeän vastustavan näkökannan taustalla, liittyen standardiluonnoksessa 5/2013 

ehdotettuun leasingsopimusten kaksoisluokittelunmalliin. Vuokralle ottajien kom-

menttien perusteella nousi esille etenkin, että vuokralle ottajat kokivat ehdotetun 

kaksoisluokittelumallin liian monimutkaisena ja, että ehdotetussa kaksoisluokittelu-

mallissa jätetään liikaa asioita vuokralle ottajien oman arvioinnin varaan. Lisäksi eh-

dotetun kaksoisluokittelumallin B-leasingsopimusten poistoja pidettiin progressiivi-

sina ja siitä johtuen niiden ei koettu kuvaavan oikein omaisuuserän todellista käyt-

töä. 

 

4.5 Standardimuutoksen vaikutukset vuokralle ottajien liiketoimintaan 

 

Tämän tutkimuksen yhtenä tavoitteena on vastata alatutkimuskysymykseen IAS 17 

-leasingstandardin muutoksen vaikutuksista vuokralle ottajien liiketoimintaan. Tutki-

musaineiston analyysin perusteella kaksi pääteemaa nousee esiin ylitse muiden 

vaikutuksista vuokralle ottajien liiketoimintaan. Nämä kaksi pääteemaa ovat hallin-

nollinen taakka ja käyttöönoton kustannukset. Nämä teemat nousevat esille laajasti 

osana tutkimusaineistoa ja toimialasta riippumatta. Tämän lisäksi myös selkeämmin 

yksittäisiä toimialoja koskevia vaikutuksia nousee esiin tutkimusaineiston analyy-

sissä. Yksittäisiin toimialoihin kohdistuvia vaikutuksia käsitellään tarkemmin tutki-

mukset empiriaosuuden myöhemmässä vaiheessa. 
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4.5.1 Hallinnollinen taakka 

 

Hallinnollisen taakan kohdistuminen vuokralleottajayrityksiin tulee hyvin esiin muun 

muassa kommenttikirjevastauksissa IASB:n esittämään kysymykseen 8: ”tilinpää-

töksessä esitettävät tiedot”. Tässä tutkimuksessa tilinpäätöksessä esitettävistä tie-

doista käytetään myös nimitystä ”liitetiedot”. Tutkimusaineiston analyysissä vuok-

ralleottajayritysten vastauksia IASB:n esittämään kahdeksanteen kysymykseen luo-

kiteltiin puolesta, vastaan ja ei vastausta. Luokittelussa huomioitiin ainoastaan ne 

vastaukset, jotka oli kohdistettu suoraan IASB:n esittämiin kysymyksiin, eli yhteensä 

45 kommenttikirjevastausta. Kuviosta 8 nähdään vuokralle ottajien 45 vastauksen 

jakauma IASB:n esittämään kysymykseen 8. 

 

 

Kuvio 8. Vastausjakauma IASB:n kysymykseen 8: tilinpäätöksessä esitettävät tie-

dot. 

 

Kuviossa 8 esitettävän vuokralle ottajien mielipidejakauman perusteella voidaan to-

deta, että vuokralle ottajien pääasiallinen mielipide standardiluonnoksessa 5/2013 

esiteltyihin liitetietovaatimuksiin on vastustava. Vuokralle ottajien mielipiteet stan-

dardiluonnoksessa esiteltyihin liitetietovaatimuksiin jakautuivat kuvion 8 mukaisesti 

niin, että 28 yritystä 45 yrityksestä, eli noin 62 prosenttia yrityksistä vastustaa stan-

dardiluonnoksessa esitettyjä liitetietovaatimuksia. Ainoastaan kahdeksan yritystä 
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45 yrityksestä, eli noin 18 prosenttia on liitetietovaatimuksien puolesta. Lisäksi yh-

deksän yritystä ei antanut selkeää vastausta omasta mielipiteestään. 

 

Vuokralle ottajien hallinnolliseen taakkaan liittyvät kommentit vastauksissa IASB:n 

esittämään kysymykseen kahdeksan koskivat etenkin liitetietovaatimusten kasvua 

ehdotetussa standardiluonnoksessa verrattuna nykyiseen IAS 17 Leases -standar-

diin. Vuokralle ottajat eivät ymmärtäneet, miksi IASB haluaa kasvattaa liitetietovaa-

timuksia, vaikka ehdotetussa standardiluonnoksessa kaikki yli 12 kuukauden lea-

singsopimukset kirjataan vuokralle ottajien taseessa. Uudistuvan taseaktivointime-

nettelyn pitäisi vuokralle ottajien mielestä jo itsessään lisätä tilinpäätöksen informa-

tiivisuutta. Ehdotettuja liitetietovaatimuksia pidetään yleisesti vuokralle ottajien kom-

menttien perusteella raskaina ja työläinä toteuttaa. Vuokralle ottajien kommenteista 

nousi esiin, että standardiluonnoksen 5/2013 kappaleessa 64 esitettyjen avaavan 

ja päättävän taseen leasingvelkojen täsmäytyslaskelmat ovat raskaammat, kuin 

yleisesti muiden velkojen vastaavat liitetietovaatimukset. Vuokralle ottajien mukaan 

leasingsopimuksien liitetietovaatimukset eivät saisi leasingvelkojen osalta ylittää ai-

nakaan IFRS 7 rahoitusinstrumenteille säätämiä vaatimuksia. 

 

Saksalainen autonvalmistaja kommentoi ehdotetuista liitetietovaatimuksista muo-

dostuvaa hallinnollista taakkaa seuraavasti ”standardiluonnoksen ehdotukset vaati-

vat kattavia täydentäviä laadullisia ja määrällisiä liitetietovaatimuksia, jotka tulevat 

kustantamaan lisää tietolähteitä ja käyttöliittymiä, kuten myös valtavasti manuaalista 

työtä. Olemme sitä mieltä, että kustannukset ja ponnistelut laajojen liitetietovaati-

musten käyttöönottamiseksi ylittävät selkeästi käyttäjille koituvat hyödyt”. Myös mui-

den vuokralle ottajien kommenteista käy ilmi, että standardiluonnoksessa ehdotetut 

liitetietovaatimukset tulisivat kasvattamaan yritysten hallinnollista taakkaa ja suhtau-

tuminen ehdotettuihin liitetietovaatimuksiin on yleisesti negatiivista. Esimerkiksi ka-

nadalainen toimialaryhmään ”muut” kuuluva yritys kommentoi ehdotettuja liitetieto-

vaatimuksia seuraavasti ”ehdotetut liitetietovaatimukset ovat työläitä ja tulevat lisää-

mään monimutkaisuutta ja kustannuksia taloudellisen tiedon tuottamisessa. Kirjan-

pidon järjestelmiä täytyy merkittävästi muuttaa, jotta tiedot voidaan niiden avulla 

tuottaa”. Yleisesti vuokralle ottajat ovat ehdotettujen liitetietovaatimusten osalta 
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huolissaan niiden kasvusta, monimutkaisuudesta ja siitä, että vaatimukset ovat työ-

läitä toteuttaa. Kommenteista nousi esiin useita mielipiteitä siitä, että liitetietovaati-

muksien toteuttaminen tulisi aiheuttamaan kustannuksia ja vaivaa vaadittavien jär-

jestelmähankintojen muodossa sekä lisääntyvän manuaalisen työn muodossa. 

Vuokralle ottajat eivät myöskään yleisesti olleet vakuuttuneita siitä, että kasvavan 

lisätyön tuomat mahdolliset hyödyt tilinpäätöstiedon käyttäjille tulisivat ylittämään 

tiedon tuottamiseksi käytettävät kustannukset. 

 

Tutkimusaineiston 65 vuokralleottajayrityksestä 38 yritystä, eli noin 59 prosenttia 

yrityksistä, kertoi kommenttikirjevastauksessaan kaipaavansa myös lisää ohjeis-

tusta International Accounting Standards Boardilta (IASB) standardiluonnokseen 

5/2013. Tämä kertoo varmasti osaltaan siitä, että standardiluonnoksen 5/2013 mu-

kainen uusi leasingstandardi ei olisi täysin yksiselitteinen ja tulisi vaatimaan yritys-

ten operatiiviselta toiminnalta erityisiä panostuksia standardin tulkintaan ja uusien 

käytäntöjen noudattamiseen. Kommenttikirjevastausten perusteella standardiluon-

noksen 5/2013 mukainen leasingstandardi ei olisi vuokralle ottajien mielestä täysin 

yksiselitteisesti omaksuttavissa käytäntöön. Useamman yrityksen taholta lisäohjeis-

tusta tai lisäselvennystä toivottiin muun muassa standardiluonnoksessa käytettyihin 

termeihin, jotka jättävät suhteellisen paljon yrityksen oman arvioinnin varaan. Epä-

selvyyttä vuokralle ottajat kokivat esimerkiksi leasingsopimusten luokitteluun liitty-

vien termien ”merkityksetön”, ”valtaosa” ja ”olennaisesti kaikki” osalta sekä vuokra-

kauden pituuden määrittämisessä käytettävän termin ”merkittävä taloudellinen kan-

nustin” osalta. 

 

Yksittäisistä toimialoista erityisesti televiestinnän ja sähkötuotannon ja -jakelun toi-

mialojen yritykset ilmoittivat, että lisäohjeistukselle olisi IASB:n toimesta tarvetta, 

jotta ehdotettu leasingstandardi voitaisiin yksiselitteisesti saattaa käytäntöön. Tutki-

musaineistosta kaikki neljä sähköntuotantoa ja -jakelua edustavaa yritystä ja seit-

semän kahdeksasta televiestinnän toimialan yrityksestä olivat sitä mieltä, että lisä-

ohjeistusta tarvittaisiin. Tämä tulos saattaisi pohjautua hyvinkin siihen, että näiden 

toimialojen yrityksillä on liiketoiminnassaan perinteisistä leasingsopimuksista eroa-

via monimutkaisempia sopimuksia. Tietyt sopimukset saattavat myöskin olla ainakin 

lähellä rajatapauksia sen suhteen, tulevatko ne yleensä kuulumaan uudistuvan 
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standardin piiriin vai eivät. Etenkin televiestinnän toimialan yritysten kommenteista 

nousi esiin tiettyjen sopimusten monimutkaisuus. Todennäköisesti juuri sopimusten 

monimutkaisuuden vuoksi etenkin näiden yksittäisten toimialojen yritykset kaipaisi-

vat lisäohjeistusta ehdotettuun leasingstandardiin ja nimenomaan heidän yritys-

tensä liiketoiminnan näkökulmasta. 

 

4.5.2 Käyttöönotosta koituvat kustannukset 

 

Tutkimusaineiston analyysissä toisena merkittävänä vuokralle ottajayritysten liike-

toimintaan vaikuttavana tekijänä nousi esiin standardimuutoksesta vuokralle otta-

jayrityksille koituvat kustannukset. Tutkimusaineiston kommenttikirjevastauksia luo-

kiteltiin niin, että aineistosta pyrittiin kartoittamaan vuokralle ottajien mielipiteitä 

standardiluonnoksen käyttöönotosta koituvista kustannuksista. Kuviossa 9 esitel-

lään toimialoittainen jakauma vuokralleottajayrityksistä, jotka kommenttikirjeissään 

ovat maininneet, että standardiluonnoksen 5/2013 käyttöönotto tulisi aiheuttamaan 

kustannuksia. 

 

 

Kuvio 9. Standardiluonnoksen 5/2013 käyttöönotosta vuokralle ottajille koituvat kus-

tannukset. 
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Kaiken kaikkiaan kuvion 9 aineistona ovat olleet kaikki 65 tutkimusaineiston kom-

menttikirjettä ja kuvan jakaumasta voidaan havaita, että 42 vuokralle ottajayritystä 

ovat kommenttikirjevastauksessaan ilmaisseet käyttöönotosta aiheutuvan kustan-

nuksia ja loput 23 yritystä eivät ottaneet kommenteissaan asiaan kantaa. Prosentu-

aalisesti tarkasteltuna 42 yritystä edustavat valtaosaa, noin 65 prosenttia kaikista 

tutkimusaineiston yrityksistä. Yksittäisistä toimialoista kuvion 9 jakaumasta nouse-

vat esille etenkin ruokakaupan, vähittäismyynnin, televiestinnän ja kuljetuspalvelu-

jen toimialat. Näiden toimialojen vastaajista käyttöönotosta koituvat kustannukset 

ovat kommenteissaan nostaneet esiin 75 prosenttia tai enemmän toimialaryhmän 

vastaajista. Suhteellisesti eniten kustannuksista ovat maininneet ruokakaupan toi-

mialaryhmään kuuluvat yritykset, joista viisi yritystä kuudesta eli noin 83 prosenttia 

on ilmaissut käyttöönotosta aiheutuvan kustannuksia. Seuraavaksi useimmin kus-

tannuksista ovat maininneet vähittäismyynnin toimialaryhmään kuuluvat yritykset, 

joista seitsemän yritystä yhdeksästä yrityksestä eli noin 78 prosenttia vastaajista 

mainitsee kommenteissaan käyttöönoton kustannuksista. Ainoan selkeän poikkeuk-

sen käyttöönoton kustannuksista kommentoivien toimialojen jakaumaan tekee säh-

köntuotannon ja -jakelun toimialaryhmä. Sähköntuotannon ja -jakelun toimialaryh-

mässä vain yksi neljästä vastanneesta yrityksestä mainitsee kommenteissaan käyt-

töönotosta aiheutuvista kustannuksista. 

 

Ruokakaupan ja vähittäismyynnin toimialat vastustivat myös yksittäisistä toimi-

aloista suhteellisesti eniten standardiluonnoksessa 5/2013 ehdotettua pääasial-

lisinta muutosta, eli kaikkien yli 12 kuukauden leasingsopimusten aktivointia vuok-

ralle ottajien taseissa. Ruokakaupan ja vähittäismyynnin kokemilla standardiluon-

noksen käyttöönotosta koituvilla kustannuksilla ja kaikkien yli 12 kuukauden leasing-

sopimusten taseaktivoinnin vastustamisella saattaisi hyvinkin olla yhteys keske-

nään. Taseaktivointia saatetaan vastustaa toimialoilla voimakkaasti osaltaan myös 

sen vuoksi, että siitä aiheutuvat mahdolliset kustannukset koetaan merkittävinä. 
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4.5.3 Kustannusten ja hyötyjen näkökulma 

 

Tutkimusaineiston analyysissä haluttiin selvittää myös vuokralle ottajien mielipidettä 

uuden standardin käyttöönotosta aiheutuvien kustannusten suhteesta tilinpää-

tösinformaation käyttäjille koituviin hyötyihin. Tämä näkökulma on ollut myös esillä 

osana IASB:n ja FASB:n yhteistä leasingstandardin muutosprojektia. Tutkimusai-

neistosta ilmenneiden kommenttien perusteella vuokralle ottajat suurimmaksi 

osaksi kokivat, että käyttöönotosta koituvat kustannukset eivät kohtaa tilinpää-

tösinformaation käyttäjille käyttöönotosta koituvia hyötyjä. Kuvion 10 jakaumasta 

voidaan havaita, että yrityksiä, jotka uskovat käyttöönotosta koituvien kustannusten 

ylittävän käyttöönotosta koituvat hyödyt on määrällisesti lähes yhtä paljon, kuin yri-

tyksiä, jotka kuvion 9 mukaan kokevat standardiluonnoksen käyttöönotosta yleisesti 

aiheutuvan kustannuksia. 

 

 

Kuvio 10. Standardiluonnoksen 5/2013 käyttöönoton kustannukset vs. tilinpää-

tösinformaation käyttäjille koituvat hyödyt. 

 

Kaiken kaikkiaan 38 vuokralle ottajayritystä koko tutkimusaineiston 65 yrityksestä 

(59 %) on kommenteissaan sitä mieltä, että vuokralle ottajille käyttöönotosta aiheu-

tuvat kustannukset tulisivat todennäköisimmin ylittämään tilinpäätösinformaation 
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käyttäjille koituvat hyödyt. Toimialoittain tarkasteltuna ruokakaupan toimiala on nos-

tanut vahvimmin esille mielipidettä siitä, että standardiluonnoksen 5/2013 käyttöön-

otosta koituvat kustannukset eivät kohtaisi käyttöönotosta koituvia hyötyjä. Ruoka-

kaupan toimialalla jakauma on sama, kuin kuviossa 9, jossa kuvattiin vuokralle ot-

tajien mielipiteitä siitä, tulisiko käyttöönotto yleisesti aiheuttamaan kustannuksia yri-

tykselle. Ruokakaupan toimialalla viisi kuudesta yrityksestä vastaa kommenteis-

saan, että standardiluonnoksen käyttöönoton kustannukset tulisivat ylittämään käyt-

töönotosta koituvat hyödyt. 

 

Vuokralle ottajien standardiluonnoksen 5/2013 käyttöönoton kustannuksiin liittyvät 

kommentit koskevat pääasiallisesti standardiluonnoksen monimutkaisuutta, manu-

aalisen työn lisääntymistä ja tarvittavia käyttöönottovaiheen järjestelmähankintoja, 

mutta osaltaan myös standardin jatkuvasta noudattamisesta aiheutuvia kustannuk-

sia. Vuokralle ottajat eivät siis ainoastaan kokeneet, että kustannuksia aiheutuisi 

vain standardiluonnoksen käyttöönottovaiheessa, vaan myös standardin jatkuvasta 

hallinnasta. Standardin jatkuvan hallinnan kustannuksista vuokralleottajayritykset 

mainitsevat etenkin uudelleen arvostuksen aiheuttaman taakan ja siihen liittyvät 

kustannukset. 

 

Englantilainen televiestinnän toimialan yritys kommentoi standardiluonnoksen 

5/2013 käyttöönotosta koituvia kustannuksia seuraavasti ”standardiluonnoksen 

käyttöönotto aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia yrityksille, sisältäen kustannuk-

sia laajasta tiedonkeruusta ja tiedon analysoinnista, johdon tietojärjestelmien kehi-

tyksestä, muutoksista liiketoiminnan prosesseihin ja kontrolleihin, sekä sisäisten ja 

ulkoisten sidosryhmien koulutuksesta. Olemme myös huolestuneita ehdotuksille 

luonteenomaisesta huomattavasta ylläpidosta perustuen jatkuvaan valvontaan.” Kii-

nalainen merikuljetuksiin erikoistunut yritys kommentoi puolestaan kustannusten ja 

hyötyjen suhdetta näin ”me uskomme, että kustannukset tiedonkeruusta, leasing-

sopimusten tärkeimpien ehtojen arvioinnista, olennaisten tietojen jäljittämisestä ja 

muuttuvien ehtojen aiheuttamista uudelleen arvioinneista tulevat olemaan merkittä-

viä ja tulevat ylittämään ehdotuksen väitetyt hyödyt”. Kaiken kaikkiaan vuokralle ot-

tajien kommenteista esille nousseet mielipiteet liittyen vuokralle ottajille koituviin 



68 

 

kustannuksiin olivat hyvin samansuuntaisia ja esille nousi yhtenevää huolestunei-

suutta siitä, että standardiluonnoksen käyttöönotosta koituvat kustannukset ovat yri-

tyksille merkittäviä. 

 

4.5.4 Vaikutukset yksittäisten toimialojen liiketoiminnalle 

 

Tutkimusaineiston analyysin perusteella ruokakaupan ja vähittäismyynnin toimialat 

nousivat esiin tarkasteltaessa vaikutuksia yksittäisten toimialojen liiketoimintaan. 

Ruokakaupan ja vähittäismyynnin toimialat vastustivat suhteellisesti eniten standar-

diluonnoksen 5/2013 suurinta yksittäistä muutosta, eli kaikkien yli 12 kuukauden 

leasingsopimusten aktivointia vuokralle ottajien taseissa. Ruokakaupan ja vähittäis-

myynnin toimialat myös ilmaisivat kommenteissaan suhteellisesti eniten, että stan-

dardiluonnoksen käyttöönotto tulisi aiheuttamaan kustannuksia. Ruokakaupan ja 

vähittäismyynnin toimialoilla oltiin lisäksi muihin toimialoihin verrattuna suhteellisesti 

eniten sitä mieltä, että standardiluonnoksen käyttöönoton kustannukset ylittäisivät 

standardimuutoksella tavoitellut hyödyt tilinpäätösinformaation käyttäjille. Näiden 

edellä esitettyjen vaikutusten voidaan olettaa olevan ruokakaupan ja vähittäismyyn-

nin toimialoille merkittäviä, koska toimialojen yritysten mielipiteet nousevat selkeästi 

esiin osana tutkimusaineiston analyysiä. Vähittäismyynnin ja ruokakaupan toi-

mialoilla leasingsopimuksia yleisesti käytetään myös suhteellisen paljon. Aiempien 

tutkimusten perusteella leasingsopimusten taseaktivointi tulisi vaikuttamaan eniten 

niihin toimialoihin, joilla leasingrahoitusta hyödynnetään enemmän. Vähittäismyyn-

nin ja ruokakaupan toimialoilla leasingrahoitusta käytetään paljon toimitilavuokrauk-

sessa. Toimialat ovat liiketoiminnallisesti tarkasteltuna hyvin lähellä toisiaan. 

 

Vähittäismyynnin toimialan osalta huomion arvoisia ovat IASB:n uudesta lea-

singstandardista antamat alustavat päätökset liittyen siihen, että uudessa standar-

dissa kaikki leasingsopimukset luokiteltaisiin yhdellä tavoin (single model). Tutki-

musaineiston analyysissä kommenttikirjevastauksista IASB:n leasingsopimusten 

luokittelua koskevaan kysymykseen 4 havaittiin, että kaikki kysymykseen vastan-

neet vähittäismyynnin yritykset olivat kaksoisluokittelumallin periaatteen puolesta. 

Tämä saattaa hyvinkin perustua siihen, että vähintäänkin yleisellä tasolla vähittäis-
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myynnin yritykset olisivat kaksoisluokittelumallin periaatteen puolesta, jossa kiinteis-

töleasingsopimuksia käsitellään erillään muista leasingsopimuksista. IASB:n anta-

mien alustavien päätösten perusteella uuteen leasingstandardiin tultaisiin hyväksy-

mään yksinkertainen luokittelumalli (single model). Yksinkertaisen luokittelumallin 

periaate tulisi tämän tutkimuksen tulosten perusteella suosimaan vähiten juuri vä-

hittäismyynnin toimialaa. Vähittäismyynti oli ainoa toimiala tässä tutkimuksessa, 

jolla kaksoisluokittelumallin kannattajia oli enemmän kuin sen vastustajia. Vähittäis-

myynnin yrityksistä standardiluonnoksessa 5/2013 ehdotettua kaksoisluokittelumal-

lia kannattivat kaikki kolme IASB:n kysymyksiin suoraan vastannutta vähittäismyyn-

tiyritystä. Huomioitavaa on, että vähittäismyynnin ja ruokakaupan toimialojen mieli-

piteet leasingsopimusten luokittelusta vastauksissa IASB:n esittämään kysymyk-

seen 4 erosivat selvästi toisistaan. Ruokakaupoista vain yksi neljästä oli ehdotetun 

luokittelun puolesta. Mielipide ero on mielenkiintoinen sen vuoksi, että toimialat 

omaavat paljon samankaltaisia piirteitä keskenään ja etenkin toimitilakiinteistöjen 

vuokrauksen osalta, joka liittyy vahvasti standardiluonnoksessa 5/2013 ehdotettuun 

kaksoisluokittelumalliin. 

 

Ruokakaupan ja vähittäismyynnin toimialojen yritysten kommenteissa nousi esiin, 

että toimialalla yleisesti leasingsopimuksia käytetään suhteellisen paljon ja kiinteis-

töleasingsopimuksien hyödyntäminen ei yleensä perustu rahoituksellisiin perustei-

siin. Leasingsopimuksien hyödyntäminen saattaa yritysten mukaan esimerkiksi pe-

rustua ainoastaan siihen, että haluttua liiketilaa ei ole tarjolla tietyllä sijainnilla muu-

ten, kuin vuokraamalla liikehuoneisto. Englantilainen ruokakaupan toimialaa edus-

tava yritys kommentoi taseaktivointia seuraavasti ”kiinteistöleasingsopimuksille ei 

ole usein muuta vaihtoehtoista kiinteistöä saatavilla ja leasingsopimukset perustu-

vat omaisuuserän liiketaloudelliselle tarpeelle ennemmin kuin rahoitukselliseen 

päätökseen. Lisäksi kiinteistöleasingsopimusten ehdot, kuten sopimusten pituudet, 

ovat saneltu kiinteistön omistajien pitkäntähtäimen liiketoiminnallisten tavoitteiden 

mukaan. Esimerkiksi kiinteistön ostaminen ei usein ole vaihtoehto kiinteistönomis-

tajalta, joka saattaa ainoastaan etsiä tuottoa sijoitukselleen. Näin ollen kiinteistö-

leasingsopimukset ovat ensisijaisesti ei-rahoituksellisia liiketapahtumia ja kirjattava 

rahoituksellinen leasingvelka ei todellisesti kuvasta kiinteistöleasingsopimusten lii-

ketoiminnallista olemusta”. Tutkimusaineiston analyysissä nousi yleisesti esiin se, 
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että leasingsopimusten hyödyntäminen on vähittäismyynnin ja ruokakaupan toi-

mialoilla tärkeässä asemassa. Vähittäismyynnin ja ruokakaupan yritysten vastaus-

jakaumista tämän tutkimuksen luokitteluissa sekä yritysten yleisistä kommenteista 

voidaan päätellä, että standardimuutoksen vaikutukset kohdistuisivat vahvasti eten-

kin näihin toimialoihin. 

 

Tutkimusaineiston analyysissä nousee esille myös lentoyhtiöiden selkeä mielipide 

siitä, että standardiluonnoksen 5/2013 käyttöönotto aiheuttaisi merkittäviä valuutta-

kurssiheilahteluja juuri heidän toimialallaan. Tutkimusaineiston analyysistä käy ilmi, 

että seitsemän lentoyhtiötä kahdeksasta nostaa esiin huolen valuuttakurssiheilah-

teluista kommenttikirjeessään. Lentoyhtiöiden mielestä valuuttakurssimuutoksille 

altistuminen tulisi aiheuttamaan haitallisia ja tarpeettomia kurssitappioita ja -tuottoja, 

jotka tulisivat vaikeuttamaan tilinpäätösinformaatiota hyödyntävien tahojen arvioin-

tia yhtiön taloudellisesta asemasta. 

 

Lentoyhtiöt kommentoivat standardiluonnoksen 5/2013 käyttöönotosta koituvan hei-

dän toimialansa yhtiöille haitallisia valuuttakurssiheilahteluja. Lentoyhtiöt ovat hyö-

dyntäneet liiketoiminnassaan vielä toistaiseksi taseen ulkopuolisia käyttöleasingso-

pimuksia, mutta ehdotetun uuden standardiluonnoksen mukaisesti kaikki yli 12 kuu-

kauden leasingsopimukset kirjattaisiin vuokralle ottajien taseessa. Taseaktivointi 

johtaisi siihen, että vielä toistaiseksi taseen ulkopuoliset leasingvelat tulisivat valuut-

takurssitäsmäytysten piiriin. Lentoyhtiöiden kommenttien perusteella valuuttakurs-

siheilahtelujen vaikutukset koskisivat etenkin heidän toimialaansa, koska yleisenä 

käytäntönä toimialalla on, että leasingsopimukset sidotaan Yhdysvaltain dollariin. 

Ongelmia tulisi syntymään silloin, kun vuokralleottajayhtiön raportointivaluutta on 

jokin muu, kuin Yhdysvaltain dollari. Toimialalla leasingsopimuksia käytetään paljon 

ja valuuttakurssiheilahtelut tulisivat mahdollisesti olemaan suuria ja niillä saattaisi 

näin ollen olla merkittäviä tulosvaikutuksia. 

 

Kanadalainen lentoyhtiö kommentoi valuuttakurssiheilahteluja kommenttikirjees-

sään näin ”lentoalalla lentokoneiden leasingsopimukset ovat yleisesti ilmoitettu Yh-

dysvaltain dollareissa, joka ei välttämättä ole raportointiyhteisön toiminnallinen va-

luutta. Ehdotuksen mukaan leasingvelkaa kohdeltaisiin rahoitusinstrumenttina ja se 
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olisi valuuttakurssimuutosten kohteena, joka saattaisi luoda merkittäviä tuloslas-

kelma vaihteluja. Tämä valuuttakurssimuutoksista johtuva tuloslaskelmaheilahtelu 

ei välttämättä ilmaise leasingsopimuksen taloudellista kustannusta leasingsopimus-

kauden aikana”. Toinen saman maan lentoyhtiö korostaa omissa kommenteissaan, 

että ”pieni kurssimuutos voisi aiheuttaa valtavia tappioita, jotka saattaisivat hävittää 

kaikki operatiivisen liiketoiminnan tuotot terveiltä kannattavilta yhtiöiltä, ja siten 

luoda nettotuloksen ja osakekohtaisten tuottojen arvoja, jotka ovat täysin erillään 

yhteisön taloudellisesta suorituskyvystä”. Lentoyhtiöt nostavat kommenteissaan 

esiin etenkin huolen siitä, että uudistuva käytäntö tulisi vääristämään tilinpää-

tösinformaation käyttäjille koituvaa kuvaa yhtiön taloudellisesta tilanteesta. 

 

4.6 Keskeisimmät vaikutukset vuokralle ottajien tilinpäätöskäytäntöön  

 

IASB:n antamien alustavien päätösten mukaan vuokralle ottajien leasingsopimuksia 

koskevat raportointikäytännöt tulisivat muuttumaan uudistuvassa leasingstandar-

dissa, verrattuna vielä nykyään voimassa olevaan IAS 17 -standardiin. Keskeisim-

pänä erona nykykäytäntöön tulisi olemaan se, että kaikki yli 12 kuukauden pituiset 

leasingsopimukset kirjataan vuokralle ottajien taseissa käyttöoikeusomaisuuseränä 

”Right of Use an asset” ja vastaavana velkana ”liabilities”. Tuloslaskelmalla leasing-

sopimusten kulukirjaukset jaettaisiin erikseen poisto- ja rahoituskuluun, kuten nykyi-

sessä rahoitusleasingkäytännössä. Taseen leasingvelkaa lyhentävä osuus kirjattai-

siin leasingvuokran ja korkokulun erotuksena. Poistojen periaate tulisi olemaan kai-

kille yli 12 kuukauden leasingsopimuksille samanlainen, kuin muillekin käyttöomai-

suushyödykkeille. 

 

Keskeisenä erona uuden käytännön ja vielä toistaiseksi voimassa olevan käytännön 

välillä olisi se, että nykykäytännössä käyttöleasingsopimuksiksi luokiteltavia vuok-

rasopimuksia (muut vuokrasopimukset) ei kirjata vuokralle ottajien taseissa, vaan 

käyttöleasingsopimuksista aiheutuvat vuokramaksut kirjataan aiheutuessaan tulos-

laskelmalla vuokrakuluna. Uusi leasingsopimusten kirjauskäytäntö tulisi alustavien 

päätösten mukaan sallimaan poikkeuksen taseaktivoinnista 12 kuukautta ja sen alle 

pituudeltaan olevien leasingsopimusten osalta. Poikkeuskäytäntö mahdollistaisi 
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sen, että vuokralle ottajat voisivat 12 kuukautta ja sen alle pituisten leasingsopimus-

ten osalta kirjata ainoastaan yksittäisen vuokrakulun tuloslaskelmallaan, ilman lea-

singsopimuksen taseaktivointia. 

 

Sopimuksen tunnistaminen leasingsopimukseksi tulisi alustavien päätösten perus-

teella muuttumaan IFRIC 4 tulkintaohjeen poistuessa käytöstä. Leasingsopimus on 

IASB:n alustavien päätösten mukaisesti sopimus, joka mahdollistaa vuokralle otta-

jalle oikeuden käyttää sopimuksen kohteena olevaa omaisuuserää tietyn ajanjakson 

ajan, sovittua korvausta vastaan. Pääperiaatteen mukaan kyseessä on leasingso-

pimus, mikäli vuokralle ottaja (asiakas) voi kontrolloida omaisuuserän käyttöä, eli 

vuokralle ottajalla on yksinomainen ”exclusive” käyttöoikeus omaisuuserään tietyn 

ajanjakson ajan ja vuokralle ottaja voi päättää miten sitä käyttää. Vuokralle ottajalla 

on yksinomainen käyttöoikeus omaisuuserään silloin, kun vuokralle ottajalla on oi-

keus saada olennaisesti kaikki omaisuuserän käytöstä johtuva taloudellinen hyöty 

itselle vuokrakauden aikana. Vuokralle ottaja voi IASB:n mukaan päättää omaisuus-

erän käytöstä silloin, kun vuokralle ottajalla on mahdollisuus muuttaa omaisuuserän 

käyttötarkoitusta ja sitä, miten omaisuuserää käytetään sopimuskauden aikana. 

Alustavien päätösten mukaan uudessa leasingkäytännössä on eroteltava sopimuk-

sen mahdolliset vuokra- ja palvelukomponentit erilleen toisistaan. Pääperiaatteena 

on, että vain vuokrakomponentit kirjattaisiin vuokralle ottajien taseissa. IASB:n mu-

kaan ei olisi tarkoituksen mukaista, että palvelukomponentteja kirjattaisiin vuokralle 

ottajien taseissa. Erotellut palvelukomponentit kirjataan pääperiaatteen mukaan yk-

sittäisinä kuluina tuloslaskelmalla, ilman tasekirjauksia. IASB on tehnyt käytäntöjä 

yksinkertaistaakseen tähän myös poikkeuksen, jonka mukaan halutessaan vuok-

ralle ottajalla on mahdollisuus kirjata vuokra- ja palvelukomponentit yhdessä tasee-

seen yhtenä leasingsopimuksena. Vuokralle ottaja arvostaa vuokraomaisuuserän 

”Right of Use an asset” ja vuokravelan ”liabilities” tulevaisuuden vuokramaksujen 

nykyarvoon. Leasingsopimuksen vuokraomaisuuserä tulisi lisäksi sisältämään 

myös kaikki suoraan vuokrasopimuksen solmimisesta aiheutuneet välittömät kus-

tannukset. 

 

IASB:n alustavien päätösten mukaan leasingsopimukset ovat periaatteeltaan rahoi-

tuksellisia toimintoja ja vuokralle ottajayritysten tulee käsitellä rahoituslaskelmalla 
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leasingvelkaa lyhentävä vuokramaksun velan lyhennysosuus rahoituksen rahavir-

tana. IASB:n mukaan leasingvelkaan kohdistuva leasingvuokramaksun koronosuus 

käsitellään rahoituslaskelmalla samojen vaatimusten mukaan, kuin muutkin korko-

maksut. 

 

4.7 Keskeisimmät tutkimustulokset ja tutkimuksen kontribuutio 

 

Tässä tutkimuksessa keskeisimpiä tutkimustuloksia nousi esiin yhteensä seitse-

mässä eri aihealueessa. Keskeisimmät tutkimustulokset yhdessä tutkimuksen em-

piirisen analyysin kanssa vastaavat tälle tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysy-

myksiin. Keskeisimmissä tutkimustuloksissa oli havaittavissa myös kontribuutiota 

kirjallisuuskatsauksessa esiteltyihin aiempiin tutkimuksiin. Taulukossa 4 esitellään 

yhteenvetona tämän tutkimuksen keskeisimmät tutkimustulokset ja kontribuutio 

aiempiin tutkimuksiin. 

 

Tämän tutkimuksen tutkimustuloksissa oli havaittavissa kontribuutiota saksalaiseen 

Fulbier et al. (2008) tutkimukseen, jossa käyttöleasingsopimusten taseaktivoinnista 

havaitut voimakkaimmat vaikutukset eri tunnusluvuilla mitattuna kohdistuivat vähit-

täismyynnin toimialaan. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella sekä ruokakau-

pan, että vähittäismyynnin toimialat olivat suhteellisesti eniten kaikkien yli 12 kuu-

kauden leasingsopimusten taseaktivointia vastaan. Perustellusti voidaan todeta, 

että mikäli yrityksen tärkeisiin tunnuslukuihin on havaittu kohdistuvan selkeitä nega-

tiivisia vaikutuksia taseaktivoinnista johtuen, niin tällöin yritys ei todennäköisemmin 

myöskään lukeudu taseaktivoinnin kannattajiin. Tämän tutkimuksen tutkimustulos-

ten perusteella lisäksi yleisesti toimialoittain tarkasteltuna voimakkaimmat vaikutuk-

set kohdistuivat myöskin vähittäismyynnin ja ruokakaupan toimialoihin. Fulbier et al. 

(2008) tutkimuksessa ruokakaupan toimialaa ei esitelty erikseen omana toimiala-

naan, joten saattaa hyvin olla, että ruokakauppaketjuja sisältyi tutkimuksessa vähit-

täismyynnin toimialan alle, mikäli ruokakaupan toimialan yrityksiä on ollut tutkimuk-

sessa edustettuna. 

 

Tämän tutkimuksen tuloksissa kontribuutiona useampaan kirjallisuuskatsauksessa 

esiteltyyn aiempaan tutkimukseen, vuokralle ottajien kommenteista nousi esille 
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mahdolliset vaikutukset yritysten tärkeissä tunnusluvuissa ja etenkin velkaantunei-

suusasteessa. Yritykset mainitsivat kommenttikirjeissään lisäksi myös huolen siitä, 

että leasingstandardin uudistuksesta saattaisi aiheutua mahdollisia vaikutuksia yri-

tysten lainanottokykyyn ja kovenantteihin. Tässä tutkimuksessa esitellyistä aiem-

mista tutkimuksista nousi esiin tunnuslukuvaikutuksia etenkin erilaisissa velkaantu-

neisuusastetta mittaavissa tunnusluvuissa. Negatiivisia vaikutuksia velkaantunei-

suusastetta mittaavissa tunnusluissa nousi esiin Nelson (1963), Ashton (1985), Im-

hoff et al. (1991), Beattie et al. (1998), Bennett & Bradbury (2003) ja Fülbier et al. 

(2008) tutkimuksissa. 
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Taulukko 4. Keskeisimmät tutkimustulokset. 

 

Aihealue Tutkimustulos 1 Tutkimustulos 2 Kontribuutio

1. Kaikkien yli 12kk 

leasingsopimusten 

taseaktivointi

*65 vuokralle 

ottajayrityksestä 30 

yritystä (n.46%) oli 

ehdotettua 

taseaktivointia vastaan 

ja vain 13 yritystä (20%) 

puolesta.

*Taseaktivointia 

vastustavat eniten 

vähittäismyynnin ja 

ruokakaupan toimialat.

Fulbier et al. 2008 mukaan  

toimialoittain tarkasteltaessa 

suurimmat vaikutukset 

kohdistuivat vähittäismyynnin 

toimialaan.

2. Leasingsopimusten 

taseaktivoinnin 

vaikutukset vuokralle 

ottajien tunnusluvuissa

*Vaikutukset yritysten 

tunnusluvuissa, 

etenkin 

velkaantuneisuusastee

ssa.

*Mahdolliset 

vaikutukset vuokralle 

ottajien 

lainanottokykyyn ja 

kovenantteihin.

Useammassa aiemmassa 

tutkimuksessa havaittiin 

taseaktivoinnin vaikuttavan 

etenkin eri velkaantuneisuuden 

astetta mittaaviin 

tunnuslukuihin.

3. Suhtautuminen 

standardiluonnoksessa 

5/2013 ehdotettuun 

kaksoisluokittelumallii

n

*Selkeä enemmistö 71 

% vastustaa 

kaksoisluokittelu-

mallia A & B.

*Kaikki kolme IASB:n 

kysymyksiin 

vastannutta 

vähittäismyynnin 

yritystä olivat 

kaksoisluokittelumallin 

puolesta.

Tämän tutkimuksen 

tutkimustulos tukee vuokralle 

ottajien näkökulmasta IASB:n 

alustavaa päätöstä siitä, että 

kaikki leasingsopimukset 

luokiteltaisiin samalla tavoin 

(single model).

4. Kasvava hallinnollinen 

taakka & 

monimutkaisuus

*Selkeä enemmistö 

62% vastustaa 

standardi-luonnoksen 

5/2013 liitetieto-

vaatimuksia. Vain 18 % 

liitetieto-vaatimusten 

puolesta.

*Lisääntyvä 

manuaalinen työ, uudet 

järjestelmät ja koulutus. 

Yleinen lisääntyvä 

monimutkaisuus 

taloudellisen tiedon 

tuottamisessa. *59% 

yrityksistä ilmaisi 

kaipaavansa 

lisäohjeistusta 

standardiluonnokseen 

5/2013.

5. Käyttöönotosta 

koituvat kustannukset

*65% kaikista 

tutkimusaineistoon 

kuuluvista yrityksistä 

mainitsee 

kommenteissaan, että 

standardi-luonnoksen 

5/2013 tulisi 

aiheuttamaan 

kustannuksia. 

*Vähittäismyynnistä 

7/9 yritystä ja 

Ruokakaupasta 5/6 

yritystä mainitsee 

kustannuksista.

*59% kaikista 

tutkimusaineistoon 

kuuluvista yrityksistä 

manitsee, että 

standardiluonnoksen 

5/2013 käyttöönotosta 

koituvat kustannukset 

tulisivat ylittämään 

käyttöönoton hyödyt. 

*Vähittäismyynnistä 6/9 

ja Ruokakaupasta 5/6 

mainitsee kustannusten 

ylittävän hyödyt.

6. Vaikutukset 

yksittäisille toimialoille

*Suurimmat 

vaikutukset 

vähittäismyynnin ja 

ruokakaupan 

toimialoilla.

*Valuuttakurssiheilahte

lut olennaisia 

lentoyhtiöiden 

toimialalla.

7. IASB:n alustavien 

päätösten vaikutukset 

vuokralle ottajien 

tilinpäätöskäytännössä

*Kaikki yli 12 

kuukauden 

leasingsopimukset 

kirjattava vuokralle 

ottajien taseissa. 

*Kaikki 

vuokrasopimukset 

luokitellaan samalla 

tavoin (single model).

*Sopimusten 

tunnistaminen 

leasingsopimukseksi. 

*Sopimusten vuokra- ja 

palvelukomponenttien 

erottelun 

korostuminen. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän Pro gradu -tutkielman päättävässä viidennessä luvussa käsitellään yhteen-

vetona tehtyä tutkimusta ja pohditaan johtopäätöksiä saavutettujen tutkimustulosten 

pohjalta. Yhteenvedon ja johtopäätösten tarkastelun jälkeen tämän luvun loppupuo-

lella arvioidaan vielä tutkimuksen reliaabeliutta ja validiutta, sekä esitellään kaksi 

jatkotutkimusehdotusta tuleville tutkimuksille. 

 

5.1 Yhteenveto 

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin kansainvälisen vuokrasopimuksia käsittelevän tilin-

päätösstandardin IAS 17 muutoksen vaikutuksia vuokralleottajayritysten näkökul-

masta. Leasingstandardin muutos on IASB:n ja FASB:n yhteinen projekti, joka on 

otettu IASB:n tehtävälistalle jo vuonna 2006. Vuokrasopimusstandardia on haluttu 

uudistaa, koska se nykyisessä muodossaan mahdollistaa informaation epäsymmet-

riaa ja asettaa tilinpäätöstiedon käyttäjiä eriarvoiseen asemaan. Nykykäytäntöä kos-

kevassa kritiikissä on nousut etenkin esille se, että käytäntö mahdollistaa taseen 

ulkopuolisen rahoituksen hyödyntämisen vuokralle ottajien liiketoiminnassa. Nykyi-

sessä IAS 17 -vuokrasopimusstandardissa leasingsopimukset jaotellaan rahoitus-

leasingsopimuksiin ja muihin vuokrasopimuksiin. Muita vuokrasopimuksia ei nyky-

käytännön mukaan tarvitse kirjata vuokralle ottajayritysten taseissa ja etenkin tähän 

epäkohtaan on IASB:n toimesta standardimuutoksen avulla haluttu puuttua. IASB:n 

alustavien päätösten perusteella pääasiallisesti kaikki leasingsopimukset täytyisi 

uudessa leasingstandardissa aktivoida vuokralle ottajien taseissa. 

 

Leasingstandardin muutos on tutkimusaiheena erittäin ajankohtainen, koska uusi 

standardi on tarkoitus IASB:n mukaan julkistaa vuoden 2015 loppuun mennessä. 

Tutkimusaihe on myös merkittävä, koska IAS 17 -leasingstandardin muutos tulee 

koskemaan hyvin laajaa yritysjoukkoa. Leasingrahoitus on paljon käytetty yritysra-

hoitusmuoto maailmanlaajuisesti, johon liittyy suuria rahavirtoja. Standardimuutos 

tulisi koskemaan kaikkia IFRS-standardeilla raportoivia yrityksiä. IFRS-raportointi-

käytännöt on otettu käyttöön jo noin 100 valtiossa ympäri maailman. 
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Tämä tutkimus toteutettiin vuokralleottajayritysten näkökulmasta, koska IASB:n 

alustavissa päätöksissä on julkistettu, että standardimuutoksen keskeisimmät muu-

tokset tulisivat koskemaan vuokralle ottajia. Pääasiallisena tutkimusongelmana 

tässä tutkimuksessa oli selvittää, millaisia vaikutuksia IAS 17 -leasingstandardimuu-

toksella tulisi olemaan vuokralleottajayritysten näkökulmasta. Tutkimuksen pääasi-

alliseen tutkimusongelmaan vastaamiseksi tutkimuksen tavoitteena oli vastata seu-

raaviin alatutkimuskysymyksiin: miten vuokralle ottajat suhtautuvat leasingsopimus-

ten taseaktivointikäytännön muutokseen, millaisia vaikutuksia standardimuutoksella 

tulisi olemaan vuokralle ottajien liiketoiminnalle ja miten leasingstandardimuutos tu-

lisi vaikuttamaan vuokralle ottajien tilinpäätösraportointiin. Kaikkiin tälle tutkimuk-

selle asetettuihin tutkimuskysymyksiin vastattiin tämän tutkimuksen empiriaosuu-

dessa ja keskeisimmissä tutkimustuloksissa. 

 

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa edettiin järjestyksessä yleisestä yksityiseen. 

Teoriaosuus aloitettiin käsittelemällä ensimmäisessä teorialuvussa laskentatoimen 

säännösten taustaa, IFRS-standardien säätämistä, leasingstandardien historiaa ja 

nykyisen IAS 17 -standardin kehitystä. Kirjallisuuskatsauksen toisessa luvussa kä-

siteltiin tarkemmin nykyistä voimassa olevaa vuokrasopimusstandardia, viimeisintä 

standardiluonnosta 5/2013, nykyisen IAS 17 -standardin ja standardiluonnoksen 

5/2013 eroja, IASB:n alustavia päätöksiä uudesta leasingstandardista ja leasingso-

pimusten taseaktivointia käsitteleviä aiempia tutkimuksia. Tutkimuksen teoriaosuus 

haluttiin pitää mahdollisimman selkeänä. Teoriaosuudessa käsitellyt asiakokonai-

suudet valittiin niin, että ne palvelisivat tutkimukseen valittua näkökulmaa ja tavoit-

teita mahdollisimman hyvin. Teoriaosuudessa haluttiin keskittyä vain tämän tutki-

muksen kannalta olennaisimpiin aiheisiin. Teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltiin 

IAS 17 -leasingstandardia ja leasingstandardimuutosta käsitteleviä aihealueita 

vuokralle ottajien näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen empiirisen osuuden tutkimusaineistoksi valikoituivat IASB:n ja FASB:n 

viimeisimpien leasingstandardiluonnosten 5/2013 vastaanottamat kommenttikirjeet, 

joita on FASB:n kotisivuilla luettavissa yhteensä 641 kappaletta. IASB on pyytänyt 

kommenttikirjevastauksia yksityishenkilöiltä, asiantuntijoilta ja eri organisaatioilta 

esittämiinsä kysymyksiin koskien julkaisemaansa standardiluonnosta 5/2013. Tämä 
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tutkimusaineisto mahdollisti vuokralle ottajien mielipiteiden tutkimisen standar-

dimuutokseen liittyen, tutkimukseen valitun näkökulman mukaisesti. Tutkimuksen 

empiirisessä osuudessa laajan tutkimusaineiston rajaamiseen kiinnitettiin etenkin 

vahvasti huomiota. Tutkimusaineisto rajattiin mahdollisimman tarkasti tutkimuksen 

tavoitteet ja näkökulma huomioiden, jotta se palvelisi parhaalla mahdollisessa ta-

valla tämän tutkimuksen pääasiallisen tutkimusongelman ratkaisemista. Laajaa 641 

kommenttikirjeen kokonaistutkimusaineistoa rajattiin niin, että varsinaiseen tutki-

musaineistoon valikoitui lopulta 65 vuokralle ottajiksi luokiteltujen vastaajien kom-

menttikirjettä, jotka oli kohdistettu IASB:n standardiluonnokseen 5/2013. Valtioittain 

tarkasteltuna lopulliseen tutkimusaineistoon sisältyi yritysten kommenttikirjevas-

tauksia 20 eri valtiosta. Tutkimusaineistoa jaoteltiin kahdeksaan toimialaryhmään. 

 

Empiriaosuudessa tutkimusaineistosta nostettiin esiin kolme pääasiallista teemaa, 

jotka olivat vuokralle ottajien suhtautuminen kaikkien yli 12 kuukauden pituisten lea-

singsopimusten taseaktivointiin ja standardiluonnoksessa 5/2013 ehdotettuun lea-

singsopimusten kaksoisluokittelumalliin, standardimuutoksen vaikutukset vuokralle 

ottajien liiketoiminnalle ja uuden standardin käyttöönoton kustannukset. Jokaisen 

teeman alle muodostettiin vielä kaksi alaluokkaa, jotka mahdollistivat tutkimusai-

neiston tarkemman analysoinnin. Tutkimuksen empiriaosuuden kolme pääasiallista 

teemaa johdettiin suoraan tämän tutkimuksen ensimmäisestä ja toisesta alatutki-

muskysymyksestä, joihin vastattiin empiriaosion tutkimusaineiston analyysin perus-

teella. Tutkimuksen kolmanteen alatutkimuskysymykseen standardimuutoksen vai-

kutuksista vuokralle ottajien tilinpäätösraportointiin vastattiin empiriaosion lopussa 

tutkimuksen kirjallisuuskatsauksen perusteella. 

 

5.2 Johtopäätökset 

 

Johtopäätöksinä tämän tutkimuksen empiriaosion tutkimusaineiston analyysin ja 

kirjallisuuskatsauksen pohjalta saatujen tutkimustulosten perusteella voidaan to-

deta, että leasingstandardimuutoksella tulisi olemaan vaikutuksia vuokralleottajayri-

tyksiin. Vuokralleottajayritysten näkökulmasta leasingstandardimuutos vaikuttaisi 

etenkin kasvattamalla hallinnollista taakkaa ja aiheuttamalla kustannuksia sekä 
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käyttöönottovaiheessa, että jatkuvasta hallinnoinnista johtuen. Standardimuutos tu-

lisi vaikuttamaan myös vuokralle ottajien tilinpäätösraportointiin ja tunnuslukuihin, 

etenkin velkaantuneisuusasteeseen. Kommenttikirjevastausten perusteella vuok-

ralle ottajien joukossa havaittiin huolestuneisuutta myös mahdollisista vaikutuksissa 

lainanottokykyyn ja kovenantteihin. 

 

Toimialoittain tarkasteltuna leasingstandardimuutos tulisi vaikuttamaan etenkin sel-

laisten toimialojen liiketoiminnassa, joilla leasingsopimuksia käytetään paljon ja lea-

singsopimukset ovat merkittävässä asemassa osana liiketoimintaa. Yksittäisten toi-

mialojen näkökulmasta leasingstandardimuutoksen vaikutukset kohdistuisivat voi-

makkaimmin vähittäismyynnin ja ruokakaupan toimialoille. Nämä toimialat ovat lii-

ketoiminnallisesti myös hyvin lähellä toisiaan. Leasingsopimusten hyödyntäminen 

etenkin toimitilavuokrauksen yhteydessä on molemmilla toimialoilla hyvin yleistä. 

Yritysten kommenttien perusteella voidaan päätellä, että kaikkien yli 12 kuukauden 

leasingsopimusten kirjaaminen vuokralle ottajien taseissa tulisi todennäköisesti vä-

hentämään etenkin ruokakauppaketjujen ja vähittäismyyntiorganisaatioiden opera-

tiivisen liiketoiminnan joustavuutta. Kiinteistöjen hankintaa jouduttaisiin mahdolli-

sesti myös useammin harkitsemaan vaihtoehtona leasingvuokraukselle ja vaikutuk-

set saattaisivat näkyä hitautena reagoida markkinatilanteiden muutoksiin. 

 

Yksittäisten toimialojen näkökulmasta taseaktivointi tulisi standardiluonnoksen 

5/2013 mukaisesti johtamaan merkittäviin valuuttakurssiheilahteluihin lentoyhtiöi-

den tilinpäätösraportoinnissa. Taseaktivoinnista aiheutuvat valuuttakurssitäsmäy-

tykset aiheuttaisivat mahdollisesti suuriakin tuotto- ja kulukirjauksia lentoyhtiöiden 

tuloslaskelmalla, koska lentoyhtiöiden toimialalla on kommenttikirjevastausten pe-

rusteella yleisenä käytäntönä sitoa leasingsopimukset Yhdysvaltain dollariin. Uuden 

taseaktivointikäytännön myötä haasteita valuuttakurssiheilahtelujen vuoksi syntyisi 

silloin, kun yhtiön oma raportointivaluutta on jokin muu kuin Yhdysvaltain dollari. 

Valuuttakurssiheilahtelujen tuotto- ja kulukirjaukset heikentäisivät tilinpäätösinfor-

maation käyttäjille yhtiön todellisesta taloudellisesta asemasta välittyvää kuvaa. 

 

Tutkimustuloksissa havaittiin myös kontribuutiota kirjallisuuskatsauksessa esiteltyi-

hin aiempiin leasingsopimusten taseaktivointia käsitteleviin tutkimuksiin. Aiemmissa 
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tutkimuksissa havaittiin, että toimialalla ja sillä, miten paljon leasingsopimuksia 

osana liiketoimintaa käytetään, on merkitystä leasingsopimusten taseaktivoinnin 

vaikutusten laajuudelle. Useammassa aiemmassa tutkimuksessa nousi esiin nega-

tiivisia vaikutuksia vuokralle ottajien tunnusluvuissa ja etenkin erilaisissa velkaantu-

neisuuden astetta mittaavissa tunnusluvuissa. Lisäksi Fülbier et al. (2008) tutkimuk-

sessa päädyttiin toimialoittain tarkasteltuna siihen, että suurimmat vaikutukset lea-

singsopimusten taseaktivoinnista kohdistuisivat eri tunnusluvuilla mitattuna vähit-

täismyynnin toimialaan. Fülbier et al. (2008) tutkimuksessa ei eroteltu ruokakaup-

poja omaksi toimialakseen, joten tutkimuksessa ruokakauppaketjuja saattoi myös 

sisältyä osaksi vähittäismyynnin toimialaa. 

 

IASB:n alustavien päätösten mukainen vuokra- ja palvelukomponenttien erottami-

nen sopimuksilta toinen toisistaan saattaisi lisätä vuokralle ottajien hallinnollista 

taakkaa ainakin käyttöönottovaiheessa. Hallinnollinen taakka saattaisi kasvaa eten-

kin silloin, jos yksittäishintoja mahdollisille eri sopimuskomponenteille ei ole selke-

ästi havaittavissa sopimukselta. IASB on alustavissa päätöksissään sallinut vuok-

ralle ottajien oman arvioinnin vuokra- ja palvelukomponenttien määrittämisessä ja 

hintojen arviointi jäisi selkeiden yksittäishintojen puuttuessa vuokralle ottajien oman 

arvioin varaan. Vuokralle ottajien omat arvioit sopimusten määrittelyissä saattavat 

johtaa ristiriitaisten tulkintojen syntymisen keskenään vastaavanlaisista sopimuk-

sista. 

 

Kokonaisuudessaan uudesta leasingstandardista annettujen alustavien päätösten 

perusteella näyttäisi siltä, että IASB on pyrkinyt huomioimaan kattavasti eri yhteisö-

jen viimeisimpään standardiluonnokseen 5/2013 antamia kommentteja. IASB on 

pyrkinyt alustavissa päätöksissään kompromisseihin, jotka tyydyttäisivät mahdolli-

simman suurta joukkoa yrityksistä. IASB:n viimeisimmissä alustavissa päätöksissä 

otetaan kantaa standardiluonnoksen 5/2013 monimutkaisuuteen ja esiin noussee-

seen hallinnollisen taakan kasvuun. IASB:n omien sanojen mukaan uuden standar-

din ohjeistuksen parantamiseen tultaisiin myös kiinnittämään huomiota. IASB:n 

alustavana päätöksenä uudessa leasingstandardissa luovuttaisiin kaksoisluokitte-

lumallista ja kaikki leasingsopimukset luokiteltaisiin samalla tavoin. Yksinkertainen 
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leasingsopimusten luokittelumalli vähentäisi leasingsopimusten taloudellisen rapor-

toinnin monimutkaisuutta. Alustavien päätösten perusteella leasingsopimusten 

poistot kirjattaisiin uudessa leasingstandardissa samojen periaatteiden mukaan, 

kuin muistakin käyttöomaisuuseristä. Näyttäisi siltä, että IASB:n standardiluonnos-

ten kommenttien pohjalta tekemät alustavat päätökset veisivät uutta leasingstan-

dardia suoraviivaisempaan ja käyttäjäystävällisempään suuntaan. 

 

IASB:n alustavien päätösten perusteella on myös mahdollista, että uuden standar-

din käyttöönotosta ja jatkuvasta hallinnoinnista vuokralle ottajille koituvia kustannuk-

sia saataisiin keventyä verrattuna standardiluonnokseen 5/2013. Hallinnollista taak-

kaa saattaisi keventää se, että alustavien päätösten mukaan poistot tehtäisiin kaik-

kien leasingsopimusten osalta samoilla periaatteilla, kuin muistakin käyttöomai-

suushyödykkeistä. Tuloslaskelmalla poisto- ja korkokulu kirjattaisiin tuttuun tapaan 

toisistaan erillisinä. Mahdollisesti myös hallinnollista taakkaa keventävänä tekijänä 

saattaisi olla vähäisempi manuaalisen työn lisääntyminen, kuin standardiluonnok-

sessa 5/2013 ehdotetun leasingstandardin yhteydessä. Yksinkertainen leasingso-

pimusten luokittelumalli, joka on alustavasti valittu uuteen standardiin, todennäköi-

sesti keventäisi manuaalisen työn määrää. Lisäksi nämä IASB:n alustavien päätös-

ten vuokralle ottajien hallinnollista taakkaa keventävät tekijät saattaisivat vaikuttaa 

keventävästi myös tarvittavien järjestelmäpäivitysten vaatimiin kustannuksiin. 

 

Kaiken kaikkiaan leasingstandardin uudistuksen osalta eletään parhaillaan mielen-

kiintoista aikaa. Tutkimustulosten perusteella erilaisia vaikutuksia tulisi standar-

dimuutoksesta johtuen kohdistumaan vuokralleottajayrityksiin. Toisaalta IASB on 

myös pyrkinyt standardiluonnokselle 5/2013 annettujen kommenttien perusteella 

muokkaamaan uutta standardia mahdollisimman hyvin eri sidosryhmien näkemyk-

set huomioivaan käyttäjäystävällisempään suuntaan. Nähtäväksi vielä jää mil-

laiseksi aivan lopullinen uusi standardi muodostuu ja millaisia vaikutuksia sen käyt-

töönotosta ja käytöstä vuokralle ottajille tulevaisuudessa pidemmällä aikavälillä ai-

heutuu. 
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5.3 Tutkimuksen arviointi 

 

Tässä Pro gradu -tutkielmassa tehty tutkimus kohdistui vuoden 2015 loppuun men-

nessä uudistuvan IAS 17 -leasingstandardin muutoksen vaikutuksiin vuokralleotta-

jayritysten näkökulmasta. Tutkimusta voidaan pitää reliaabelina, koska myös aiem-

missa tutkimuksissa oli löydetty osittain vastaavanlaisia tutkimustuloksia ja kontri-

buutiota aiempiin tutkimuksiin oli todettavissa. Hirsjärvi, Remes & Sajavaara (2008, 

226) mukaan reliaabeliuudella tarkoitetaan tutkimustulosten toistettavuutta ja kykyä 

saavuttaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Hirsjärvi et al. (2008, 226) mukaan eräs tapa 

todeta tutkimustulosten reliaabelius on esimerkiksi se, että kahdessa saman aiheen 

tutkimuksessa päädytään samanlaiseen lopputulokseen tai kaksi eri arvioijaa pää-

tyy aiheesta yhtäläiseen lopputulokseen. Toki, tämä tutkimus omalaisella aineistol-

laan ja omana tutkimuksenaan löysi myös uusia ja erilaisia näkökulmia ja tuloksia 

aiempiin teoreettisessa viitekehyksessä esiteltyihin tutkimuksiin verrattuna, mutta 

myös samankaltaisia tutkimustuloksia oli havaittavissa. Tutkimuksen reliaabeliuutta 

osittain heikentävänä tekijänä voidaan pitää sitä, että kommenttikirjevastausten 

analysoinnissa tarvittiin myös tutkijan omaa arviointia kommenttikirjevastausten luo-

kittelussa ja tulkinnassa. Osittaista tutkijan oman arvioinnin hyödyntämistä tarvittiin 

kommenttikirjeiden luokittelussa ja tulkinnassa, koska IASB:n esittämät kysymykset 

olivat avoimia ja vuokralle ottajat vastasivat niihin omin sanoin. 

 

Tutkimusta voidaan pitää myös validina. Hirsjärvi et al. (2008, 226) mukaan validiu-

den käsitteellä tarkoitetaan mittarin tai tutkimusmenetelmän tarkoituksenmukai-

suutta eli sitä, että kyseisellä menetelmällä voidaan mitata juuri oikeita asioita, joita 

on haluttukin mitata. Tämän tutkimuksen validiutta kasvattaa se, että tutkimusai-

neisto on rajattu hyvin kattavasti, jonka avulla on päästy tutkimuksen tavoitteet ja 

näkökulma huomioiden tutkimaan mahdollisimman hyvin tähän tutkimukseen sovel-

tuvaa aineistoa. Valmiiksi olemassa oleva sekundaariaineisto oli hyvin rajattavissa 

tälle tutkimukselle soveltuvaksi. Tutkimuksessa päästiin tutkimaan juuri vuokralle 

ottajien näkemyksiä heihin kohdistuvista standardimuutoksen vaikutuksista. Tutki-

musaineiston oikein kohdennetun teemoittelun ja luokittelun avulla oli madollista 

löytää tutkimusaineistosta vastaukset tälle tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysy-

myksiin. 
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5.4 Ehdotukset jatkotutkimukselle 

 

Uusi leasingstandardi on tarkoitus julkaista vuoden 2015 loppuun mennessä ja 

koska standardimuutosta ei ole vielä toteutettu, mielenkiintoista olisi etenkin tehdä 

jatkotutkimusta, joka sijoittuu standardimuutoksen jälkeiseen aikaan. Jatkotutki-

musta voitaisiin toteuttaa vaikutuksista vuokralle ottajien näkökulmasta, uuden lea-

singstandardin julkaisemisen jälkeen. Standardimuutoksen vaikutuksia on tutkittu 

etukäteen ennen muutosta tehdyissä tutkimuksissa, jota myös tämä tutkimus edus-

taa. Jatkotutkimuksena tälle tutkimukselle olisi mielekästä tutkia aihetta uuden stan-

dardin julkaisemisen jälkeen. 

 

Uuden standardin julkaisemisen jälkeen tulee olemaan ajanjakso standardin julkai-

sun ja käyttöönoton välillä. Etenkin mielenkiintoista olisi tehdä jatkotutkimusta siinä 

vaiheessa, kun standardi on viimeistään täytynyt ottaa yritysten käyttöön. Tällöin 

olisi mahdollista tutkimuksen avulla tarkastella uuden leasingstandardin käyttöön-

otosta aiheutuneita todellisia vaikutuksia, esimerkiksi vuokralle ottajien näkökul-

masta. Etukäteen tehtävät tutkimukset painottuvat yleisesti vähintäänkin osittain ar-

vioihin siitä, millaisia vaikutuksia tutkittavasta aiheesta tulisi toteutuessaan aiheutu-

maan, ellei kaikkea todelliseen arviointiin tarvittavaa tietoa ole jo etukäteen saata-

villa. Esimerkiksi leasingstandardimuutoksen vaikutuksia tutkittaessa täydellistä 

varmuutta muutoksen lopputuloksen vaikutuksista ei voida saavuttaa etukäteen, en-

nen kuin muutos on toteutettu ja uusi standardi on otettu käyttöön. 

 

Jatkotutkimuksena olisi mielekästä tutkia uuden leasingstandardin käyttöönoton jäl-

keen todellisia vaikutuksia vuokralle ottajayritysten näkökulmasta. Mielekästä olisi 

tutkia jälkikäteen lisäksi myös niitä mahdollisia hyötyjä, joita tilinpäätösinformaation 

käyttäjät kokevat saavansa uuden leasingstandardin käyttöönotosta johtuen ja ver-

rattuna nykyiseen IAS 17 -leasingstandardiin. Mielenkiintoista olisi nähdä, miten to-

delliset leasingstandardin käyttöönoton vaikutukset eroavat ja eroavatko ne niistä 

vaikutuksista, joita etukäteen tehdyissä tutkimuksessa on arvioitu ja esitetty. 
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LIITTEET 

 

Liite 1 

 

Questions for respondents 

 

The boards invite individuals and organisations to comment on the proposals in this 

revised Exposure Draft and, in particular, on the questions below. Respondents 

need not comment on all of the questions. Comments are requested from those who 

agree and those who disagree with the proposals. Comments are most helpful if 

they identify and clearly explain the issue or question to which they relate. Those 

who disagree with a proposal are asked to describe their suggested alternative(s), 

supported by specific reasoning and examples, if possible. 

 

Respondents should submit one comment letter to either the IASB or the FASB. 

The boards will jointly consider all comment letters received. 

 

Scope 

 

Question 1: identifying a lease 

 

This revised Exposure Draft defines a lease as “a contract that conveys the right to 

use an asset (the underlying asset) for a period of time in exchange for considera-

tion”. An entity would determine whether a contract contains a lease by assessing 

whether: 

 

(a) fulfilment of the contract depends on the use of an identified asset; and 

(b) the contract conveys the right to control the use of the identified asset for a period 

of time in exchange for consideration. 

A contract conveys the right to control the use of an asset if the customer has the 

ability to direct the use and receive the benefits from use of the identified asset. 

Do you agree with the definition of a lease and the proposed requirements in pa-

ragraphs 6–19 for how an entity would determine whether a contract contains a 



 

 

lease? Why or why not? If not, how would you define a lease? Please supply specific 

fact patterns, if any, to which you think the proposed definition of a lease is difficult 

to apply or leads to a conclusion that does not reflect the economics of the transac-

tion. 

 

The accounting model 

 

This revised Exposure Draft would require an entity to recognise assets and liabili-

ties arising from a lease. 

 

When assessing how to account for a lease, a lessee and a lessor would classify a 

lease on the basis of whether a lessee is expected to consume more than an insig-

nificant portion of the economic benefits embedded in the underlying asset. 

 

This revised Exposure Draft would require an entity to apply that consumption prin-

ciple by presuming that leases of property are Type B leases and leases of assets 

other than property are Type A leases, unless specified classification criteria are 

met. Those classification criteria are different for leases of property and leases of 

assets other than property to reflect the different natures of property (which often 

embeds a land element) and assets other than property. 

 

The boards acknowledge that, for some leases, the application of the classification 

criteria might result in different outcomes than if the consumption principle were to 

be applied without additional requirements. Nonetheless, this revised Exposure 

Draft would require an entity to classify leases by applying the classification criteria 

in paragraphs 29–31 to simplify the proposals. 

 

Lessee accounting 

 

A lessee would do the following: 

(a) for all leases, recognise a right-of-use asset and a lease liability, initially measu-

red at the present value of lease payments (except if a lessee elects to apply the 

recognition exemption for short-term leases). 



 

 

(b) for Type A leases, subsequently measure the lease liability on an amortised cost 

basis and amortise the right-of-use asset on a systematic basis that reflects the 

pattern in which the lessee expects to consume the right-of-use asset’s future 

economic benefits. The lessee would present the unwinding of the discount on the 

lease liability as interest separately from the amortisation of the right-of-use asset. 

 

(c) for Type B leases, subsequently measure the lease liability on an amortised cost 

basis and amortise the right-of-use asset in each period so that the lessee would 

recognise the total lease cost on a straight-line basis over the lease term. In each 

period, the lessee would present a single lease cost combining the unwinding of the 

discount on the lease liability with the amortisation of the right-of-use asset. 

 

Lessor accounting 

 

A lessor would do the following: 

 

(a) for Type A leases, derecognise the underlying asset and recognise a lease re-

ceivable and a residual asset. The lessor would recognise both of the following: 

(i) the unwinding of the discount on both the lease receivable and the residual asset 

as interest income over the lease term; and 

(ii) any profit relating to the lease (as described in paragraph 74) at the commence-

ment date. 

 

(b) for Type B leases (and any short-term leases if the lessor elects to apply the 

exemption for short-term leases), continue to recognise the underlying asset and 

recognise lease income over the lease term, typically on a straight-line basis. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Question 2: lessee accounting 

 

Do you agree that the recognition, measurement and presentation of expenses and 

cash flows arising from a lease should differ for different leases, depending on whet-

her the lessee is expected to consume more than an insignificant portion of the 

economic benefits embedded in the underlying asset? Why or why not? If not, what 

alternative approach would you propose and why? 

 

Question 3: lessor accounting 

 

Do you agree that a lessor should apply a different accounting approach to different 

leases, depending on whether the lessee is expected to consume more than an 

insignificant portion of the economic benefits embedded in the underlying asset? 

Why or why not? If not, what alternative approach would you propose and why? 

 

Question 4: classification of leases 

 

Do you agree that the principle on the lessee’s expected consumption of the 

economic benefits embedded in the underlying asset should be applied using the 

requirements set out in paragraphs 28–34, which differ depending on whether the 

underlying asset is property? Why or why not? If not, what alternative approach 

would you propose and why? 

 

Measurement 

 

This revised Exposure Draft would require that a lessee and a lessor measure as-

sets and liabilities arising from a lease on a basis that: 

(a) reflects a lease term determined as the non-cancellable period, together with 

both of the following: 

(i) periods covered by an option to extend the lease if the lessee has a significant 

economic incentive to exercise that option; and 

(ii) periods covered by an option to terminate the lease if the lessee has a significant 

economic incentive not to exercise that option. 



 

 

(b) includes fixed lease payments and variable lease payments that depend on an 

index or a rate (such as the Consumer Price Index or a market interest rate), but 

excludes other variable lease payments unless those payments are in-substance 

fixed payments. The lessee and lessor would measure variable lease payments that 

depend on an index or a rate using the index or rate as at the commencement date. 

 

A lessee would reassess the measurement of the lease liability, and a lessor would 

reassess the measurement of the lease receivable, if either of the following occurs: 

(a) there is a change in relevant factors that would result in a change in the lease 

term (as described in paragraph B6); or 

(b) there is a change in an index or a rate used to determine lease payments. 

 

Question 5: lease term 

 

Do you agree with the proposals on lease term, including the reassessment of the 

lease term if there is a change in relevant factors? Why or why not? If not, how do 

you propose that a lessee and a lessor should determine the lease term and why? 

 

Question 6: variable lease payments 

 

Do you agree with the proposals on the measurement of variable lease payments, 

including reassessment if there is a change in an index or a rate used to determine 

lease payments? Why or why not? If not, how do you propose that a lessee and a 

lessor should account for variable lease payments and why? 

 

Transition 

 

Question 7: transition 

 

Paragraphs C2–C22 state that a lessee and a lessor would recognise and measure 

leases at the beginning of the earliest period presented using either a modified ret-

rospective approach or a full retrospective approach. Do you agree with those pro-

posals? Why or why not? If not, what transition requirements do you propose and 



 

 

why? Are there any additional transition issues the boards should consider? If yes, 

what are they and why? 

 

Disclosure 

 

Question 8: disclosure 

 

Paragraphs 58–67 and 98–109 set out the disclosure requirements for a lessee and 

a lessor. Those proposals include maturity analyses of undiscounted lease 

payments; reconciliations of amounts recognised in the statement of financial posi-

tion; and narrative disclosures about leases (including information about variable 

lease payments and options). Do you agree with those proposals? Why or why not? 

If not, what changes do you propose and why? 

 

Nonpublic entities (FASB-only) 

 

Question 9 (FASB-only): nonpublic entities 

 

To strive for a reasonable balance between the costs and benefits of information, 

the FASB decided to provide the following specified reliefs for nonpublic entities: 

(a) To permit a nonpublic entity to make an accounting policy election to use a risk-

free discount rate to measure the lease liability. If an entity elects to use a risk-free 

discount rate, that fact should be disclosed. 

(b) To exempt a nonpublic entity from the requirement to provide a reconciliation of 

the opening and closing balance of the lease liability. 

 

Will these specified reliefs for nonpublic entities help reduce the cost of implemen-

ting the new lease accounting requirements without unduly sacrificing information 

necessary for users of their financial statements? If not, what changes do you pro-

pose and why? 

 

 

 



 

 

Related party leases (FASB-only) 

 

The FASB decided that the recognition and measurement requirements for all lea-

ses should be applied by lessees and lessors that are related parties based on the 

legally enforceable terms and conditions of the lease, acknowledging that some re-

lated party transactions are not documented and/or the terms and conditions are 

not at arm’s length. In addition, lessees and lessors would be required to apply the 

disclosure requirements for related party transactions in Topic 850, Related Party 

Disclosures. Under existing US GAAP, entities are required to account for leases 

with related parties on the basis of their economic substance, which may be difficult 

when there are no legally enforceable terms and conditions of the agreement. 

 

Question 10 (FASB-only): related party leases 

 

Do you agree that it is not necessary to provide different recognition and measure-

ment requirements for related party leases (for example, to require the lease to be 

accounted for based on the economic substance of the lease rather than the legally 

enforceable terms and conditions)? If not, what different recognition and measure-

ment requirements do you propose and why? 

 

Question 11 (FASB-only): related party leases 

 

Do you agree that it is not necessary to provide additional disclosures (beyond those 

required by Topic 850) for related party leases? If not, what additional disclosure 

requirements would you propose and why? 

 

IAS 40 Investment Property 

 

Question 12 (IASB-only): Consequential amendments to IAS 40 

 

The IASB is proposing amendments to other IFRSs as a result of the proposals in 

this revised Exposure Draft, including amendments to IAS 40 Investment Property. 

The amendments to IAS 40 propose that a right-of-use asset arising from a lease of 



 

 

property would be within the scope of IAS 40 if the leased property meets the defi-

nition of investment property. This would represent a change from the current scope 

of IAS 40, which permits, but does not require, property held under an operating 

lease to be accounted for as investment property using the fair value model in IAS 

40 if it meets the definition of investment property. 

 

Do you agree that a right-of-use asset should be within the scope of IAS 40 if the 

leased property meets the definition of investment property? If not, what alternative 

would you propose and why? 


