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Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää kokemuksia IFRS 15 -tilinpäätösstandardin 

”Myyntituotot asiakassopimuksista” käyttöönotosta kansainvälisessä liiketoiminnassa, 

kansainvälisen kaupan myyntisopimusten tulkinnassa ja laadinnassa esiintyviä haasteita sekä 

näiden vaikutusta myynnin tuloutukseen ja tilinpäätöstietojen luotettavuuteen. IFRS 15 -

standardi astui voimaan 1.1.2018. Standardin käyttöönoton on aikaisemmissa tutkimuksissa 

todettu vaikuttavan koko organisaatioon ja sidosryhmiin. Tämä tutkimus on rajattu 

koskemaan myynnin näkökulmaa. 

 

Tutkimus toteutetaan avaamalla teoriaosuudessa IFRS 15 -standardin kirjallisuudessa 

käsitteeksi muodostunut viisivaiheinen malli. Tämän jälkeen tutkimuksen empiirisessä osassa 

toteutetaan teemahaastatteluja kansainvälistä projektiliiketoimintaa harjoittavan 

organisaation myynnistä ja myyntisopimuksista vastaaville henkilöille. Tutkimusmenetelmä 

on kvalitatiivinen. 

 

Tutkimustulosten mukaan IFRS 15 -standardin käyttöönotolla ei ole ollut huomattavia 

vaikutuksia myynnin prosesseihin tai työtapoihin tutkimuksen kohteena olleessa yrityksessä. 

Yleisenä havaintona voidaan kuitenkin todeta, että standardin soveltaminen vaatii jatkuvaa 

monitorointia ja organisaation eri osastojen välistä yhteistyötä, jotta voidaan varmistua, että 

myyntituottojen tuloutus tapahtuu IFRS 15 -standardin mukaisesti. 
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The aim of this study is to determine how implementation of international accounting 

standard IFRS 15 “Revenue from Contracts with Customers” takes place in practice in 

international business, interpretation of sales contracts as well as their impact on revenue 

recognition and financial statements. IFRS 15 became effective 1st of January 2018. IFRS 15 

implementation has been found in previous studies to affect whole organization and 

stakeholders. This research is limited to the sales perspective.  

 

The thesis contains the theoretical framework of revenue recognition according to IFRS 15. 

The study introduces the literature concept of the five-phase model of IFRS 15 standard. This 

is followed by an empirical study. Empirical part was carried out by interviewing two sales 

managers in the global industrial products sector. The research method is qualitative.  

 

According to the research, the introduction of IFRS 15 has not had significant impact on sales 

processes or work patterns in the referenced company. However, as general observation, 

applying the standard requires constant monitoring and cooperation across organization to 

ensure that sales revenue is recognized in accordance with IFRS 15 in a manner regulated by 

the standard. 
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1 JOHDANTO 

 

Toukokuussa 2014 International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi yhteistyössä 

Financial Accounting Standards Boardin (FASB) kanssa kehittämänsä uuden IFRS 15 

”Myyntituottojen tulouttaminen asiakassopimuksissa” -standardin, joka astui voimaan 

1.1.2018, ja korvasi aikaisemmat IAS 11 ”Pitkäaikaishankkeet” – sekä IAS 18 ”Tuotot” -

standardit. Myyntituottojen kirjaaminen voi uuden standardin mukaan tapahtua ajan kuluessa 

”Over time” tai tiettynä ajankohtana ”Point in time”. Keskeisenä kriteerinä on määräysvallan 

siirtyminen. Uuden standardin tavoitteena on lisätä myyntituottojen tuloutussääntöjen 

yhteneväisyyttä ja tilinpäätöstietojen läpinäkyvyyttä. Standardi on lisännyt myös esitettävien 

liitetietojen määrää. (ST-Akatemia, 2015.) 

 

Yrityksen toiminnan taustalla on pääsääntöisesti tuottaa voittoa omistajilleen ja tämä voitto 

perustuu yleensä myyntituottoihin. Myyntituottojen tulouttamissäännöt ovat vaihdelleet 

vuosikymmenten saatossa riippuen noudatettavasta säännöstöstä. Suomen kirjanpitolaissa 

1997 luku 5 pykälä 4 todetaan, pitkän valmistusajan vaativan suoritteen saatavan tulon 

kirjaamisesta, että tulo saadaan kirjata tuotoksi valmistusasteen perusteella, kun taas IAS 11 

-standardi määrittelee, että kaikki pitkäaikaishankkeet tulee kirjata tuotoksi valmistusasteen 

perusteella. Näiden kahden edellä mainitun näkökulman perusteella yhtiöt ovat tulouttaneet 

pitkäaikaishankkeiden myyntituottoja oman tulkinnan mukaisesti. Tämä on heikentänyt 

tilinpäätösten vertailukelpoisuutta. Yritystoiminnan kansainvälistymisen sekä 

tilinpäätöstietojen läpinäkyvyyden parantamiseksi on ollut tarve luoda selkeä säännöstö. IFRS 

15 -standardi on luotu vastaamaan tähän tarpeeseen. 

 

Tutkielmassa käsitellään IFRS 15 myyntituotot asiakassopimuksista standardia ja sen 

käyttöönoton vaikutuksia kansainvälistä projektiliiketoimintaa harjoittavassa yhtiössä, joka on 

osa suurta kansainvälistä konsernia. Johdannon jälkeisessä teoriaosuudessa tarkastellaan 

yleisesti kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Tarkempaan tarkasteluun otetaan IFRS 

15 -standardi. Tässä tutkielmassa ei syvennytä tarkemmin tätä uutta standardia edeltäneisiin 

standardeihin, jotka ovat IAS 11 ”Pitkäaikaishankkeet” ja IAS 18 ”Tuotot”. Joissakin kohdin 
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näihin kuitenkin viitataan. Teoriaosuuden lopuksi tarkastellaan IFRS 15 -standardin 

käyttöönoton vaikutuksia yhteisön eri osastoihin ja sidosryhmiin sekä luodaan katsaus 

kansainvälisten tilinpäätösstandardien käyttöönotosta maailmalla ja kulttuurillisista 

vaikutuksista standardien noudattamisessa.  

 

Tilinpäätösstandardien käyttöönotto yhteisössä on yleensä talousosaston sekä kirjanpidosta 

vastaavien henkilöiden vastuulla. IFRS 15 -standardin käyttöönotto vaatii poikkeuksellisesti 

kuitenkin useiden tahojen osallistumista uusien prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen 

organisaatiossa. Tässä tutkielmassa on haluttu keskittyä nimenomaisesti myynnistä vastaavan 

organisaation osan kokemuksiin standardin käyttöönotosta. 

 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää IFRS 15 -standardin ”Myyntituotot 

asiakassopimuksista” käyttöönottokokemuksia kansainvälisessä liiketoiminnassa, 

kansainvälisen kaupan sopimusten tulkinnassa aiheutuvia haasteita sekä tilinpäätöstiedon 

luotettavuutta tulkinnanvaraisissa tilanteissa. Tutkimusongelma on:  

 

”Kuinka luotettavaa IFRS 15 -standardin mukainen tilinpäätösinformaatio on kansainvälisessä 

liiketoiminnassa?” 

 

Luotettavuus voidaan ymmärtää monella tavalla, mutta tässä tutkimuksessa sillä tarkoitetaan 

tilinpäätöstietojen oikeellisuutta ja varmistumista siitä, että myyntituottojen tuloutus 

toteutuu IFRS 15 -standardin määrittelemällä tavalla. Tutkimusongelmaan haetaan vastausta 

avaamalla IFRS 15 -standardin taustoja ja periaatteita. Tutkimuksessa pyritään selvittämään 

raportointiprosessin riskikohtia sekä selvittämään, miten IFRS 15 -standardin käyttöönotto on 

kohdeyrityksessä mennyt myynnin näkökulmasta. Haastattelemalla kohdeyrityksen 
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myynnistä ja myyntisopimuksista vastaavia henkilöitä, pyritään tutkimuksessa selvittämään, 

onko käyttöönottoprosessissa havaittu haasteita ja jos on niin millaisia. 

Päätutkimuskysymykseen haetaan vastauksia seuraavilla alatutkimuskysymyksillä: 

 

• Millaiset ovat IFRS 15 -standardin taustat ja periaatteet? 

• Mikä ovat IFRS 15 -standardin raportointiprosessin riskikohdat? 

• Miten IFRS 15 -standardin käyttöönotto on kohdeyrityksessä mennyt? 

• Onko käyttöönottoprosessissa havaittu haasteita ja jos on, niin millaisia?  

 

 

1.2 Tutkielman rajaukset 

 

Koska tämä tutkielma on kandidaatintutkielma ja siten sivumäärältään ja sisällöltään 

rajallinen, otetaan tässä tutkimuksessa näkökulmaksi vain myyntiosasto ja rajataan tutkimus 

koskemaan standardin käyttöönottoprosessin toteutumista myynnissä ja siihen liittyviä 

haasteita ja tilinpäätösraportoinnin luotettavuutta riskitilanteissa. Tutkielman empiiristä 

osiota varten toteutetaan teemahaastattelu. Vertaamalla haastattelututkimuksessa saatuja 

tuloksia tieteelliseen kirjallisuuteen, IFRS 15 -standardiin sekä jo aiemmin tehtyihin 

tutkimuksiin, on tutkimuksella tarkoitus löytää myynnin prosesseista riskikohtia, jossa 

standardin noudattaminen voi jäädä toteutumatta tai vaikuttaa yhtiön tilinpäätöstietojen 

oikeellisuuteen. 

 

 

1.3 Tutkielman rakenne ja tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen ja tutkielmassa toteutetaan teemahaastatteluja. 

Tutkielma alkaa johdanto osuudella, jossa esitellään tutkielman aihe, tavoitteet, 

tutkimusongelma ja rajaukset. Tämän jälkeen teoriaosuudessa käydään läpi IFRS 15 -
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standardin keskeiset periaatteet. Tämän jälkeen tutkimuksen empiiristä osaa varten on tehty 

teemahaastattelu kansainvälistä projektiliiketoimintaa harjoittavan organisaation myynnistä 

ja myyntisopimuksista vastaaville henkilöille. Yhteenveto- ja johtopäätösosiossa käydään läpi 

haastattelujen tulokset ja verrataan niitä esitettyyn teoriaan sekä tieteelliseen kirjallisuuteen 

ja aikaisempiin tutkimuksiin.  

 

 

1.4 Teoreettinen viitekehys 

 

IFRS 15 -standardi on käyttöönotettu 1.1.2018 ja on ollut tämän tutkimuksen hetkellä 

voimassa yhden kokonaisen tilikauden. Tästä johtuen aiheesta on toistaiseksi tehty melko 

rajallisesti tutkimuksia liittyen käyttöönottokokemuksiin. Tutkimusmenetelmänä tässä työssä 

käytetään kvalitatiivista eli laadullista menetelmää. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui 

laadullinen tutkimus, koska tutkimusongelman asettelu määrittää sen viitekehyksen, jossa 

tutkimusongelmaa voidaan selvittää. Tutkimuksia siitä, olisiko standardin vääränlainen 

tulkinta tai raportointiprosessin riskikohdat johtaneet virheelliseen tilinpäätösinformaatioon 

ei ollut löydettävissä. Aikaisemmat tutkimukset aiheeseen liittyen koskevat lähinnä 

valmistautumista standardin käyttöönottoon ja ennakoimaan mahdollisia vaikutuksia 

yhteisössä. Tilinpäätösinformaation luotettavuutta voidaan näin ollen selvittää vain 

havainnoimalla niitä prosesseja, jotka yhteisössä on standardin käyttöönoton ympärille 

rakennettu sekä vertaamalla uuden tilinpäätös standardin käyttöönottoa muihin aiemmin 

käyttöönotettuihin standardeihin. Tutkielman empiirisessä osuudessa kerrotaan tarkemmin 

teemahaastattelun teemoista sekä siitä, millaisia havaintoja tutkimuksessa nousi esiin.  
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2 IFRS 15 MYYNTITUOTOT ASIAKASSOPIMUKSISTA 

 

2.1 IFRS standardien taustaa 

 

Eri maiden tilinpäätöskäytännöt ovat perinteisesti eronneet merkittävästi toisistaan. 

Tilinpäätösten sisältö on pitkälti ollut kulloistenkin kansallisten tarpeiden ja painotusten 

sanelemaa ja kulttuurisidonnaista. Tilinpäätökselle asetetut tavoitteet ja vaatimukset ovat 

vaihdelleet paljolti maakohtaisesti. Joissakin maissa tilinpäätösnormit ovat nojautuneet 

taloudellisiin teorioihin. Käytössä ovat olleet niin mikro- kuin makrotaloudellisetkin 

lähestymistavat. Suomessa vuoden 1997 kirjanpitolaissa irrottauduttiin kokonaan Martti 

Saarion meno-tulo-teorian käyttämisestä lainsäädännön perustana ja nojauduttiin teorian 

sijasta Euroopan yhteisöjen tilinpäätösstandardeihin. Pyrkimykset tilinpäätösten 

harmonisointiin ovat lähteneet erityisesti kansainvälisen kaupan ja sijoitustoiminnan 

tarpeista. Kansainvälisen tilinpäätösinformaation vertailukyvyn parantamiseksi ja 

tilinpäätösten harmonisoinniksi ovat Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja Organisation for 

Economic Co-operation and Develompment (OECD) pyrkineet edistämään International 

Accounting Standards Committeen (IASC), myöhemmin International Accounting Standards 

Boardin (IASB) antamien standardien aikaansaamista ja hyväksymistä. (Leppiniemi, 2003.) 

 

Kaikkien niiden yhtiöiden, joiden arvopapereita on julkisen kaupankäynnin kohteena, on 

vuodesta 2005 lähtien tullut laatia konsernitilinpäätöksensä IFRS -standardien mukaisesti. 

(KHT Media, 2004.) IFRS -standardiston lähtökohtana on ensisijaisesti sijoittajan näkökulma. 

IFRS korostaa myös taseen merkitystä tuloslaskelmaan verrattuna. Arvostusmenetelmissä 

taas IFRS korvaa perinteisen hankintamenoajattelun markkinaperusteisuudella. (Haaramo, 

2012.) 

 

IFRS -normisto on laaja tilinpäätösinformaatiota sääntelevä säännöstö. Se sisältää 

tilinpäätöksen laatimista ja esittämistä koskevat yleiset periaatteet (Framework), 

kansainväliset tilinpäätösstandardit International Financial Reporting Standards (IFRS); 
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aikaisemmin International Accounting Standards (IAS), sekä tulkintaohjeet IFRS Interpretation 

Committee (IFRIC); aikaisemmin Standing Interpretations Committee (SIC). (Haaramo, 2012.) 

 

 

2.2 IFRS 15 -standardin taustaa 

 

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista standardi julkaistiin 28.5.2014 ja se astui voimaan 

1.1.2018 ja sitä on noudatettu tämän jälkeen alkavilla tilikausilla. Uusi standardi korvasi tätä 

edeltäneet standardit IAS 18 ”Tuotot” ja IAS 11 ”Pitkäaikaishankkeet”. Näiden standardien 

lisäksi IFRS 15 -standardi korvaa tulkinnat IFRIC 13 ”Kanta-asiakasohjelmat”, IFRIC 15 

”Kiinteistöjen rakennussopimukset”, IFRIC 18 ” Omaisuuserien siirrot asiakkailta” ja SIC 31 

”Tuotot vaihtokaupoista mukaan lukien mainospalvelut”. (Deloitte, 2015 b.) Standardi sisältää 

viisivaiheisen ohjeistuksen asiakassopimusten perusteella saatavien myyntituottojen 

kirjaamisesta. Myyntituottojen kirjaus voi tapahtua ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana ja 

sen keskeisenä kriteerinä on määräysvallan siirtyminen. (IFRS 15.31.)  

 

Myyntituotot ovat olennainen erä, johon sijoittajat ja muut tilinpäätöksen lukijat kiinnittävät 

huomiota. IFRS 15 -standardissa annetaan huomattavasti tarkempaa ohjeistusta myynnin 

tuloutukseen kuin mitä aiemmin voimassa olevissa standardeissa ja niihin liittyvissä 

tulkinnoissa on ollut. (Halonen, 2017.) IFRS 15 -standardi vastaa aiempien standardien 

puutteisiin, luomalla yhden yhtenäisen säännöstön myyntituottojen kirjanpitokäsittelylle. 

Standardin antamisen tavoitteena on antaa yhdenmukaisia periaatteita myyntituottojen 

kirjaamiselle riippumatta yhteisöjen toimialasta. Vastapainona lisääntyneelle ohjeistukselle, 

on kuitenkin tullut yhteisöille lisääntyneet velvollisuudet käyttää omaa harkintaa standardin 

soveltamisessa sekä lisääntyneet liitetietovaatimukset. (Yeaton, 2015.) 
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2.2.1 Soveltamisala 

 

IFRS 15 soveltuu yleisesti myyntituottojen kirjaamiseen asiakassopimuksista kaikilla 

toimialoilla. Standardia on sovellettava kaikkiin asiakassopimuksiin lukuun ottamatta 

sopimuksia, joihin sovelletaan jotakin muuta IFRS -standardia. Tällaisia ovat IAS 17:n 

säätelemät vuokrasopimukset, IFRS 4:n säätelemät vakuutussopimukset sekä 

rahoitusinstrumentteja ja muita sopimuksia säätelevät IFRS 9 rahoitusinstrumentit, IFRS 10 

konsernitilinpäätös, IFRS 11 yhteisjärjestelyt, IAS 27 erillistilinpäätös ja IAS 28 sijoitukset 

osakkuus- ja yhteisyrityksiin. Standardia ei myöskään sovelleta yhtiöihin, jotka vaihtavat 

tavaroita tai palveluja helpottaakseen myyntiä asiakkaille, esimerkiksi kaksi öljy-yhtiötä, jotka 

vaihtavat öljyä vastatakseen asiakkaiden kysyntään eri alueilla oikea-aikaisesti. (IFRS 15.5.) 

Yhteisön on sovellettava tätä standardia sopimukseen vain, jos sopimuksen vastapuolena on 

asiakas. (IFRS 15.6.) On huomattava, että asiakassopimus voi kuulua vain osittain standardin 

soveltamisalaan. Tällöin periaatteena on soveltaa ensin toisen standardin vaatimuksia 

sopimuksen osan erottamiseen ja arvostamiseen, ja sen jälkeen soveltaa jäljelle jäävään osaan 

IFRS 15 -standardia. (IFRS 15.7.) 

 

 

2.2.2 Siirtymäsäädökset 

 

IFRS 15 -standardi on otettu käyttöön viimeistään 1.1.2018 tai sen jälkeen alkavalla 

tilikaudella. Standardin käyttöönottoon vaikuttaa se, onko yhteisö siirtynyt jo aikaisemmin 

IFRS tilinpäätösstandardien soveltamiseen tilinpäätöksessä, vai onko yhteisö ensilaatija. Jos 

yhteisö on aikaisemmin noudattanut IFRS -standardistoa, on sen käytettävä joko takautuvaa 

soveltamista tai kertyneen vaikutuksen menetelmää. Jos yhteisö on IFRS -standardin 

mukaisen tilinpäätöksen ensilaatija, on sen otettava IFRS 15 -standardi käyttöön samaan 

aikaan kuin muut standardit. Tässä tapauksessa yhteisön on sovellettava standardia 

takautuvasti. (Halonen, 2017.) 
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IFRS 15 -standardi voidaan käytännössä ottaa käyttöön kolmella tavalla, sillä takautuvaa 

menetelmää käytettäessä, voidaan ottaa käyttöön apukeinoja. Täysin takautuvassa 

menetelmässä vertailukauden avaava tase oikaistaan ja kummaltakin esitettävältä tilikaudelta 

esitetään IFRS 15:n mukaiset tiedot. Joissakin tapauksissa voi olla helpompaa käyttää 

apukeinoja vertailukauden tietojen esittämiseksi. Apukeinona voidaan jättää esittämättä 

sopimukset, jotka alkavat ja päättyvät vertailukauden aikana. Kokonaan toteutetuissa 

sopimuksissa, joihin sisältyy muuttuva vastike, voidaan käyttää toteutunutta vastikemäärää. 

Kolmas apukeino on jättää jäljellä oleville suoritevelvoitteille kohdistettu transaktiohinta 

tulouttamisarvioineen esittämättä. Kertyneen vaikutuksen menetelmässä standardin 

soveltamisesta aiheutunut kertynyt vaikutus kirjataan raportointikauden alkuun. Tässä 

kolmannessa vaihtoehdossa ei vertailukauden lukuja oikaista. (Jalkanen-Steiner & Tuomala, 

2014.) 

 

 

2.3 IFRS 15 -standardin viisivaiheinen malli 

 

Myyntituottojen kirjaamisessa sovelletaan viisivaiheista mallia sen määrittämiseksi, milloin ja 

mihin määrään asiakassopimuksesta syntyvät myyntituotot kirjataan. Mallin lähtökohtana on, 

että myyntituotot kirjataan siten, että ne kuvaavat luvattujen tavaroiden tai palveluiden 

luovuttamista asiakkaalle, ja sellaisena rahamääränä, johon yhteisö odottaa olevansa 

oikeutettu. Myyntituotot kirjataan määräysvallan siirtymisen perusteella joko ajan kuluessa 

tai yhtenä ajankohtana. Ratkaisevaa on, täyttyvätkö standardin kriteerit määräysvallan 

siirtymisestä ajan kuluessa. Mikäli mikään kriteeri ei täyty, määräysvalta siirtyy yhtenä 

ajankohtana. (Halonen, 2017.) 
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IFRS 15 -standardissa ei käytetä käsitettä ”Viisivaiheinen malli”, mutta kirjallisuudessa se on 

vakiintunut tapa käsitellä IFRS 15 -standardia. Myyntituottojen tulouttaminen edellyttää, että 

jokainen viidestä vaiheesta täyttyy. Nämä vaiheet ovat: 

 

1. Asiakassopimuksen yksilöiminen 

2. Asiakassopimuksen suoritusvelvoitteiden yksilöiminen 

3. Transaktiohinnan määrittäminen 

4. Transaktiohinnan kohdistaminen suoritusvelvoitteille 

5. Myyntituottojen tulouttaminen 

 

 

2.3.1 Asiakassopimuksen yksilöiminen 

 

Sopimuksen kriteerit 

Sopimuksella tarkoitetaan IFRS 15 -standardissa kahden osapuolen välistä yhteisymmärrystä, 

joka luo täytäntöönpantavissa olevia oikeuksia ja velvoitteita. Sopimuksen olemassa olon 

kriteereitä tarkastellaan sopimuksen alkamishetkellä ja ne ovat seuraavat: 

 

- osapuolet ovat hyväksyneet sopimuksen ja sitoutuneet velvoitteisiinsa 

- luovutettavat tavarat tai palvelut on yksilöity 

- tavaroita tai palveluiden luovuttamista koskevat maksuehdot on yksilöity 

- sopimuksella on kaupallista merkitystä ja 

- on todennäköistä, että yhteisö saa kaupasta vastikkeen, johon se on oikeutettu 

 

Tilanteissa, joissa toisella osapuolella on oikeus päättää toteuttamaton sopimus ilman 

korvausvelvoitetta, katsotaan ettei sopimusta tällöin ole olemassa. Sopimukset voivat olla 

suullisia tai kirjallisia, tai ne voivat perustua lakeihin ja säännöksiin. Tästä voi seurata se, että 

sisällöltään samanlaiset sopimukset johtavat erilaiseen lopputulemaan eri maiden lakien ja 

säännösten kautta. (IFRS 15.9; Halonen, 2017.) 



10 
 

 

 

Sopimusten yhdistäminen 

Jos yhteisö tekee saman asiakkaan kanssa useampia sopimuksia samanaikaisesti tai lähes 

samanaikaisesti, tulee näitä sopimuksia käsitellä yhtenä sopimuksena, jos sopimuksista 

neuvotellaan yhtenä kokonaisuutena ja niillä on yksi kaupallinen tavoite, ja jos yhdestä 

sopimuksesta maksettavan vastikkeen määrä riippuu toisen sopimuksen mukaisesta hinnasta 

tai sopimuksissa luvatut tavarat tai palvelut muodostavat yhden suoritevelvoitteen. (Halonen, 

2017.) 

 

Sopimusmuutokset 

Aikaisemmin IFRS standardit sisälsivät vain rajallisesti ohjeistusta siitä, miten 

sopimusmuutokset tulisi käsitellä kirjanpidossa. IFRS 15 -standardissa nämä 

sopimusmuutokset on huomioitu ja standardi sisältääkin ohjeistuksen siitä, miten 

sopimusmuutoksista aiheutuvat tulevat ja takautuvat tulot tai menot tulisi kirjata. Erityisesti 

teollisuusliiketoiminnassa on hyvin tavallista, että sopimuksiin tulee muutoksia, joiden 

liiketaloudellinen vaikutus voi olla merkittävä. Näihin muutoksiin IFRS 15 -standardi vaikuttaa. 

(Deloitte, 2014.)  

 

Sopimusmuutoksesta voidaan katsoa olevan kyse silloin, kun kyseessä on sopimuksen 

soveltamisalan tai hinnan tai näiden molempien yhdessä muutos, joka luo uusia tai muuttaa 

olemassa olevia sopimusosapuolten oikeuksia tai velvoitteita ja jonka molemmat 

sopimusosapuolet hyväksyvät. Sopimusmuutos voidaan hyväksyä kirjallisesti, suullisesti tai 

katsoa tapahtuneen tavanomaisten liiketoimintakäytäntöjen perusteella. (IFRS 15.18.) 

Sopimusmuutos tulee käsitellä erillisenä sopimuksena silloin kun alkuperäiseen sopimukseen 

lisätään tavaroita tai palveluita, jotka ovat erotettavissa ja sopimusmuutoksen aiheuttama 

hinnannousu kuvastaa yhteisön tavaroiden tai palveluiden erillismyyntihintoja. 

Sopimusmuutostilanteessa yhteisön on arvioitava, ovatko alkuperäisessä sopimuksessa 

jäljellä olevat toimittamattomat tavarat ja palvelut erillisiä niistä, jotka on jo toimitettu. Jos 

tavarat ja palvelut eivät ole erillisiä, ne käsitellään osana alkuperäistä sopimusta. Muussa 

tapauksessa on kyseessä uusi sopimus. (Halonen, 2017.) 
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2.3.2 Asiakassopimuksen suoritevelvoitteiden yksilöiminen 

 

Suoritevelvoitteiden yksilöiminen tapahtuu sopimuksen syntyajankohtana. Yhteisön on tällöin 

arvioitava asiakassopimuksessa luvatut tavarat tai palvelut tai näiden yhdistelmät ja 

yksilöitävä ne suoritevelvoitteeksi. Suoritevelvoite voi olla tavara, palvelu, tai näiden 

yhdistelmä, joka on erotettavissa. Suoritevelvoite on myös sarja erotettavissa olevia tavaroita 

tai palveluita, jotka ovat olennaisilta osilta samoja ja joiden luovuttaminen asiakkaalle 

tapahtuu saman luovutusmallin mukaisesti. (IFRS 15.22.)  

 

Suoritevelvoitteen määrittelyssä voidaan käyttää kahta kriteeriä. (KPMG, 2014.) 

- Pystyykö asiakas saamaan hyötyä tavarasta joko yksinään tai yhdessä muiden 

asiakkaalle helposti saatavien voimavarojen kanssa?  

- Onko lupaus luovuttaa tuote tai palvelu yksilöitävissä erillään muista sopimuksen 

lupauksista? 

 

Mikäli molemmat näistä kriteereistä täyttyvät, on kyseessä erotettavissa oleva 

suoritevelvoite. Jos taas kriteerit eivät täyty, ei suoritevelvoite ole erotettavissa ja se tulee 

yhdistää muiden tavaroiden ja palveluiden kanssa. (KPMG, 2014.)  

 

Koska suoritevelvoitteen määrittely lähtee yhteisön lupauksesta toimittaa tietty tavara tai 

palvelu asiakkaalle, sopimuksen toteuttamiseen muutoin liittyvät yhteisön sisäiset 

hallinnolliset toiminnot eivät täytä suoritevelvoitteelle asetettuja edellytyksiä, eivätkä näin 

ollen muodosta suoritevelvoitetta. (IASB, 2014.84; IFRS15.25) 
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2.3.3 Transaktiohinnan määrittäminen 

 

Suoritevelvoitteiden tunnistamisen jälkeen seuraava vaihe on transaktiohinnan 

määrittäminen. IFRS 15 -standardin mukaan transaktiohinta on se vastikemäärä, johon yhteisö 

odottaa olevansa oikeutettu asiakkaalle luovutettuja tavaroita ja palveluita vastaan. 

Standardin mukaan transaktiohinta voi muodostua muuttuvasta tai kiinteästä osasta tai 

näiden yhdistelmästä. (IFRS 15.47.) Transaktiohintaan sisällytetään myös muuttuvat 

vastikkeet, joiden määrittämisessä käytetään joko odotusarvomenetelmää tai 

todennäköisintä rahamäärää. Käytettävä menetelmä tulee valita sen mukaan, kumman 

odotetaan paremmin ennustavan vastikemäärää, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu. 

Muuttuvat vastikkeet saa sisällyttää transaktiohintaan kuitenkin vain siltä osin, kuin on erittäin 

todennäköistä, ettei myöhemmin jouduta peruuttamaan jo kirjattuja myyntituottoja. 

Lopullinen transaktiohinta voi vaihdella esimerkiksi alennusten, kannustimien, suoritukseen 

perustuvien bonusten tai rangaistusseuraamusten kautta. (Halonen, 2017; KPMG, 2014.) 

 

 

2.3.4 Transaktiohinnan kohdistaminen suoritevelvoitteille 

 

Transaktiohinnan kohdistamisen tavoitteena on, että yhteisö kohdistaa transaktiohinnan 

kullekin suoritevelvoitteelle tai erilliselle tavaralle tai palvelulle sellaisena rahamääränä, joka 

kuvaa vastikemäärää, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu sitä vastaan, että luvatut 

tavarat tai palvelut luovutetaan asiakkaalle. (IFRS 15.73.)  

 

Jos sopimuksessa on enemmän kuin yksi suoritevelvoite, on transaktiohinnan kohdistaminen 

suoritettava erillismyyntihintojen perusteella. Sopimuksen syntymisajankohtana, on yhteisön 

määritettävä erillismyyntihinta kullekin taustalla olevalle erotettavissa olevalle tavaralle tai 

palvelulle. Erillismyyntihinta on hinta, johon yhteisö myisi luvatun tavaran tai palvelun 

asiakkaalle erikseen. Jos erillismyyntihinta ei ole suoraan havainnoitavissa esimerkiksi 

valmiina listahintana, on yhteisön arvioitava erillismyyntihinta määräksi, joka saataisiin 
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kohdistamalla transaktiohinta siten, että se kuvaa vastikemäärää, johon yhteisö odottaa 

olevansa oikeutettu. Tavaran tai palvelun erillismyyntihinnan arvioimiseen soveltuvia 

menetelmiä ovat: oikaistuun markkina-arvoon perustuva lähestymistapa, odotettavissa 

oleviin menoihin ja katteisiin perustuva lähestymistapa sekä jäännökseen perustuva 

lähestymistapa. Jäännökseen perustuvaa lähestymistapaa voi kuitenkin käyttää vain 

tilanteissa, joissa yhteisö myy samaa tavaraa tai palvelua samanaikaisesti eri asiakkaille hyvin 

erilaisiin rahamääriin tai jos kyseiselle tavaralle tai palvelulle ei ole vielä lainkaan määritetty 

hintaa eikä sitä ole aiemmin myyty. Sopimuksessa luvattujen tavaroiden tai palvelujen 

erillismyyntihintojen arvioimiseen voidaan tarvita myös eri menetelmien yhdistelmää. (IFRS 

15.76-80.) Joskus tavaroihin tai palveluihin voi sisältyä alennuksia. Mahdolliset alennukset 

kohdistetaan kaikille suoritevelvoitteille suhteellisesti, ellei ole olemassa näyttöä siitä, että 

alennus kohdistuu vain tietylle suoritevelvoitteelle tai osalle kauppaan sisältyvistä 

suoritevelvoitteista. (Halonen, 2017.)  

 

Mikäli transaktiohinta muuttuu, on yhteisön kohdistettava transaktiohinnan myöhemmät 

muutokset samalla perusteella, kuin sopimuksen syntymisajankohtana. Sopimuksen 

syntymisajankohdan jälkeen ei transaktiohinnan kohdistusta saa muuttaa 

erillismyyntihintojen muutosten huomioon ottamiseksi. Täytetylle suoritevelvoitteelle 

kohdistetut määrät on kirjattava myyntituotoiksi tai myyntituottojen vähennykseksi kaudella, 

jolla transaktiohinta muuttuu. (IFRS 15.88.) 

 

 

2.3.5 Myyntituottojen tulouttaminen 

 

Myyntituottojen tulouttaminen tapahtuu, kun yhteisö täyttää suoritevelvoitteensa 

luovuttamalla tavaran tai palvelun asiakkaalle. Omaisuuserän siirto katsotaan tapahtuneeksi, 

kun asiakas saa siihen määräysvallan. (IFRS 15.31.) Yhteisö voi täyttää suoritevelvoitteensa 

joko ajan kuluessa tai tiettynä ajankohtana. Ajan kuluessa täytettävä suoritevelvoite täytetään 

ja myyntituotto kirjataan ajan kuluessa, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy (IFRS 15.35): 
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(a) asiakas samanaikaisesti saa ja kuluttaa yhteisön suoritteesta koituvan hyödyn sitä 

mukaa kuin yhteisö tuottaa suoritetta 

(b) yhteisön suoritteesta syntyy omaisuuserä tai se parantaa omaisuuserää, johon 

asiakkaalla on määräysvalta sitä mukaa kun omaisuuserä syntyy tai sitä parannetaan; 

tai 

(c) yhteisön suoritteesta ei synny vaihtoehtoista omaisuuserää, jolla olisi yhteisölle 

vaihtoehtoista käyttöä, ja yhteisöllä on täytäntöönpantavissa oleva oikeus saada 

maksu tarkasteluhetken mennessä tuotetusta suoritteesta 

 

Mikäli suoritevelvoite täytetään ja myyntituotot kirjataan ajan kuluessa, on yhteisön 

määriteltävä kyseisen suoritevelvoitteen täyttämisaste. (IFRS 15.39.) Standardissa on esitetty 

menetelmiä täyttämisasteen määrittelyyn.  

 

Mikäli suoritevelvoitetta ei täytetä ajan kuluessa, täyttää yhteisö sen yhtenä ajankohtana. 

Ajankohdan määrittämisessä yhteisön on otettava huomioon IFRS 15.31-34 kohdissa esitetyt 

määräysvaltaa koskevat vaatimukset. Lisäksi yhteisön on otettava huomioon määräysvallan 

siirtymiseen vaikuttavia seikkoja, kuten se, että yhteisöllä on olemassa oleva oikeus saada 

omaisuuserästä maksu, asiakkaalla on laillinen omistusoikeus omaisuuserään, yhteisö on 

siirtänyt omaisuuserän fyysisen hallinnan toiselle osapuolelle, asiakkaalla on omaisuuserän 

omistukseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ja asiakas on hyväksynyt omaisuuserän. (IFRS 

15.38.) 
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2.4 IFRS 15 -standardin käyttöönoton vaikutukset yhteisössä ja sidosryhmissä 

 

IFRS 15 on siitä poikkeuksellinen standardi, että sen vaikutukset ulottuvat läpi organisaation. 

Sekä IASB, että Big Four, eli maailman suurimmat tilintarkastukseen ja asiantuntijapalveluihin 

keskittyneet yhteisöt KPMG, PWC, EY ja Deloitte ovat samaa mieltä siitä, että IFRS 15 -

standardin vaikutukset koko yhteisöön ovat moninaisemmat, kuin aikaisempien standardien. 

(EY, 2017.) Deloitte listaa eri osa-alueita seuraavasti (Deloitte, 2015 a.):   

 

• IT -järjestelmät ja prosessit – Noudattaakseen IFRS 15 -standardin vaatimuksia 

raportoinnissaan, on yhteisön valmistauduttava keräämään enemmän tietoa 

järjestelmistä tai sopeutettava prosessejaan vastaamaan uuden standardin 

haasteisiin. Muutoksia voidaan tarvita esimerkiksi IT -järjestelmiin tai totuttuihin 

prosesseihin. Erityisesti sisäisiin kontrolleihin ja talouden prosesseihin tarvitaan 

muutosta tehokkaan tiedonkeruun varmistamiseksi.  

 

• Koulutus ja työntekijät – IFRS 15 -standardin käyttöönotto vaikuttaa organisaatiossa 

moneen tahoon. Näitä tahoja ovat esimerkiksi kirjanpito ja taloushallinto, sisäinen 

tarkastus ja myynnistä ja myyntisopimuksista vastaavat henkilöt. Kaikkiin näiden 

osapuolien koulutus tulee varmistaa. 

 

• Luottosopimukset ja vakuudet – Tuloutusmenetelmän muutos saattaa vaikuttaa 

esitettävään tulokseen ja yhteisön tilinpäätöstietoihin tavalla, joka vaikuttaa jo 

tehtyjen sopimusten perusteisiin. Uudelleen neuvottelut saattavat olla tarpeen.   

 

• KPI (Key performance indicator) – Tuloutusmenetelmän muutoksella voi olla 

vaikutusta KPI lukuihin, joilla seurataan yhteisön tai sen osien avainlukuja. 

Avainlukujen määrittäminen lähtee usein taloudellisten tunnuslukujen seurannasta ja 

onkin mietittävä, tarvitaanko tämä ottaa huomioon IFRS 15 -standardin käyttöönoton 

takia. Jos muutoksia tehdään, on niistä informoitava myös sijoittajia.  
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• Bonukset ja kompensaatiot – Työntekijöiden bonukset ovat usein sidottuja yhteisön 

taloudelliseen tulokseen. Tuloutusmenetelmän muuttuessa on tämä huomioitava. 

 

• Osingonmaksu – Osingonmaksu perustuu yhteisön tulokseen ja on näin myös 

sidoksissa tuloutusmenetelmään.  

 

• Verotus – Tuloutusmenetelmän muutos saattaa aiheuttaa muutoksia maksettavien 

verojen määrään tai laskennallisiin verovelkoihin tai saamisiin. 

 

• Sidosryhmät – IFRS 15 -standardin käyttöönotolla on lisäksi vaikutus kaikkiin yhteisön 

sidosryhmiin. Näitä tilinpäätöstiedoista kiinnostuneita sidosryhmiä ovat esimerkiksi 

yhtiön hallitus, tilintarkastajat, velkojat ja sijoittajat. 

 

Tässä esitetty listaus ei ole tyhjentävä, sillä yhteisön toimialasta riippuen vaikutukset ovat 

erilaiset. Tämän takia jokaisen IFRS 15- standardia noudattavan yhteisön on valmistauduttava 

huolella standardin käyttöönottoon, jotta kaikki kyseistä toimialaa koskevat seikat tulee 

otetuksi huomioon. (Deloitte, 2015 a.) 

 

 

2.5 Kulttuurin vaikutus kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisessa 

 

Kansainvälisessä liiketoiminnassa ja rajat ylittävässä kaupassa on ollut tarpeen luoda 

yhtenäiset raportointikäytännöt tilinpäätöstietojen vertailtavuuden parantamiseksi. Siitä 

huolimatta että yhtenäinen säännöstö on luotu, voidaan havaita että riippuen kulttuurista 

jossa toimitaan, noudatetaan näitä sääntöjä ja normistoja kunkin maan totuttujen 

käytäntöjen pohjalta. Aikaisemmissa tutkimuksissa kuten Drnevich, D. ja Stuebs, M. 2013 

esittivät, on havaittu että standardien käyttöönotto, soveltaminen, kehitys ja koulutus ovat 

sidoksissa kulttuurilliseen taustaan. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien käyttöönotossa on 

havaittu keskeisiä vaikuttavia tekijöitä, jotka eivät liity pelkästään kirjanpitokäytäntöihin. 

Tällaisia ovat esimerkiksi kulttuuri, historia, maantieto, sosioekonominen ja poliittinen 
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ilmasto, laki ja verotuskäytännöt, hallintotapa, uskonto, kieli ja koulutustaso. Kaikki nämä 

yhdessä luovat sen viitekehyksen, jossa kyseisten maiden talousammattilaiset työskentelevät 

ja käyttöönottavat uusia standardeja. (Buys, 2012) Tilinpäätösraportointi perustuu erilaisiin 

arviointeihin ja määritelmiin ja kulttuurilliset seikat vaikuttavat tähän arviointikykyyn. 

(Drnevich, 2013.) International Accounting Standards Boardin tavoitteena on ollut luoda IFRS 

-standardeista yksi kansainvälinen laskentasäännöstö. Se että standardeja sovelletaan 

maailmanlaajuisesti eri kulttuurillisista lähtökohdista, on kuitenkin aiheuttanut sen, että 

normiston laajentamien ja uudistaminen on entistä haasteellisempaa. (Tolvanen, 2013.) 
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3 EMPIIRINEN OSA 

 

Tämän kandidaatintutkielman aiheena on tutkia IFRS 15 -standardin ”Myyntituotot 

asiakassopimuksista” käyttöönottoa myynnin näkökulmasta. Tutkielma on kvalitatiivinen ja 

tässä empiirisessä osiossa paneudutaan syvällisemmin tutkimusongelmaan ja 

alatutkimuskysymyksiin, sekä pyritään vastaamaan niihin teemahaastattelun keinoin.  

 

 

3.1 Tutkimuksen taustat 

 

Tutkimusongelmalla tarkoitetaan yksilöityjä kysymyksiä, joilla pyritään avaamaan valittua 

aihepiiriä. Näitä kysymyksiä tutkimalla on mahdollisuus saada ratkaisu tutkittavaan 

ongelmaan tai lisätä tietoa kyseisestä aihepiiristä. (Metsämuuronen, 2011.) Tämän tutkielman 

aihealue on tiukasti nivoutunut IFRS 15 -standardin ympärille. Tutkielmassa ollaan 

kiinnostuneita ainoastaan standardin sisällöstä ja käyttöönottoprosessista ja kokemuksista 

myynnin näkökulmasta. Päätutkimusongelmaa avaamaan esitetään seuraavat alakysymykset: 

 

• Millaiset ovat IFRS 15 -standardin taustat ja periaatteet?  

• Mitkä ovat IFRS 15 -standardin raportointiprosessin riskikohdat? 

• Miten IFRS 15 -standardin käyttöönotto on kohdeyrityksessä mennyt? 

• Onko käyttöönottoprosessissa havaittu haasteita ja jos on, niin millaisia? 
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3.2 Haastattelututkimus  

 

Erilaiset haastattelutekniikat voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään: strukturoituun 

haastatteluun, puolistrukturoituun haastatteluun ja strukturoimattomaan haastatteluun. 

Tässä tutkielmassa käytetään haastattelutekniikkana puolistrukturoitua teemahaastattelua. 

Puolistrukturoitu haastattelumenetelmä on valittu siksi, että se ei sido liian tiukasti, mutta 

aihepiirit ja teemat ovat haastateltaville samat. (Hirsijärvi & Hurme, 2008) Puolistrukturoitu 

menetelmä sopii tähän haastatteluun hyvin, koska vaikka kysymykset ovat haastateltaville 

samat, niihin voi vastata omin sanoin, jolloin haastattelulla saadaan esiin mahdollisesti 

erilaisia kokemuksia.  

 

 

3.2.1 Haastattelun teemat, menetelmä ja aineisto 

 

Teemahaastattelussa haastattelun runko on valmisteltu aihealueeseen ja 

tutkimuskysymykseen nivoutuneiden teemojen ympärille. Tässä tutkielmassa 

haastattelumenetelmänä päädyttiin käyttämään yksilöhaastattelua. Haastattelu toteutettiin 

kahdelle teollisuuden toimialalla toimivan kansainvälistä projektiliiketoimintaa harjoittavan 

yrityksen myyntijohtajalle, jotka kumpikin ovat toimineet pitkään alalla. Haastateltavat 

työskentelevät saman tehtävän parissa samassa yrityksessä ja omaavat lähes samantasoisen 

laajan kokemuksen. Haastateltava A) toimii erityisesti globaalin myynnin johdossa ja 

haastateltava B) kotimaan myynnin johdossa. Haastattelun tavoitteena oli saada hieman eri 

näkemyksiä saman yhteisön sisällä.  

 

Haastattelu toteutettiin tässä tutkielmassa vain yhden yrityksen myyntiosastolle, koska 

tutkielman laajuuden ja tavoitteen huomioon ottaen laajempi otanta olisi tutkielman 

validiteetin kannalta ollut turha. Validiteetilla tarkoitetaan, että tutkimuksessa tutkitaan sitä 

mitä on tarkoituskin tutkia ja että tutkimus on yleistettävissä. (Metsämuuronen, 2011). Tässä 

tutkielmassa ei olla kiinnostuneita pelkästään tämän tietyn yrityksen myynnin prosesseista ja 



20 
 

 

 

tilinpäätösinformaation luotatettavuudesta IFRS 15 -standardin raportoinnista, vaan 

tutkimuskysymykseen pyritään löytämään vastauksia yleisellä tasolla. Yritys edustaa 

toimialansa tyypillistä toimijaa, jolloin voidaan olettaa, että tutkielman johtopäätökset ovat 

suurella todennäköisyydellä yleistettävissä. Tutkielma on kuitenkin niin suppea, että sen 

perusteella ei voida aukottomasti väittää, että johtopäätökset olisivat yleistettävissä kaikkiin 

alan toimijoihin. Tutkimustuloksista ei tässä tutkimuksessa siten odoteta yleispätevää ja 

aukotonta, koska IFRS 15 -standardin käyttöönotto vaihtelee yrityksen ja toimialan mukaan. 

 

Teemahaastattelun teemat oli järjestetty seuraavasti: Ensimmäisenä laajempana teemana 

käsiteltiin IFRS 15-standardia ja sen käyttöönottoa. Haastateltavilta kysyttiin, miten 

standardin käyttöönotto on näkynyt myynnille ja millaisia vaikutuksia se on aiheuttanut 

myynnissä toimivalle henkilöstölle ja työprosesseille. Kysymyksillä haluttiin selvittää, onko 

standardin käyttöönotto aiheuttanut ongelmia tai haasteita. Kysymystä avaamaan käytiin läpi 

IFSR 15 -standardin viisivaiheinen malli keskustellen jokaisesta vaiheesta ja sen toteutuksesta 

myyntiprosessissa. Haastattelun seuraavassa teemassa paneuduttiin myyntisopimuksiin, 

sopimusehtoihin ja itse myyntineuvotteluihin. Tässä osiossa käytiin keskustellen läpi yleisesti, 

millaisia sopimuksia yrityksessä laaditaan ja mitkä raamit ja käytännöt sopimusten laadinnassa 

on käytössä. Lisäksi käsiteltiin sopimusmuutosten käsittelyprosessi. Sopimuksiin liittyen 

keskusteltiin myös sopimusneuvotteluista ja kansainvälisen kaupan haasteista ja 

ominaispiirteistä sekä vaihtelevista toimitusehdoista ja niiden vaikutuksesta IFRS 15 -

raportoinnin näkökulmasta. Kolmantena teemana käsiteltiin konsernin sisäistä kauppaa. 

Konsernin sisäisen kaupan käsittelyssä paneuduttiin sisäisen kaupan sopimuksiin ja konsernin 

sisäiseen sääntelyyn. Tämän teeman tarkoituksena oli selvittää, miten IFRS 15 -standardin 

mukainen tuloutus on hoidettu sisäisissä prosesseissa.  
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3.2.2 IFRS 15 -standardin käyttöönottokokemukset myynnin näkökulmasta 
 

IFRS 15 -standardin käyttöönottoa myynnissä lähdettiin haastattelussa avaamaan 

viisivaiheisen mallin kautta. Sekä haastateltava A, että B kertoivat aluksi, että standardin 

käyttöönotto ei ole aiheuttanut myyntiosastolle merkittäviä prosessimuutoksia. Kumpikin 

kuitenkin totesi, että uuden standardin raportointi on aiheuttanut hieman lisätyötä osastolla. 

Lisätyötä on aiheutunut muun muassa sopimusten tarkemmasta läpikäynnistä, sekä 

dokumentointiprosessin jalkauttamisesta osastolle. Lisäksi organisaatiossa on tehty 

työjärjestelyitä, niin että sopimusten tekoon ja läpikäyntiin on resursoitu enemmän tunteja. 

Organisaatiossa on samaan aikaan otettu käyttöön uusi dokumentoinnin työkalu, jonka avulla 

jokaisella SAP -käyttöjärjestelmän myynnin osioon pääsevällä on pääsy myös 

myyntisopimuksiin. Tämä on tehostanut osastojen välistä tiedonkulkua.  

 

IFRS 15 -standardin viisivaiheisen mallin ensimmäisen vaiheen, eli ”Asiakassopimuksen 

yksilöiminen” kohdalla, ei kumpikaan haastateltava nähnyt myyntiosaston puolesta 

ongelmaa. Kyseessä oleva organisaatio on niin suuri, että myynnin ympärille luodut 

organisaation omat prosessit sekä konsernin määritykset ja ohjeistukset antavat hyvin tarkasti 

yksilöydyt raamit sopimusten sisällölle. Näissä ohjeistuksissa on huomioitu myös kaikki IFRS 

15 -standardin sopimuksen yksilöintiä koskevat osat. Haastateltava B, nosti sen sijaan esiin 

sopimusten yhdistämisestä aiheutuvat haasteet. Tämä on yksi konkreettinen riski, jolla 

saattaa olla vaikutusta IFRS 15 mukaiseen asiakassopimusten tulouttamiseen. Laajoissa 

teollisuushankkeissa samaan sopimukseen saattaa tulla lisäyksiä tai kansainvälisessä 

konsernissa samaan projektiin osallistuu usein monta konsernin valmistavaa yksikköä. Näissä 

projekteissa huomioiden IFRS 15, on muistettava säännöksessä oleva yhden kaupallisen 

tavoitteen periaate. Tällaisissa kaupoissa aina myyjäyhtiö hoitaa asiakassopimuksen 

analysoinnin ja tuloutuksen ja valmistava yksikkö tulouttaa tilauksen sisäistä kauppaa 

koskevien sopimusten perusteella. Impulssin sisäisten kauppojen tulouttamiseen antaa 

myyjäyhtiö. Toinen sopimusten yhdistämiseen liittyvä potentiaalinen riksi on myynnin SAP -

käyttöjärjestelmään liittyvä riski. Yksi myyntisopimus jaetaan käyttöjärjestelmässä usein 

usealle tilausnumerolle. Näin tehdään, koska käyttöjärjestelmä on samalla tuotannon 

ohjausjärjestelmä. Erilliset tilausnumerot helpottavat varsinkin laajoissa hankkeissa 
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tuotannonsuunnittelua. Myös teknisistä syistä johtuen toisesta valmistavasta yksiköstä tilatut 

tuotteet tai palvelut pitää käsitellä omana tilauksenaan. Tämä yhden myyntisopimuksen 

jakautuminen moneen tilausnumeroon saattaa aiheuttaa toisen riskin asiakassopimuksen 

tulouttamisessa. Tämä riski ei kuitenkaan toteudu myyntiosastolla, vaan on 

osatuloutuslaskelmaa tekevän organisaation osan vastuulla. Tässäkin sisäisellä viestinnällä on 

suuri merkitys, jotta varmistutaan, että kaikki tilausnumerot otetaan mukaan laskelman 

teossa.  

 

Sopimusmuutoksia käsiteltäessä sekä haastateltava A, että B olivat sitä mieltä, että 

sopimusmuutosprosessi on selkeä. Sopimusmuutosta koskevat tuotteet lisätään tai 

poistetaan tilaukselta. IFRS 15:18 kohdan mukaan sopimusmuutoksesta voidaan katsoa 

olevan kyse silloin, kun kyseessä on sopimuksen soveltamisalan tai hinnan tai näiden 

molempien yhdessä muutos, joka luo uusia tai muuttaa olemassa olevia sopimusosapuolten 

oikeuksia tai velvoitteita ja jonka molemmat sopimusosapuolet hyväksyvät joko suullisesti tai 

kirjallisesti. Sopimusmuutoksiin liittyy kuitenkin riski siitä, muodostaako kyseessä oleva 

sopimusmuutos erillisen sopimuksen, jos alkuperäiseen sopimukseen lisätään tavaroita tai 

palveluita, jotka ovat erotettavissa ja sopimusmuutoksen aiheuttama hinnannousu kuvastaa 

yhteisön tavaroiden tai palveluiden erillismyyntihintoja. Sopimusmuutostilanteessa yhteisön 

on arvioitava, ovatko alkuperäisessä sopimuksessa jäljellä olevat toimittamattomat tavarat ja 

palvelut erillisiä niistä, jotka on jo toimitettu. Se miten tämä arviointiprosessi hoidetaan, jäi 

kirjoittajalle epäselväksi ja huomioon ottaen sen että sopimusmuutos on pätevä myös 

suullisena, aiheuttaako dokumentoimattomuus riskin siitä, että tieto sopimusmuutoksesta ei 

välity osatuloutuksen osuutta määrittelevälle organisaation osalle.  

 

Seuraava viisivaiheisen mallin kohta ”Suoritevelvoitteen yksilöiminen”, ei varsinaisesti 

näkynyt kummallekaan haastateltavalle niin, että se aiheuttaisi myynnissä erillisiä toimia. 

Suoritevelvoite yksilöidään IFRS 15 -standardin mukaisesti niin, että kun sopimuksessa 

asiakkaan saama hyöty sekä tuotteen tai palvelun luovutus on yksilöitävissä, on kyseessä yksi 

suoritevelvoite. Tämä IFRS 15 -standardin tulkinnan kohta näyttää ainakin haastateltavan 

organisaation mukaan olevan enemminkin myyntisopimuksen tulkintaa tekevän 
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organisaation osan vastuulla, kuin niitä laativan myynnin vastuulla. Tämä aiheuttaakin myös 

sopimuksia tulkitsevalle organisaation osalle vastuun ymmärtää mitä sopimuksessa myydään. 

Toisin sanoen teollisuusliiketoiminnassa tällä sopimuksia tulkitsevalla organisaation osalla 

tulee olla tekninen ymmärrys siitä, mistä toimituksen osista asiakas hyötyy erillään. Pelkkä 

toimitusehtojen tulkitseminen ei aina välttämättä riitä.  

 

Viisivaiheisen mallin kolmas vaihe ”Transaktiohinnan määrittäminen” sen sijaan on hyvin 

pitkälti myynnin vastuulla.  IFRS 15 -standardin mukaan transaktiohinta on se vastikemäärä, 

johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu asiakkaalle luovutettuja tavaroita ja palveluita 

vastaan. Transaktiohintaan sisällytetään myös muuttuvat vastikkeet, joiden määrittämisessä 

käytetään joko odotusarvomenetelmää tai todennäköisintä rahamäärää. Tällaisia muuttuvia 

vastikkeita ovat esimerkiksi myöhästymissakot, sopimussakot, ennakkomaksualennukset tai 

määräalennukset.  Haastateltava A otti esiin myöhästymissakot, jotka ovat hyvin yleisiä 

pitkäaikaishankkeissa. Pitkäaikaishankkeissa projektiin ja tuotantoon osallistuu usein niin 

monta tahoa aina alihankinasta toimitukseen, että huolellisella suunnitellullakaan ei aina 

voida varmistua siitä, että aikataulussa pysytään. Haastateltava B taas näki transaktiohinnan 

määrittämisen laaja-alaisemmin ja kertoi että hinnan määrittämiseen vaikuttaa moni seikka, 

joista tärkeimpänä hän näki kilpailun. Teollisuusliiketoiminnassa asiakkuus suhteet ovat 

pitkälti vakiintuneita ja asiakkaiden kanssa on solmittu erinäisiä vuosisopimusalennuksia sekä 

raamisopimuksia. Raamisopimuksesta huolimatta yksittäiselle tilaukselle määritetään aina 

omat transaktiohinnat. Tämä standardin vaihe ei kuitenkaan haastateltavien kommenttien ja 

teoriaan peilaamisen osalta vaikuta siltä, että sillä olisi vaikutuksia IFRS 15 -standardin 

mukaisen tuloutuksen luotettavuuteen. 

 

Neljännessä vaiheessa ”Transaktiohinnan kohdistaminen” transaktiohinta kohdistetaan 

suoritevelvoitteille. Transaktiohinnan kohdistamisen tavoitteena on, että yhteisö kohdistaa 

transaktiohinnan kullekin suoritevelvoitteelle tai erilliselle tavaralle tai palvelulle sellaisena 

rahamääränä, joka kuvaa vastikemäärää, johon yhteisö odottaa olevansa oikeutettu sitä 

vastaan, että luvatut tavarat tai palvelut luovutetaan asiakkaalle. (IFRS 15.73.) Jos 

sopimuksessa on enemmän kuin yksi suoritevelvoite, on transaktiohinnan kohdistaminen 
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suoritettava erillismyyntihintojen perusteella. Sopimuksen syntymisajankohtana, on yhteisön 

määritettävä erillismyyntihinta kullekin taustalla olevalle erotettavissa olevalle tavaralle tai 

palvelulle. Transaktiohinnan kohdistaminen on haastateltavana olevien henkilöiden mukaan 

hyvin yksiselitteinen. Näin varmasti onkin. Vaiheessa kolme esitetyt muuttuvat vastikkeet 

saattavat kuitenkin osaltaan vaikuttaa transaktiohinnan määrittämiseen. Myöhästymissakot 

ja sopimussakot on kohdistettava koko tilaukselle, mikäli ne ei ole yksilöitävissä tiettyyn 

suoritevelvoitteeseen. Tämä saattaa osaltaan aiheuttaa haasteita transaktiohinnan 

kohdistamisessa.  

 

Standardin viides vaihe on ”Myyntituottojen tuloutus”. Myyntituottojen tulouttaminen 

tapahtuu, kun yhteisö täyttää suoritevelvoitteensa luovuttamalla tavaran tai palvelun 

asiakkaalle. Omaisuuserän siirto katsotaan tapahtuneeksi, kun asiakas saa siihen 

määräysvallan. Yhteisö voi täyttää suoritevelvoitteensa joko ajan kuluessa tai tiettynä 

ajankohtana. (IFRS 15.31) Haastattelussa ilmeni sekä haastateltavan A, että B kohdalla se, että 

myynti näkee myynnin tulouttamisen lähinnä asiakkaan laskun maksuna, maksuerien 

määrittelynä sopimusehdoissa tai ennakkomaksujen suorittamisena. Käsitteenä myynnin 

tuloutus IFRS 15 -standardin mukaisesti joko tiettynä hetkenä tai ajan kuluessa on myynnille 

vieras. Näin ollen tässä kohdassa ei voida katsoa, että myynnin kannalta voitaisiin vaikuttaa 

IFRS 15 -standardin raportoinnin luotettavuuteen. Yksi huomattava seikka on kuitenkin se, 

että myynnin tulouttamisen kannalta sopimusehdoissa olevat peruutusehdot vaikuttavat 

siihen, voidaanko tilaus tulouttaa ajan kuluessa ja onko organisaatiolla oikeus maksuun. 

Oikeus maksuun syntyy, kun suoritevelvoite luovutetaan ja määräysvalta siirtyy asiakkaalle. 

Jos sopimuksessa jostain syystä olisi lauseke, jolla oikeus maksuun perutaan, jos asiakas 

päättää perua tilauksen, ei oikeutta myynnin tuloutukseen ole. Tältä osin myynnin on oltava 

hyvin tarkkana siitä, että konserniohjeistuksessa säädetyt kohdat sopimuksessa löytyy. 

 

Tutkimuksen kohteena olevassa yrityksessä IFRS 15 -standardi on otettu ohjeistuksen 

mukaisesti käyttöön 1.1.2018 ja tutkielman tekohetkellä ollut voimassa vajaa kaksi tilikautta. 

Yrityksessä standardin raportointiprosessin ympärille on kuluneen kahden vuoden aikana 

rakennettu jatkuvasti useita prosesseja. Nämä prosessit ovat kuitenkin liittyneet pääosin 
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kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä vastaavien osastojen työtapoihin ja menetelmiin. 

Tutkimuksessa selvisi, että myynnissä tarvetta prosessimuutoksille ei ole ollut. 

Haastatteluiden perusteella tämän voidaan katsoa johtuvan kummankin haastateltavan 

kommenttien perusteella siitä, että koska kyseessä on pitkään, eli vuosikymmeniä toiminut 

suuryritys ja kansainvälinen konserni, on nämä myyntiin liittyvät prosessit niin perusteellisesti 

rakennettu ja säännelty, niin sisäisten sääntöjen kuin konsernin ohjeidenkin puolesta, että 

pelkästään uuden tilinpäätösstandardin voimaan astuminen ei niitä yksissään muuta.   
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

IFRS 15 -standardia avaavassa kirjallisuudessa ja aikaisemmissa tutkimuksissa on viitattu 

siihen, kuinka laaja-alainen vaikutus IFRS 15 -standardilla on koko yhteisöön ja sen 

prosesseihin. Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia yhtä näistä osa-alueista ja tutkimuksen 

kohteena oli myynti. Myynti valikoitui kohteeksi, koska IFRS 15- standardin ydin on 

myyntituottojen tuloutus asiakassopimuksista. Tutkielmassa avattiin ensin standardia, jonka 

jälkeen toteutettiin teemahaastattelu tyypillisen kansainvälistä 

teollisuusprojektiliiketoimintaa harjoittavan yrityksen kahdelle myynnin 

esimiesasiantuntijalle. Tavoitteena oli selvittää vastaus tutkimuskysymykseen; ”Kuinka 

luotettavaa IFRS 15 -standardin mukainen tilinpäätösinformaatio on”.  

 

Tutkielman tavoitteena oli löytää yleisellä tasolla raportointiprosessin riskikohtia peilaamalla 

teemahaastattelun tuloksia teoriaan. Tutkimuksen perusteella voidaan päätyä seuraaviin 

yleisiin johtopäätöksiin. IFRS 15 -standardin käyttöönotossa merkittävin riski, on eri osastojen 

välisen tiedonkulun katkokset. Suurissa projekteissa koko valmistavalla organisaatiolla tai 

kansainvälisessä liiketoiminnassa jopa usealla konserniyhtiöllä on osansa siinä, että tuote tai 

palvelu toimitetaan asiakkaalle. Jos tässä kokonaisuudessa on katkoksia tiedonkulussa, on 

mahdollista, että myyntituottojen tuloutus ei ole oikea-aikaista. Muita havaittuja riskejä olivat 

sopimuksen laadintaan liittyvät riskit erityisesti sopimusmuutoksiin ja sopimusten 

yhdistämisiin liittyen. Varsinaiset myyntisopimuksia koskevat riskit voidaan katsoa koskevan 

enemminkin yhtiön omia kaupallisia riskejä, kuin IFRS 15 -standardin mukaiseen raportointiin 

liittyviä tilinpäätöstietojen luotettavuutta koskevia riskejä.  

 

Havaintona tutkimuksesta voidaan myös todeta, että IFRS 15 vaatii ympärilleen jatkuvan 

monitoroinnin prosessit, eikä yksikään organisaation osasto voi hoitaa tätä yksin. Standardin 

vaikutus näkyy jokapäiväisessä työssä ja on siksi suhteessa poikkeuksellinen verrattuna muihin 

tilinpäätösstandardeihin. Standardilla on myös hyvin perinteisiä piirteitä verrattuna muihin 

tilinpäätösstandardeihin. Sitä sovelletaan samalla olennaisuuden periaatteella kuin muitakin 

tilinpäätösstandardeja. 
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Tämän yksityiskohtaisempiin johtopäätöksiin, ei tässä tutkimuksessa ollut tarkoitus päätyä. 

Aihe sinänsä on edelleen mielenkiintoinen ja mahdollisuuksia jatkotutkimukseen on. Vaikka 

IFRS 15 -standardi koskee monia yhteisön osastoja, on tässä vaiheessa pelkästään myynnin 

osalta mahdoton saada tutkimustuloksia, joilla tilinpäätösinformaation luotettavuutta 

voitaisiin luotettavasti arvioida. Hypoteesia siis siitä, onko tilinpäätösinformaatio luotettavaa 

vai ei, ei tällä tutkimuksella ollut tarkoitus todentaa. Tutkielmassa pyrittiin nostamaan 

raportointiprosessiin liittyviä riskikohtia esille sekä yleisesti lisäämään yrityksen sisäistä 

keskustelua ja tietämystä aiheeseen liittyen.   
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HAASTATTELUKYSYMYKSET TEEMOITTAIN 

 

 

IFRS 15 ja sen käyttöönottoprosessi 

  

Miten IFRS 15 -standardin käyttöönotto on näkynyt myynnille? Ja miten IFRS 15 

viisivaiheinen malli näkyy myynnille? 

• Yksilöidään asiakassopimus 

• Yksilöidään suoritusvelvoitteet 

• Määritetään transaktiohinta 

• Kohdistetaan transaktiohinta 

• Tuloutetaan myyntituotot 

 Millainen prosessi myynnillä on liittyen IFRS 15 -standardiin? 

Onko IFRS 15 -standardin käyttöönotto aiheuttanut muutoksia käytännön 

työhön ja jos on, niin millaisia? 

Onko IFRS 15 standardin käyttöönotto aiheuttanut haasteita tai ongelmia 

myynnille, ja jos on niin millaisia? 

 

Sopimukset, sopimusneuvottelut ja sopimusehdot 

  

Miten IFRS 15 on otettu huomioon sopimusten laadinnassa ja 

sopimusneuvotteluissa? 

 Millaisia sopimuksia tehdään? 

 Miten sopimusmuutokset hoidetaan? 

Onko incoterms lausekkeisiin tehty muutoksia liittyen IFRS 15 raportointiin? 

 

Kansainvälinen liiketoiminta ja IFRS käyttöönotto 

  

 Miten kultuurilliset erot näkyvät sopimusneuvotteluissa ja sopimuksissa? 

Miten konsernin sisäiset intercompany tilaukset ja niiden sopimukset hoidetaan 

Suomen yhtiössä?  


