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1. Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen aihe ja tausta 

 

Elämme epävarmoja aikoja. Tämänhetkisessä taloustilanteessa on syytä puuttua 

jokaiseen mahdolliseen taloudelliseen epäkohtaan. Yksi näistä epäkohdista löytyy 

tutkimuksen kohteena olevista varaston arvostusjärjestelmistä.  Kyseessä on Last-in-

first-out –järjestelmä (LIFO), jonka käyttö johtaa verotulojen menetykseen. 

Järjestelmän kieltäminen toisi esimerkiksi Yhdysvaltoihin 52,9 miljardin US-dollarin 

edestä lisää verotuloja kymmenen vuoden aikana (2012-2021) Yhdysvaltain 

valtiovarainministeriön laatiman selvityksen mukaan. (U.S. Department of the 

Treasury, 2011). Pelkästään tämän esimerkin myötä on mahdollista todeta, että 

varaston arvostusperiaatteella on suuri merkitys ja täten on relevanttia tutkia eri 

varastokirjanpitomenetelmiä.      

Teoriassa varastossa säilytetään yhtiön vaihto-omaisuutta, joka muodostuu 

elinkeinotoiminnassa sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tarkoitetuista 

kauppatavaroista, raaka-aineista, puolivalmisteista ja muista hyödykkeistä sekä 

elinkeinotoiminnassa kulutettaviksi tarkoitetuista poltto- ja voiteluaineista ja muista 

tarvikkeista (EVL10 § (360/1968). 

Niin yhtiölle itselleen kuin sen muille sidosryhmille, on tärkeää arvostaa vaihto-

omaisuus oikein. Tilinpäätös antaa informaatiota yrityksen tilasta ja oikean sekä 

riittävän kuvan saamiseksi, on vaihto-omaisuus arvostettava oikealla tavalla. Mikäli 

vaihto-omaisuuden käsittelyssä tapahtuu virheitä, heijastuu se koko tilinpäätökseen 

ja vaikuttaa koko tilinpäätöksen oikeellisuuteen. Oleellinen osa varaston 

arvonmääritystä on myös määritellä hankintameno oikealla tavalla. 

Samalla kun kirjaukset tulisi olla oikein, tulisi varasto optimoida siten, että se tuottaisi 

mahdollisimman paljon liikevoittoa ja täten pääoman kierron tulisi olla 

mahdollisimman nopeaa. Se millä tavalla yhtiö arvostaa varastoaan riippuu yhtiön 

valitsemasta arvostusmetodista. Näitä tapoja ovat muun muassa First-in, first-out 
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(FIFO), Last-in, first-out (LIFO) ja varaston keskihinnalla arvostaminen. Näihin 

järjestelmiin perehdyn tässä tutkielmassa. 

First-in, first-out (FIFO) –järjestelmässä oletetaan, että varaston vanhimmat tuotteet 

käytetään ensiksi. Tällöin hinnoittelu kirjanpidossa tapahtuu ostojärjestyksen 

mukaan. Last-in, first-out (LIFO) –järjestelmässä oletetaan, että uusimmat tuotteet 

käytetään ensin. Kirjanpitojärjestelmässä käytetään täten käänteisen 

ostojärjestyksen mukaista hinnoittelua. Keskihinnalla arvostamisessa lasketaan 

varaston keskimääräinen kustannus.  (Bragg, 2005, 109-119). Todellisuudessa 

FIFO-järjestelmä ei kuitenkaan toimi edellä mainitulla tavalla, sillä esimerkiksi 

metalliromua keräävä yritys ei myy alimmaisia metalleja pois ensiksi kasasta, vaan 

ottaa päällimmäisen tuotteen myytäväksi. Ainoastaan hinnoittelu tapahtuu 

ostojärjestyksen mukaan. (Henry & Holzmann, 2010, 75)  

Järjestelmän valinta on herättänyt kuumia tunteita muun muassa Yhdysvalloissa, 

jossa keskustelu on edennyt aina valtiomiestasolle. Esimerkiksi vuonna 2005 

Yhdysvaltain senaatti harkitsi kieltävänsä LIFO-menetelmän käytön suurimmilta öljy-

yhtiöiltä. Ehdotus kumottiin öljy-yhtiöiden vastustuksen takia, sekä presidentti George 

W. Bushin uhkailtua veto-oikeuteen vetoamisella käyttökiellon suhteen. (Hulse, 2006, 

A1). Erityisen merkittävän asiasta tekee Yhdysvaltojen voima kansainvälisessä 

öljyteollisuudessa. Maa tuottaa kolmanneksi eniten öljyä ja sillä on arvioitu olevan 

kolmanneksitoista suurimmat öljyreservit maailmassa (CIA – The World Factbook, 

2012). 

Varastokirjanpidon ottaminen tutkielmani aiheeksi tuntui luontevalta valinnalta, sillä 

teollisuustyöt ovat tulleet tutuiksi ja varaston käyttäytymistä on tullut seurattua niin 

toimiston kuin tuotannon puolelta. Lisäksi on mielenkiintoista luoda katsausta siihen, 

millä tavalla varastojen hinnoittelu vaikuttaa yrityksen tulokseen. Vaihto-omaisuus on 

tärkeä omaisuuserä tilinpäätöksessä, joten yhtiö joutuu tarkkaan pohtimaan 

arvostusmenetelmäänsä. Kuten tästä aloituskappaleesta on havaittavissa, varaston 

arvostusmenetelmät voivat herättää kuumiakin tunteita eikä niiden yhteiskunnallista 

merkitystä tule vähätellä.   

Mielenkiintoa tähän tuo kotimaisten käytäntöjen lisäksi kansainväliset standardit ja se 

mitä ne kertovat varaston arvostamisesta. Tämän lisäksi elinkeinoverolailla ja 

kirjanpitolailla on vaikutuksensa arvostamiseen, joten aihetta pääsee tutkimaan 
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lukuisista eri suunnista. Vaihto-omaisuuden merkitys yritysten liiketoiminnoissa 

vaihtelee, mutta esimerkiksi tuotannonaloilla sen arvostamisella on suuri merkitys. 

Lisäksi monilla yrityksillä on varaosamyyntiä ja tätä kautta myös varaosavarastoja. 

Tällöin varastojen pitäminen on oleellinen osa liiketoimintaa, johon vaikuttaa 

huomattavissa määrin arvostamisperiaatteet.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tässä työssä tutkitaan eri varastokirjanpitojärjestelmien käytön mielekkyyttä. 

Tutkitaan, millä tavalla eri järjestelmät vaikuttavat tulokseen ja pohditaan 

järjestelmien luomia etuja ja haittoja. Tätä varten tulee miettiä, minkälaisia yrityksiä 

löytyy, sekä niiden taustoja, jotta pääsisi paremmin spekuloimaan niiden 

varastokirjanpitotavan valinnalla. Lisäksi selvitetään kirjanpito- ja elinkeinoverolain 

kannat varaston arvostamiseen.  

Pääongelma on täten: 

 Mitä hyötyjä ja haittoja on varaston arvostamisella FIFOlla, LIFOlla tai 

varaston keskimääräisellä hinnalla? 

Lisäksi alaongelmiksi on otettu: 

 Mikä on kansainvälinen kanta varaston arvostamiseen nykyisten IAS/IFRS-

standardien myötä? 

 Mitä kotimainen lainsäädäntö sanoo varaston arvostamisesta?  

Tutkimuksen päätavoitteena on tutkia varaston arvostamisjärjestelmiä ja etsiä 

kyseisten järjestelmien hyötyjä ja haittoja. Varastokirjanpidon ollessa universaalia on 

luontevaa lähestyä aihetta myös kansainvälisten tilinpäätösstandardien kautta. 

Luonnollisesti tutkimuksen kautta tulisi lukijalle antaa myös kuva eri tapojen 

laillisuudesta.  
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1.3 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimus on rajattu kotimaisiin yhtiöihin ja niiden varaston arvostusmenetelmiin, 

mutta käytäntöjä verrataan myös kansainvälisiin menetelmiin. Tänä päivänä liike-

elämän ollessa yhä kansainvälisempää on oleellista tuntea miten muualla toimitaan 

vaihto-omaisuuden arvostuksen suhteen. Vertailukelpoisuutta haetaan IFRS-

standardeilla ja näiden avulla tilinpäätöksistä pyritään saamaan yhtenäisimpiä. On 

kuitenkin järkevämpi rajata tutkimus kotimaisiin yhtiöihin ja niiden 

varastokirjanpitomenetelmien valintaan, jotta kandidaatintyö ei paisu liikaa. 

Käytännössä tutkielman vaihto-omaisuus ja sen arvostaminen koskee lähinnä IAS 

2.6 –standardin luokittelemia vaihto-omaisuuden eriä, eivätkä esimerkiksi 

ennakkomaksut kuulu tutkielmani piiriin. 

  

1.4 Teoreettinen viitekehys 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu vaihto-omaisuudesta, sen 

arvostamisesta ja ohjauksesta, sekä erilaisista varaston arvostusvaihtoehdoista. 

Materiaali löytyy artikkeleista ja kirjallisuudesta. 

 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys  

Vaihto-
omaisuus 
käsitteenä 

Vaihto-
omaisuuden 

arvostaminen 
ja ohjaus 

LIFO, FIFO ja 
keskihinta 



5 
 

Kuvion 1 mukaisesti työssä edetään yleisestä vaihto-omaisuuden käsitteen 

määrittelemisestä sen arvostusmenetelmiin sekä tapoihin, joilla vaihto-omaisuutta 

ohjataan. Näiden kautta päädytään tarkemmin tutkimuskohteena olevien LIFOn, 

FIFOn ja keskihinnan teorioihin.  

 

1.5 Tutkimusmenetelmä ja –aineisto 

 

Tutkimus suoritetaan laadullisten, eli kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien keinoin. 

Aineistona käytetään kirjallisuutta, aikaisempia tutkimuksia sekä lehtileikkeitä. Lisäksi 

otetaan yhteyttä muutamiin kotimaisiin yhtiöihin ja kysytään heidän käyttämistään 

varastonarvostusmenetelmistä. Haastattelut tehdään puolistrukturoidusti, eli 

haastateltavat saavat vastata omien sanojensa kera kysymyksiin, jotka ovat kaikille 

samat. Täten kaikille haastateltaville kysymyksillä on sama merkitys. (Eskola & 

Suoranta, 2003, 86) 

Tämän lisäksi haetaan kantaa kotimaisesta lainsäädännöstä. Tutkielmaan liittyy 

elinkeinoverolain sekä kirjanpitolain kanta. Myös kansainvälisillä 

tilinpäätösstandardeilla on oma roolinsa varastokirjanpidon maailmassa.  

Tutkimuksessani on syytä perehtyä siihen, kuinka paljon varastokirjanpitoa ja 

päätutkimuskohteita LIFOa ja FIFOa on tutkittu aiemmin. Ensiksi määrittelen 

hakusanat, joilla tähtään relevantin materiaalin löytämiseen Nelli-portaalista. Valitsen 

hakuuni nimike- ja aihekenttiin seuraavat termit: inventory accounting, tai inventory 

bookkeeping, tai stock accounting, tai varastokirjanpito, tai LIFO, tai FIFO. Aineistona 

toimivat seuraavat tietokannat: ABI/INFORM Global (ProQuest), EBSCO – Academic 

Search Elite, EBSCO – Business Source Complete, Elsevier (Science Direct), Emer-

ald Journals, Helecon Mix, Springer journals ja Wiley Blackwell Online Library. Haku 

tuottaa kaiken kaikkiaan 233 artikkelia 

Toisessa vaiheessa silmäilen läpi artikkelilistan ja eliminoin artikkelit, jotka ovat 

irrelevantteja. Huomaan että erityisesti termiä inventory accounting on tutkittu paljon 

ja etenkin lukuisissa eri viitekehyksissä. Stock –termin käyttö haussa aiheuttaa 

runsasta eliminointia johtuen sen toisesta merkityksestä, jossa se tunnetaan 

osakkeena. Eri merkitysten erottaminen aiheuttaakin lisätöitä. Lisäksi hakutuloksista 
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joutuu pyyhkimään pois muutaman artikkelin, joissa FIFOn tai LIFOn lyhenne vastaa 

jotain muuta kuin First-in-first-outia tai Last-in-first-outia. Tiettyihin yrityksiin  tehdyt 

caset varastokirjanpitojärjestelmän käyttöönotosta jäävät myös tutkittavien 

artikkeleiden listan ulkopuolelle. Tässä vaiheessa artikkeleita on jäljellä listallani 121.  

Selkeästi on havaittavissa että varastokirjanpitoa on tutkittu lukuisista eri suunnista. 

Lisäksi lukuisat artikkelit ovat sellaisia, joihin ei pääse käsiksi. Viimeisen seulonnan, 

jossa vaatimuksena on että artikkeli avautuu ja että se sisältää jotain merkittävää 

tietoa varastokirjanpidosta tai arvostusmenetelmistä, läpäisee lopulta 22 artikkelia, 

jotka otan tutkittavakseni. Näistä yhdeksässä artikkelissa käydään läpi varaston 

arvostamisvalintaa. Viidessä artikkelissa perehdytään ylimalkaisemmin 

varastokirjanpitoon. Vastaavasti pelkästään LIFOn liittyviä artikkeleita otan 

tutkittavaksi seitsemän kappaletta, joista neljä keskittyy LIFOn eliminointiin. Jäljelle 

jäävä yksi artikkeli keskittyy FIFO-menetelmään. Aiempiin tutkimuksiin varaston 

arvostamisesta perehdyn paremmin kappaleessa 3.5.   

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimus koostuu kuudesta luvusta ja se jakautuu teoreettiseen sekä empiiriseen 

osuuteen. Työ etenee suoraviivaisesti teorian kautta kaksiosaiseen empiriaosuuteen 

(haastattelut ja tulokset) ja niiden kautta johtopäätöksiin sekä yhteenvetoon. 

Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan tutkimuksen aihetta ja taustaa valinnalleni, 

tutkimuksen tavoitteita ja itse tutkimusongelmaa, tutkimuksen rajaukset, teoreettinen 

viitekehys sekä tutkimusmenetelmä ja –aineisto.  

Toisessa luvussa käydään kiinni vaihto-omaisuuden teoriaan. Luku on jaettu vaihto-

omaisuuden teoreettiseen määritelmään sekä siihen mitä vaihto-omaisuus on 

käytännössä. Lisäksi luvussa käsitellään vaihto-omaisuuden hankintamenon 

määrittäminen ja sen jaksotus.  

Kolmannessa luvussa siirrytään itse varaston arvostusjärjestelmiin. Luvussa käydään 

yksityiskohtaisemmin läpi FIFO-, LIFO- ja keskihintamenetelmät varaston 

arvostuksessa. Lisäksi näiden menetelmien taustalla olevista 
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varastonohjausjärjestelmistä on kirjoitettu lyhyesti. Luvun lopussa on käyty läpi 

aiempia tutkimuksia varastonarvostusmenetelmistä.   

Neljännessä luvussa tuodaan yrityksille suunnattujen kyselyjen myötä näkökulmaa 

varaston arvostusmenetelmiin ja niiden oleellisuuteen, kun taas viidennessä luvussa 

perehdytään itse tutkimusongelmiin ja selvitetään tutkimustuloksia. 

Kuudennessa luvussa tutkimus vedetään yhteen ja laaditaan johtopäätökset.  
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2. Vaihto-omaisuus 

 

Tutkielmassani vaihto-omaisuus on niin merkittävässä roolissa, että on syytä 

määritellä se mahdollisimman tarkasti tähän teoriaosuuteen. Vaihto-

omaisuuskappale on jaettu sen teoreettisen määritelmään, siihen mitä se on 

käytännössä ja lisäksi tarkastelen vaihto-omaisuuteen kohdistuvaa hankintamenoa.  

 

2.1 Vaihto-omaisuus määritelmänä 

 

Erilaisia määritelmiä vaihto-omaisuudelle löytyy runsaasti. Tähän kappaleeseen on 

listattu  yleisimpiä ja tutkielmani kannalta oleellisimpia määritelmiä. Alle on listattu 

Sakin (2003) määritelmä, joka kuvaa ennen kaikkea vaihto-omaisuuden ja varaston 

rinnastettavuutta, sekä kirjanpitolain että elinkeinotulon verottamisen lain 

määritelmät.   

”Tavallisessa kielenkäytössä varasto tarkoittaa tilaa, jossa säilytetään valmistuksessa 

tai asiakaspalvelussa tarvittavia hyödykkeitä. Sanalla ”varasto” on kuitenkin 

laajempikin merkitys. Taloudellisessa kielenkäytössä se tavallisesti rinnastetaan 

vaihto-omaisuuteen.” (Sakki, 2003, 73). 

Vaihto-omaisuus on määritelty seuraavalla tavalla kirjanpitolain (1336/1997) 

neljännen luvun neljännessä §:ssä: ”Vaihto-omaisuutta ovat sellaisenaan tai 

jalostettuina luovutettavaksi tai kulutettavaksi tarkoitetut hyödykkeet.” 

Tarkempi määritelmä löytyy elinkeinotulon verottamisen laista (360/1968) sen 10 

§:stä: ”Vaihto-omaisuutta ovat elinkeinotoiminnassa sellaisinaan tai jalostettuina 

luovutettaviksi tarkoitetut kauppatavarat, raaka-aineet, puolivalmisteet ja muut 

hyödykkeet sekä elinkeinotoiminnassa kulutettaviksi tarkoitetut poltto- ja voiteluaineet 

ja muut tarvikkeet.” 

Sen sijaan tasekaavan mukainen vaihto-omaisuuden jaottelu tapahtuu seuraavalla 

tavalla:  
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1. Aineet ja tarvikkeet (näitä ovat tuotteiden ja tavaroiden valmistamiseen 

käytetyt raaka- sekä tarveaineet) 

2. Keskeneräiset tuotteet (valmistustoimintaa harjoittavan yrityksen 

keskeneräiset tuottet, nin aineelliset kuin aineettomatkin hyödykkeet) 

3. Valmiit tuotteet ja tavarat (valmistustoimintaa harjoittavan yrityksen valmiit 

tuotteet tai ulkopuolisilta ostetut tavarat, jotka myydään sellaisenaan) 

4. Muu vaihto-omaisuus (näitä ovat esimerkiksi suunnittelutyöt, arvopaperit, 

kiinteistöt sekä muut sellaiset hyödykkeet, jotka eivät sisälly edellä oleviin 

eriin) 

5. Ennakkomaksut (ennen hyödykkeen toimittamista maksettua kauppahintaa, 

jotka ovat luonteeltaan saamisia, eikä niihin päde samat arvostus- ja 

jaksotusmääräykset kuin muuhun vaihto-omaisuuteen. 

Tasekaava   löytyy kirjanpitoasetuksen (1339/1997) ensimmäisen luvun 6 §:stä.  

Vaihto-omaisuus voidaan periaatteessa jakaa sellaisinaan tai jalostettuina 

luovutettavaksi tarkoitettuihin hyödykkeisiin. Näitä ovat muun muassa vähittäis- ja 

tukkukauppiaiden kauppatavarat sekä teollisuuslaitosten valmiit tuotteet, raaka-

aineet ja puolivalmisteet. Vaihto-omaisuuteen luetaan myös arvopaperikauppiaan 

myytäväksi tarkoitetut arvopaperit sekä kiinteistökauppiaan omistamat ja myytäväksi 

tarkoitetut kiinteistöt. Lisäksi vaihto-omaisuuteen lasketaan muun muassa 

aliurakoitsijoiden keskeneräiset rakennustyöt. (Ikkala et al., 1993, 205-207). 

Aineetonta vaihto-omaisuutta sen sijaan on hankalampi määritellä. Korkein hallinto-

oikeus on joutunut ottamaan kantaa näihin ja tapauksista voidaan yleistää, että 

työsuorituksiakin on luettava vaihto-omaisuuteen silloin kun ne ovat kaikki yhdellä 

kertaa luovutettavissa, vaikka työhön käytettävien aineiden ja tarvikkeiden yms. 

osuus olisi vähäinen. Täten vaihto-omaisuutta voivat olla esimerkiksi insinööri- ja 

arkkitehtitoimistojen yksittäiset kokonaisuudet, mutta ei esimerkiksi yksittäisiä 

palvelu-, tai valvontatehtäviä, eikä jatkuvaan toimeksiantoon perustuvia 

työsuorituksia. (Ikkala et al., 1993, 207-208). 

Valmiiseen tuotteeseen sisältyy raaka-aineita ja puolivalmisteita. Vaihto-omaisuuteen 

tulee lukea myös valmistusprosessissa kulutettavaksi käytettäviä apuaineita, kuten 

eräät paperin ja selluloosan valmistuksessa käytetyt kemikaliot ja erilaiset 

katalysaattoriaineet. Myös koneiden ja muiden laitteiden poltto- ja voiteluaineet sekä 
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huoltotehtävissä käytettävät aineet lasketaan vaihto-omaisuuteen. Tuotteen ostajalle 

päätyvät pakkaustarvikkeetkin ovat vaihto-omaisuutta. Jos valmistuksesta syntyy 

sivutuotteita ja jätteitä ja nämä on tarkoitus myydä, on nekin luettava vaihto-

omaisuuteen. (Ikkala et al., 1993, 207) 

Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IAS, International Accounting Standards) 

määrittelevät vaihto-omaisuuden standardissa IAS 2.6. Vaihto-omaisuudeksi 

lasketaan seuraavat omaisuuserät: 

a) myytäväksi tarkoitetut tavanomaisessa liiketoiminnassa 

b) käsiteltävänä keskeneräisinä tuotantoprosessissa edellä tarkoitettua myyntiä 

varten tai 

c) raaka-aineita ja tarvikkeita, jotka ovat tarkoitettu kulutettavaksi 

tuotantoprosessissa, tai palveluja tuotettaessa (International Accounting 

Standards Board, 2009, 986) 

 

2.2 Vaihto-omaisuus käytännössä 

 

Vaihto-omaisuuden merkittävyydestä kertoo, että materiaali- ja tuotevarastot ovat 

välttämättömiä lähes kaikille yrityksille. Niillä pyritään turvaamaan yrityksen 

toimituskyky muille osapuolille, ja lisäksi varastojen avulla eri tuotantoprosessien 

vaiheita saadaan kytkettyä toisiinsa. (Uusi-Rauva et al., 2003, 383-384). 

Varastoihin sitoutuu runsaasti pääomaa ja tämän lisäksi varastointi sekä materiaalin 

käsittely aiheuttavat kovasti kustannuksia yhtiölle. Lisäksi riskitekijäksi voi mainita 

tuotteen vanhentumisen joko teknisesti tai taloudellisesti. Myös laatutekijät on 

otettava huomioon, sillä ikääntymisen suhde laatuun vaihtelee tuotteittain. (Uusi-

Rauva et al. 2003., 383-384). 

Varaston luokittelu on tehokas tapa hallita suurta esinemäärää. Organisaation 

varastossa saattaa olla tuhansia tuotteita ja näitä tulisi hallita tehokkaasti. 

Varastopäällikkö tarvitsee loogisen varaston luokittelujärjestelmän kontrolloidakseen 

esinemäärää. (Chen, 2011, 1784). Luokitteluja on useanlaisia varastomaailmassa. 

Erilaisilla varastojärjestelmillä pyritään ratkaisemaan, millainen olisi juuri sopiva 
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eräkoko, jota varastossa kannattaisi säilyttää. Tavallisesti varastot luetaan kolmeen 

eri päätyyppiin: raaka-aine-, puolivalmiste- ja valmistevarastoihin (Sakki, 2003, 73). 

Näistä raaka-ainevarastoissa säilytetään materiaaleja, tarveaineita, osia ja 

komponentteja varsinaisten raaka-aineiden ohella. Puolivalmistevarastoon sijoittuvat 

keskeneräiset työt ja valmistevarasto koostuu valmiista tuotteista, jotka odottavat 

myyntiä. (Sakki, 2003, 73) 

Varastoja voidaan luokitella myös toisella tavalla. Uusi-Rauva et al. (2003) ovat 

määrittäneet tuotannon kannalta varastoja. Puskurivarastoilla turvataan toimituskyky, 

sillä tuotannon läpimenoajat ovat useasti pidempiä kuin asiakkaan 

toimitusaikavaatimukset. Näitä puskureita löytyy niin raaka-aine-, puolivalmiste- kuin 

valmistevarastoista. (Uusi-Rauva et al., 2003, 383-384)  

Välivarastot vastaavasti varastoivat puolivalmiita tuotteita eri työvaiheiden välillä, sillä 

eri vaiheilla on erilainen nopeus. Turhista välivarastoista tulisi päästä eroon, sillä ne 

sitovat pääomaa. Valmistuksen taloudellisesta eräkoosta johtuvat varastot ovat yksi 

varaston muoto. Eräkoon kasvattaminen tietyssä vaiheessa johtaa helposti 

eräkokojen kasvuun koko tuotantoprosessissa, mikä pidentää läpäisyaikaa ja 

kasvattaa keskeneräisen tuotannon määrää. (Uusi-Rauva et al., 2003, 384) 

Taloudellista eräkokoa voi mitata alla olevalla Wilsonin kaavalla, jossa Q vastaa 

optimitilauserää, R menekkiä, S tilauskustannuksia, K varastointikustannusten 

prosenttimäärää varaston arvosta desimaalilukuna ja C nimikkeen yksikköhintaa: 

    
    

  
 

      (Wilson, 1934) 

Edellä mainittujen lisäksi löytyy kuljetuksen ja siirtojen aiheuttamia varastoja, sillä 

pakkaus, lastaus, kuljetus ja purku johtavat turhaan varastointiin ja läpäisyajan 

pitenemiseen. Erityisen hankalaksi tilanne muodostuu, jos tuote käy alihankkijalla 

kesken valmistusprosessin. Myös tuotantoprosessin ja toimintojen virheiden varalta 

pidetään varastoja. Näiden varastojen avulla vältytään laajemmilta tuotantohäiriöiltä 

sekä toimituskykyongelmilta. (Uusi-Rauva et al., 2003, 384) 
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Ideaalitilanteessa valmistajalla ei olisi lainkaan varastoa ja sen aiheuttamia 

kustannuksia. Tämä olisi epäkäytännöllistä, sillä varastoa tarvitaan valmistuksessa ja 

vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Hyvä tapa tarkastella varaston tehokkuutta on 

varaston kiertonopeus. Suuri varaston kiertonopeus tarkoittaa sitä, että yhtiön 

tarvitsee sijoittaa vähemmän pääomaa raaka-aineisiin, keskeneräisiin tuotteisiin ja 

valmiisiin tuotteisiin.  

varaston kiertonopeus =  
                             

                                    
 

Lisäksi mitataan valmiiden tuotteiden kiertonopeutta: 

valmistettujen tuotteiden kiertonopeus =  
                          

               
 

 

(Demeter & Zsolt, 2011, 156 &  Sakki, 2003, 79) 

 

2.3 Vaihto-omaisuuden hankintamenon määrittäminen ja jaksotus 

 

Kirjanpitolain (1336/1997) 4:5.1 §:ssä määritetään: ”Hankintamenoon luetaan 

hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot”. Tämän 

lisäksi 4:5.2 § jatkaa: ”Jos hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liittyvien 

kiinteiden menojen määrä on olennainen 1. momentissa tarkoitettuun 

hankintamenoon verrattuna, saadaan myös niiden osuus lukea hankintamenoon”. 

Pääsääntöisesti siis hankintamenoon luetaan hyödykkeen ja sen valmistuksesta 

aiheutuvat muuttuvat menot. Näihin luetaan muun muassa valmistuspalkat, raaka-

aineen ostohinnat, raaka- ja tarvikeaineiden kuljetuskustannukset, ostetun tavaran 

hinta ja rahti. (Fredriksson et al., 2008, 256)  

Kun hyödykkeen ostaa valmiina, sen hankintamenon perusosan muodostaa 

hyödykkeen ostohinta oikaisuerillä oikaistuna. Saatuja alennuksia ei esimerkiksi lueta 

hankintamenoon. Arvonlisäverot luetaan hankintamenoon siitä riippuen, onko 

ostoihin sisältyvä arvonlisävero vähennyskelpoinen arvonlisäverotuksessa vai ei. 



13 
 

Vähennyskelpoisten ostojen arvonlisävero on menonsiirtoerä, jota ei lasketa 

hankintamenoon. (Fredriksson et al., 2008, 256) 

Myös kiinteitä menoja luetaan hankintamenoon. Kiinteiksi menoiksi 

kirjanpitolautakunnan yleisohje (KILA 4.9.2009) määrittelee: ”Hyödykkeen hankintaan 

ja valmistukseen liittyviä kiinteitä menoja ovat sekä aiheuttamisperiaatteen mukaan 

tietyille tuotteille kohdistettavissa olevat hankinnat ja valmistuksen kiinteät menot, 

että sellaiset hankinta- ja valmistustoiminnoista syntyvät kiinteät menot, jotka ovat eri 

tuotteille yhteisiä. Hankintamenoon luettaviin kiinteisiin menoihin kuuluvat myös 

poistosuunnitelman mukaiset osuudet hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen 

liittyvistä hankintamenosta ja muista pitkävaikutteisista menoista.” 

Lisäksi kirjanpitolautakunnan yleisohje on luetellut kiinteitä menoja, joita ei saa lukea 

hankintamenoon. Näitä ovat: 

 myynnin, markkinoinnin ja jakelun menot 

 yleishallinnon menot 

 tutkimus- ja kehittämismenot lukuun ottamatta KTMp 50/1998:n mukaisia 

menoja 

 vieraan pääoman korkomenot ja muut rahoitusmenot pysyviin vastaaviin 

säädettyä poikkeusta lukuun ottamatta 

 kustannuslaskelmassa esitetyt kustannukset, joita ei merkitä liikekirjanpitoon 

 poikkeuksellisen suuret aineiden pilaantumisen, tuotantoajan hukkaantumisen 

tai muun syyn vuoksi syntyneet menot, jotka ovat aikaansaadun tuotannon 

kannalta tarpeettomia 

 uuden tuotteen valmistuksen käynnistymiseen liittyvät poikkeuksellisen suuret 

tuotannon suunnittelu- tai muut menot 

(Fredriksson et al., 2008, 257) 

Kansainvälinen tilinpäätösstandardi IAS 2, joka määrää vaihto-omaisuuden 

kirjanpitokäsittelystä, määrittää vaihto-omaisuuden hankintamenon kohdassa IAS 

2.10.  Vaihto-omaisuuteen luetaan kaikki ostomenot, valmistusmenot sekä muut 

menot, jotka ovat aiheutuneet vaihto-omaisuuden saattamisesta 

tarkasteluajankohdan sijaintipaikkaan ja tilaan. (International Accounting Standards 

Board 2009, 986).  



14 
 

Kirjanpitolain mukaan tilikauden päätyttyä vaihto-omaisuuden hankintamenot 

aktivoidaan sen vuoksi, että niiden odotetaan vielä kerryttävän tuloja. Tällöin on 

selvitettävä kirjanpitovelvollisen hallussa olevan vaihto-omaisuuden määrä ja 

määritettävä vaihto-omaisuuden arvostus. Selvitys tapahtuu yleensä 

varastokirjanpidon ja fyysisesti tehdyn inventaarion perusteella. Inventointia voi 

suorittaa niin juoksevasti tilikauden aikana, kuin tilinpäätöspäivän 

kokonaisinventaarilla. Tavoitteena on selvittää varaston fyysinen olemassa olo, 

selvittää vaihto-omaisuuden käyttö- ja myyntikelpoisuus sekä varmistua myynti- ja 

ostotapahtumien oikea-aikaisesta jaksotuksesta. (Fredriksson 2008, 300) 

Vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteena noudatetaan alimman arvon periaatetta 

kirjanpitolaissa. Mikäli vaihto-omaisuuteen liittyvä tulonodotus on määrältään 

alkuperäistä hankintamenoa pienempi, jolloin vaihto-omaisuuden todennäköinen 

luovutushinta olisi tilikauden päättyessä hankintamenoa pienempi, erotus on 

kirjattava kuluksi. Näin on myös meneteltävä, jos vaihto-omaisuuden todennäköinen 

jälleenhankintameno on alkuperäistä hankintahintaa alhaisempi. Myös kansainväliset 

kirjanpitostandardit ohjeistavat alimman arvon käyttämiseen vaihto-omaisuuden 

arvostamisessa. IAS 2 –standardin kohdassa IAS 2.9 todetaan, että vaihto-omaisuus 

on arvosteltava alempaan, joko hankintamenoon tai netto-realisointiarvoon. IAS 

2.28:n mukaan jälkimmäisen käyttö voi olla ajankohtaista tilanteissa, joissa vaihto-

omaisuutta on vahingoittunut, vaihto-omaisuus on kokonaan tai osittain muuttunut 

vanhanaikaiseksi tai myyntihinnat ovat alentuneet. (Fredriksson et al., 2008, 300-301 

& International Accounting Standards Board, 2009, 986-989)  

Kotimaisessa kirjanpidossa vertailtaessa todennäköistä jälleenhankintamenoa tai 

luovutushintaa alkuperäiseen hankintamenoon saa ratkaisun tehdä sen tiedon 

mukaan, joka on käytettävissä tilinpäätöstä laadittaessa. Jos yhtiölle on kertynyt 

tietoa tilikauden päättymisen jälkeen epäkuranttiudesta ja hinnanalennuksesta, tulee 

tämä ottaa huomioon siinä laajuudessa kuin se on käytännössä mahdollista. 

Kirjanpitolain 3 luvun 3 §:ssä on säädetty velvollisuus, jonka mukaan tilinpäätökseen 

on otettava huomioon kaikki päättyneen tai aiempiin tilinpäätöksiin liittyvät 

arvonalennukset, vaikka ne tulisivat tietoon vasta tilikauden päättymisen jälkeen. 

Esimerkkinä toimii alle hankintahinnan myyty hyödyke vaihto-omaisuudessa. 

Selvitettäessä epäkuranttius- ja hinnanalennusvähennysten suuruutta oletetaan 
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yritystoiminnan jatkuvan normaalisti ja vaihto-omaisuuden tulevan myydyksi 

vähennysten suuruuden mukaisesti. (Fredriksson et al., 2008, 301) 

Mahdollisten arvonalennusten osoittauduttua myöhemmin aiheettomiksi, tulee 

hankintamenon alentaminen purkaa kirjanpitolain 5. luvun 16 §:n mukaisesti. 

(Fredriksson et al., 2008, 301) 
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3. Varaston arvostamismenetelmät ja ohjaus 

 

Varaston arvostamisessa kaksi äärimmäistä tapaa ovat FIFO- ja LIFO–

kirjanpitojärjestelmät. FIFOn alaisuudessa kysyntä tyydytetään tuotteella, joka on 

ollut pisimpään hyllyssä, kun taas LIFO-kirjanpitotavan mukaan tuorein tuote 

käytetään ensin (Parlar, 2010, 406). Lisäksi käytössä on erilaisia sovelluksia 

keskihinnan menetelmästä, jolloin varaston arvo kuvastaa sinne hankittujen 

hyödykkeiden keskimääräistä hintaa. (Henry & Holzmann, 2010, 74) 

 

3.1 FIFO 

 

FIFO eli First-in, first-out –kirjanpitojärjestelmässä hinnoittelu tapahtuu 

ostojärjestyksen mukaan. Nimensä mukaisesti järjestelmä olettaa että varastoon 

ostetut tuotteet käytetään siinä järjestyksessä, jossa ne on sinne ostettu. Täten 

varaston arvo on lähempänä nykyarvoa, tai korvaavaa hintaa, kuin kappaleessa 3.2 

esiintyvässä LIFO-järjestelmässä. (Bragg, 2005, 109-110, Gibson, 1991) 

Esimerkiksi voidaan ottaa päivittäistavarakaupan vesipullojen myynti. Varastossa ei 

esimerkin alussa ole yhtäkään vesipulloa. Ensiksi varastoon ostetaan pullo #1 

ensimmäinen heinäkuuta 0,46 yhdysvaltain dollarilla, sitten 17. heinäkuuta pullo #2 

0,50 yhdysvaltain dollarilla ja pullo #3 22.7. 0,60 yhdysvaltain dollarilla. Varaston 

kokonaisarvo on tässä kohtaa 1,56 US-dollaria. Taulukko 1 havainnollistaa 

ostoprosessia sivulla 20. Heinäkuun 31. päivä asiakas tulee ja ostaa pullot #1 ja #3. 

FIFO-järjestelmän mukaisesti tapahtumat merkitään kirjanpitoon ostojärjestyksen 

mukaan. Tällöin myytyjen hyödykkeiden hinnat ovat pullojen #1 ja #2 mukaan $0,46 

ja $0,50, jolloin varaston loppuarvoksi jää $0,60. Taulukosta 2 (sivu 20) näkee miten 

FIFO-järjestelmä toimii verrattuna LIFOon ja keskihintaan. (Greenberg & Wilner, 

2011, 837,842) 

Verratessa Last-in-first-out –kirjanpitojärjestelmään, syntyy vähemmän 

varastokerroksia (yksiköt x hinta), sillä varastosta otettujen tuotteiden hinnoittelu 

etenee suoraviivaisesti vanhimmasta alkaen kohti uudempaa. Näin varasto tyhjenee 
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kerroksista jatkuvasti, eikä varastoon jää hautumaan kerroksia, joita ei käytetä 

pitkään aikaan. (Bragg, 2005, 110) 

Tyypillisesti FIFO-järjestelmää käytetään sellaisten tuotteiden kanssa, jotka 

muuttuvat nopeasti vanhanaikaisiksi. Tämän lisäksi järjestelmä on usein käytössä, 

kun tuotteella on taipumus pilaantua nopeasti tai kun tuotteita myydään nopeaan 

tahtiin, jolloin varaston kierto on ripeää. Esimerkkituotteina voidaan mainita erilaiset 

sirut, tietokoneet, ohjelmistot ja high tech-teollisuuden tuotteet. (Harris, 2011, 55) 

 

Inflaatioympäristössä FIFO-järjestelmää käytettäessä varaston arvo nousee, kun 

tuotteita poistuu sieltä aikaisimman hinnan mukaan. Tällöin yhtiö tekee suurempaa 

tulosta ja saa maksettavakseen enemmän veroja. FIFO-menetelmää suositaankin 

useasti vakaan hintatason talouksissa. Tällöin veroetuuksia ei synny niin helposti, 

eikä veroja minimoivan LIFO-järjestelmän käyttöönotto houkuta niin kovasti. (Bragg, 

2005, 112 & Plummer & Vigeland, 2011, 29) 

  

3.2 LIFO 

 

LIFO eli Last-in, first-out –kirjanpitojärjestelmässä hinnoittelu tapahtuu 

ostojärjestyksen mukaan käänteisesti. Kyseisessä järjestelmässä oletetaan että 

viimeksi varastoon ostettu tuote otetaan ensiksi  käyttöön ja tällöin edetään 

viimeisimmän hinnan mukaan. (Bragg, 2005, 112-114) 

Esimerkiksi voidaan ottaa päivittäistavarakaupan vesipullojen myynti. Varastossa ei 

esimerkin alussa ole yhtäkään vesipulloa. Ensiksi varastoon ostetaan pullo #1 

ensimmäinen heinäkuuta 0,46 yhdysvaltain dollarilla, sitten 17. heinäkuuta pullo #2 

0,50 yhdysvaltain dollarilla ja pullo #3 22.7. 0,60 yhdysvaltain dollarilla. Varaston 

kokonaisarvo on tässä kohtaa 1,56 US-dollaria. Taulukko 1 havainnollistaa 

ostoprosessia sivulla 20. Heinäkuun 31. päivä asiakas tulee ja ostaa pullot #1 ja #3. 

LIFO-järjestelmän mukaisesti tapahtumat merkitään kirjanpitoon käänteisen 

ostojärjestyksen mukaan. Tällöin myytyjen hyödykkeiden hinnat ovat pullojen #2 ja 

#3 mukaan $0,50 ja $0,60, jolloin varaston loppuarvoksi jää $0,46. Taulukosta 2 (sivu 
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20) näkee miten LIFO-järjestelmä toimii verrattuna FIFOon ja keskihintaan.  

(Greenberg & Wilner., 2011, 837,842) 

Verrattuna FIFO:n, eli First-in, first-out –kirjanpitojärjestelmään, luo LIFO useampia 

kerroksia (yksiköt x hinta) kirjanpitoon. Tämä voi muodostua taakaksi, etenkin jos 

hintakerroksia seurataan manuaalisesti. Lisäksi tämä johtaa siihen, että 

varhaisimmat varastokerrokset voivat erota hinnaltaan huomattavasti verrattuna 

markkinoihin. Seurauksena saattaa olla epätavallisen korkeita tai matalia hintoja 

varaston arvostuksessa, mikäli näihin varhaisimpiin kerroksiin päästään ylipäätänsä 

käsiksi. LIFOn kustannuksia ei koskaan voi alentaa alempaan hintaan, tai 

markkinoiden vaatimalle tasolle. (Bragg, 2005, 112) 

LIFO-menetelmä on ollut hyväksytty ja suosittu varastokirjanpidon keino sen 

käyttöönotosta vuodesta 1939 alkaen. 1970-luvun alkupuolelta lähtien järjestelmän 

kasvu on ollut näkyvää. Se on alusta asti herättänyt kritiikkiä ja useat eivät pidä sitä 

mahdollisena, taloudellisena ja realistisena kirjanpitotapana. Suurin syy tähän on 

LIFO-järjestelmän mukanaan tuomat alhaiset verot, kun hinnat nousevat. (Harris, 

2011, 54, Gibson, 1991). LIFOa pidetäänkin veroja minimoivana käytäntönä. (Gul, 

2001, 475).  Inflaatioympäristössä varaston arvo ei nouse niin paljoa, kun tuotteita 

poistuu sieltä viimeisimmän (korkeamman) hinnan mukaan. Tällöin yhtiö tekee 

pienempää tulosta ja saa maksettavakseen vähemmän  veroja. (Bragg, 2005, 112). 

LIFOa käyttävät yhtiöt tekevät vähemmän voittoa kuin FIFO-yhtiöt, sillä LIFO toimii 

inflaation puskurina. (Gibson, 1991) Sen sijaan vakaan hintatason talouksissa 

yhtiöillä on taipumus vaihtaa FIFO-menetelmän käyttöön (Plummer & Vigeland, 

2011, 29).     

IASB (International Accounting Standards Board) kielsi LIFO:n käytön 

varastonarvostusmenetelmänä vuonna 2003. Syynä tähän oli, ettei LIFO tarjonnut 

luotettavaa esitystä todellisista varaston rahavirroista. Tänä päivänä sallittuja 

metodeja ovat FIFO ja painotettu keskiarvo varaston arvostuksessa. (Plummer & 

Vigeland, 27, 2011)   

LIFO-valinnan tehnyt yritysjohto uskoo yleensä, että kustannukset säilyvät stabiileina 

tai nousevat. Tavanomaiset LIFO-kirjanpidon käyttäjät ovat yhtiöitä, joiden 

hankintakustannukset nousevat pääasiassa vuosittain. Lisäksi varastot ovat yleensä 

yhtiöillä suuria. (Gibson, 1991). Suurimpia hyötyjiä LIFO-kirjanpidossa ovat muun 
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muassa öljyn- ja kaasuntuottajat, teräs- ja kemikaaliyhtiöt, muoviteollisuus ja 

lääkekauppiaat. Nämä kokevat verotusetuja LIFO-järjestelmän myötä edellyttäen että 

niin vaihto-omaisuuden hinnat kuin varaston suuruus ovat kasvussa. (Harris, 2011, 

55).   

 

3.3 Varaston keskihinta 

 

Käytännössä keskihinnalla tarkoitetaan sitä, että varaston arvostaminen kuvastaa 

sinne hankittujen hyödykkeiden keskimääräistä hintaa. (Henry & Holzmann, 2010, 

74) Erilaisia sovelluksia keskihinnalla laskemisesta löytyy runsaasti. Esimerkiksi 

kappaleesta 4.2.1 löytyvä yritys A käyttää viimeisen kolmen kuukauden keskihintaa 

arvostuksessa.  

IFRS-standardeissa mainitaan vastaavasti painotetun keskihinnan malli, jossa 

tuotteen yksikköhinta määräytyy samanlaisten tuotteiden painotetun keskihinnan 

mukaan. Keskihinta lasketaan tuotteiden kauden alun hinnan ja kauden aikana 

ostettavien ja kulutettavien tuotteiden keskiarvona. Kansainvälisen 

tilinpäätösstandardi IAS 2.27:n mukaan keskiarvo voidaan laskea joko kausittain, tai 

aina kun yksittäinen erä vastaanotetaan riippuen yhteisön olosuhteista. (International 

Accounting Standards Board, 2009, 989) 

Esimerkiksi voidaan ottaa päivittäistavarakaupan vesipullojen myynti. Varastossa ei 

esimerkin alussa ole yhtäkään vesipulloa. Ensiksi varastoon ostetaan pullo #1 

ensimmäinen heinäkuuta 0,46 yhdysvaltain dollarilla, sitten 17. heinäkuuta pullo #2 

0,50 yhdysvaltain dollarilla ja pullo #3 22.7. 0,60 yhdysvaltain dollarilla. Varaston 

kokonaisarvo on tässä kohtaa 1,56 US-dollaria. Taulukko 1 havainnollistaa 

ostoprosessia sivulla 20. Heinäkuun 31. päivä asiakas tulee ja ostaa pullot #1 ja #3. 

Keskihintajärjestelmän mukaisesti tapahtumat merkitään kirjanpitoon varaston 

keskihinnan mukaan. Keskihinnaksi muodostuu tässä tapauksessa $0,52/pullo 

($1,56/3). Varaston loppuarvoksi jää tällöin $1,56-(2x$0,52)= $0,52. Taulukosta 2 

(sivu 20) näkee miten keskihintajärjestelmä toimii verrattuna FIFOon ja LIFOon.  

(Greenberg et al., 2011, 837,842) 
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Taulukko 1. Varastoon ostetut pullot  

Pullo 1  1.7.  $0,46  

Pullo 2  17.7  $0,50  

Pullo 3  22.7  $0,60  

Yhteensä  $1,56  

 

Taulukko 2. Eri varastokirjanpitojärjestelmien vertailu  

 FIFO   LIFO Keskihinta 

Alkuarvo $1,56 $1,56 $1,56 

Osto  - ($0,46 + 

$0,50) 

- ($0,60 + 

$0,50) 

- [2x($1,56 / 

3)]  

Loppuarvo = $0,60 = $0,46 = $0,52 

 

 

3.4 Varaston ohjausjärjestelmät 

 

Evoluutio on johtanut siihen, että varaston ohjausjärjestelmillä on yhä suurempi rooli 

yritysten liiketoiminnassa. On tullut tarve kattavampiin järjestelmiin, jotka integroivat 

suuren joukon yrityksen toimintoja yhdeksi hallittavaksi kokonaisuudeksi, joka toimii 

strategian mukaisesti. Strategiseen suunnitteluun vaaditaan mm. markkinoinnin, 

rahoituksen ja tuotannon yhteistyötä yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi 

tuotantoaikataulut, materiaalitarpeen suunnittelu, tuotantokontrolli ja ostot tulisi saada 

yhdistettyä strategiaan. (Arnold et al., 2008, 28).  

Tähän tarpeeseen syntyi aluksi tuotannonohjausjärjestelmä MRP II (Manufacturing 

resource plan), joka tarjoaa koordinaatiota markkinoinnin ja tuotannon välille. Tämän 

järjestelmän rinnalla tunnetaan toinenkin MRP (Materials requirement plan), joka 

suunnittelee materiaalitarvetta. (Arnold et al., 2008, 28).  
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Näiden lisäksi tunnetaan yrityksen kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä 

ERP (Enterprise Resource Planning), jonka juuret ovat 1950-60-luvuilla, jolloin 

tietokoneet integroitiin liiketoimintaan. Aluksi automatisoitui kirjanpito, laskutus ja 

uudelleentilaukset. Ajan myötä ERP:iin liittyivät MRP ja MRP II –järjestelmät 

kohentuneiden informaatioteknologiajärjestelmien ja yritysten harjoittaman 

liiketoiminnan kokonaisvaltaisen integraation myötä. ERP-järjestelmä keskittyy 

valmistuksen sijasta koko yrityksen kattavaan toimintaan. Järjestelmän myötä tilausta 

voi seurata koko sen prosessin ajan, jossa se kulkee hankinnasta loppuasiakkaalle. 

Rahoitus, myynti, jakelu, logistiikka, valmistus ja henkilöstö on perinteisesti sidottu 

ERP-järjestelmään. Näiden lisäksi laadunhallinnan, projektijohtamisen ja 

kunnossapidon pystyy liittämään järjestelmään. (Møller, 2005, 484, 489 & Arnold, 

2008, 28-29).    

ERP on standardisoitu ohjelma, joka on suunniteltu, jotta yrityksen sisäinen arvoketju 

tulisi integroiduksi. Se perustuu yrityksen integroituun tietokantaan ja koostuu 

lukuisista  eri liiketoiminnan toimintoihin kohdistuvista moduuleista. (Møller, 2005, 

484).  ERP:n käyttö on johtanut Matolcsyn (2007, 439) tutkimuksen mukaan  

pysyvään operatiiviseen tehokkuuteen ja parempaan likviditeettiin sitä käyttävissä 

yhtiöissä.  

 

3.5  Aikaisemmat tutkimukset varaston arvostamisesta 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on pyritty erityisesti vertaamaan kahta 

arvostusmetodien ääripäätä, eli FIFOa ja LIFOa. Morse & Richardson (1983) ovat 

ansiokkaasti tutkineet varaston arvostuspäätöksiä 41 vuoden ajalta vuosien 1938 ja 

1978 väliltä. He ovat pohtineet, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet, valitako FIFO vai 

LIFO. Lisäksi Dopuch & Pincus (1983)  ovat tutkineet FIFOn ja LIFOn välistä 

valintakysymystä ja ennen kaikkea sitä, mitkä tekijät ohjaavat yhtiön tekemään 

valinnan.  

Gul (2001) on puolestaan tutkinut johdon ja osakkeenomistajien mahdollista ristiriitaa 

valitessa varastonarvostuskäytäntöä sen pohjalta, millaisessa taloudellisessa 

tilanteessa yhtiö on. Hänenkin tutkimuksessaan vaihtoehtoina olivat LIFO ja FIFO. 

Dyl (1989) on käsitellyt LIFO-FIFO –valintaa siltä kannalta, millainen yhtiön 
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omistuspohja on. Plummer et al. (2011) ja Ayres et al. (2008) ovat pohtineet LIFO:n 

tulevaisuutta, sillä kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien  myötä mallista on 

pyritty pääsemään eroon.  

Lee (1989) on lähestynyt varaston arvostamismenetelmän valintaa verotuksen ja 

inflaation välisen suhteen näkökulmasta.  

Tutkimukset ovat kovasti painottuneet Yhdysvaltoihin. Henry & Holzmann (2010) ovat 

tutkineet, miten Yhdysvalloissa käytännössä siirryttäisiin pois LIFO-menetelmästä 

kohti kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja.  Miller & Bahnson (2010) ja Harris (2011) 

herättävät keskustelua seitsemänkymmentävuotisen LIFO-järjestelmän käytön 

lopettamisesta.  
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4. Haastattelut 

 

4.1 Haastatteluiden toteutus 

 

Haastatteluosuudessa on eri alan yhtiöistä kyselty näkemyksiä käytännön tasolla ja 

peilattu heidän vastauksiaan yleisiin käytäntöihin varastokirjapidossa. Tarkoituksena 

on tuoda lisää näkökulmaa varastokirjanpitotavan ja sen valinnan merkitykseen 

kotimaisessa liike-elämässä ja lisäksi muun muassa udella, olisiko kiinnostusta siirtyä 

LIFO-järjestelmään, jos se olisi mahdollista. Aineisto kerättiin sähköpostin välityksellä 

tapahtuneilla lyhyehköillä haastatteluilla puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä, 

eli haastateltavat saivat omin sanoin vastata ennalta määrättyihin kysymyksiin. 

(Metsämuuronen, 2001, 42) 

Varastokirjanpitomenetelmiin tutustuminen alkoi laajan lähdemateriaalin tarkastelusta 

ja tutkimusmenetelmää pitikin tarkkaan miettiä. Vaikka menetelmäksi valikoitui 

kirjallisuuskatsaus, tuntui järkevältä ratkaisulta ottaa rinnalle nämä kyselyt, joiden 

kautta kotimaisen liike-elämän käytännöt tulisivat tutuiksi. Sähköpostikysely 

lähetettiin kymmeneen kotimaiseen tuotannonalan yhtiöön, joilla varaston toiminta on 

merkittävää. Näistä kyselyn palautti neljä.  

Haastattelujen kysymykset nousivat pinnalle teoriaosuudessa esitettyjen 

tutkimusongelmien pohjalta ja haastatteluja varten luotiin lyhyt kysely, joka lähetettiin 

sähköpostitse (Liite 1). Kysymyksiä oli viisi kappaletta. Näistä kolme ensimmäistä 

koskivat pääasiallista tutkimuskohdetta, eli FIFOa, LIFOa ja keskihintaa varaston 

arvostuksessa, sekä itse menetelmän valinnan merkitystä. Kaksi viimeisintä 

kysymystä liittyivät varastonohjausmenetelmiin. Haastatteluista poimitut lainaukset 

erotetaan kursivoinneilla ja sisennyksillä.  

Neljä vastannutta yritystä harjoittavat valmistusta ja myyntiä eri toimialoilla ja ovat 

erikokoisia. Tämä tuo kattavuutta tutkimukseen ja antaa laajempaa käsitystä 

varastokirjanpidon merkityksestä kotimaisessa liike-elämässä. Yritysten nimet 

jätetään kuitenkin tässä tutkimuksessa mainitsematta ja niitä kuvaillaankin kirjaimin.  
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Yritys A on toiseksi suurin kyselyyn vastanneista niin liikevaihdoiltaan kuin 

työntekijöiden lukumäärältään. Se harjoittaa sähkö- ja metallitarviketeollisuutta sekä 

siihen liittyvää valmistusta ja myyntiä. Yritys B on sen sijaan pienpanimo, joten 

varastokirjanpito on silläkin merkityksellistä. Yritys C on pienehkö yritys, joka 

suunnittelee, rakentaa ja myy sekä koneita että laitteita. Yritys D keskittyy 

jalostettujen öljytuotteiden valmistukseen ja on selvästi suurin kyselyyn vastanneista, 

sekä myös julkinen osakeyhtiö.    

 

4.2 Haastatteluiden tulokset 

 

Haastattelut osoittavat, että varastokirjanpitoon on kiinnitetty huomiota yrityksissä ja 

että näistä asioista keskustellaan. Tämä tuo mielekkyyttä ja relevanssia 

tutkimukseeni. Lisäksi tuloksista on havaittavissa, ettei elinkeinoverolaissa (EVL 14§ 

(2008/1077)) kielletty LIFO-järjestelmä ole ajautunut keskustelunaiheeksi, joten sen 

käyttö kotimaan liike-elämässä on pitkälti teoreettista.  

 

4.2.1 Tulokset varastokirjanpitomenetelmistä  

 

Kysyttäessä vaihto-omaisuuden arvostamismenetelmästä selviää, että yritykset B, C 

ja D käyttävät ostojärjestyksen mukaista FIFO-järjestelmää. Sen sijaan yrityksen A 

vaihto-omaisuuden arvostamisessa käytetään kolmen viimeisen kuukauden 

keskihintaa, joka osoittaa että vaihtoehtoja on myös FIFO-, LIFO- ja tavallisempien 

keskihintamenetelmien ulkopuolella.  Alla oleva lainaus selventää tarkemmin kyseistä 

periaatetta.  

 

”Ostojen (materiaalit/komponentit tai trading) kohdalla käytämme kolmen 

viime kuukauden keskihintaa. Eli ei ihan FIFO:a mutta lähellä! Tuo kolme 

kuukautta on määritelty varaston kierron perusteella.” 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1968/19680360#a360-1968
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Kysyttäessä kiistanalaisesta LIFO-järjestelmästä ja kiinnostuksesta siirtyä 

järjestelmään, jos se olisi sallittu elinkeinoverolaissa, ovat vastaukset yksiselitteisiä. 

Yksikään kyselyn yrityksistä ei ole pohtinut järjestelmään siirtymistä, eikä sen 

tuomien veroetuuksien suuruutta ole tutkittu. Julkinen osakeyhtiö D muistuttaa, ettei 

LIFOn käyttö ole sallittua myöskään IFRS-säädösten mukaan, kun taas yhtiö A 

kertoo: ”A:n politiikka on aina ollut että varaston arvo olisi niin alhainen kuin 

mahdollista.” 

 

Varastokirjanpitojärjestelmän valintaa eivät yritykset A, C ja D pitäneet merkittävinä 

tekijöinä liiketoiminnoissaan. Sen sijaan yritys B uskoo että liiketoiminnan kasvaessa 

1-2 vuoden päästä siitä tulee merkittävää. Tällä hetkellä se ei sitä vielä ole. 

 

4.2.2 Tulokset varastonohjausjärjestelmistä 

 

Kyselyistä havaitaan, että liike-elämässä on käytössä lukuisia erilaisia 

varastonohjausjärjestelmiä. Kehitys on ollut sen suuntaista, että 

varastonohjausjärjestelmien käyttämisistä on tullut oleellinen osa liiketoimintaa. 

Nämä järjestelmät kuitenkin määrittelevät yrityksen varaston arvon valitulla 

menetelmällä, joten on syytä kysyä yrityksiltä käytössä olevasta järjestelmistä ja 

niiden toimivuudesta. Itse varastonohjaus teoriassa on tiivistetty kappaleeseen 3.4.  

Kaikilla kolmella yrityksellä on käytössä eri järjestelmät. Yritys A käyttää IFS-

järjestelmän vuoden 2003 versiota, yritys B:llä on käytössä Nova ja yritys C:llä 

Visma. Ongelmia on toki päässyt syntymään kyseisten järjestelmien kanssa, mutta ei 

mitään ylitsepääsemättömiä. Esimerkiksi B:llä oli ongelmia järjestelmän 

muokkaamisessa heidän liiketoimintaan sopivaksi.  

Yritys D on joutunut räätälöimään omaan käyttöönsä sopivan varaston-

ohjausjärjestelmän, johon tiedot tulevat osittain automaattisesti jalostamoilta ja 

terminaaleilta globaalisti.  

Varastonohjausjärjestelmän valintaan johtaneet syyt ovat olleet moninaiset. Yritys A 

teki päätöksen kahdeksan vuotta sitten valiten IFS:n konsernijärjestelmäksi. B:n 

varastonohjausohjelmisto on sen sijaan niin sanotusti lisäosa yrityksessä käytössä 
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olevaan Nova-järjestelmään. Yritys C:lle riitti järjestelmän valintaan hyvä myyntipuhe. 

D:n kohdalla ei ollut valmiina öljytoimialan globaaliin käyttöön soveltuvia 

varastonohjausjärjestelmiä, joten he joutuivat räätälöimään oman järjestelmänsä. 

Kysymykseen onko tehty analyysia, josko kilpailevat järjestelmät sopisivat kysely-

yrityksiin paremmin, ei vastattu yhdestäkään yrityksestä.  
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5.Tulokset 

 

Tutkielman päätavoitteena oli löytää eri varastokirjanpitotapojen hyötyjä ja haittoja ja 

sitä kautta pohtia varastokirjanpitotavan valintaa. Tätä varten tulee miettiä mikä on 

yhtiön nykytila. Kappaleessa 4 on jo taustoitettu kotimaisten yritysten 

arvostusvalintoja ja sitä kuinka merkittävässä roolissa varastokirjanpito esiintyy 

yritysten arvomaailmassa. Tähän kappaleeseen on tuotu konkreettisemmin esille, 

millaisissa tilanteissa mikäkin arvostusperiaate toimisi parhaiten. Tutkimuksista 

nousee esille erityisesti yrityksen koko, sen omistajasuhteet ja kansainvälinen 

näkökanta,  joten tuloksia on mielekästä jakaa näiden aihealueiden alle.  

Tähän viittaa myös Morse & Richardsonin (1983) tekemä tutkimus varastojen 

arvostuspäätöksistä 41 vuoden ajalta (1938-1978). Tutkimus antoi näkökulmaa siitä 

miten varastokirjanpitopäätökset ovat tehty. Yksi syy LIFO/FIFO -valinnalle on 

verojen vaikutus. Toinen tärkeä syy on agenttiteoria, jossa omistajien ja johdon 

suhteet vaikuttavat valintaan. (Morse & Richardson., 1983, 106-107) Verotettavan 

tulon vaikutus liittyy oleellisesti yrityksen kokoon, agenttiteoria omistajasuhteisiin ja 

kansainväliseen näkökulmaan saa paremmin mukaan LIFOn käyttämistä. 

Tietynlaisen selkeyden tavoittelun kannalta on parempi jakaa tutkimustulokset edellä 

mainittujen alaotsikoiden alle. Haastavan jakoprosessista tekee se, että tulokset 

sivuavat toisiaan sopien useammankin alaotsikon alle. 

Kotimaisessa verotuksessa (EVL 14§ (2008/1077)) katsotaan, että hyödykkeet 

käytetään hankintajärjestyksessä, eli FIFO-menetelmällä, jolloin jäljelle jää viimeksi 

hankitut hyödykkeet. Kotimaisessa kirjanpidossa sen sijaan saa valita FIFOn, LIFOn 

ja keskihinnan väliltä. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin katsonut, ettei suurikaan 

yritys saa käyttää varastonsa laskemisessa LIFO-hintaa verotukseen, vaikka tätä 

käyttöjärjestysoletusta olisi sovellettu kirjanpidossa kansainvälisenä periaatteena. 

(Leppiniemi, 2002). Tästä huolimatta on syytä tutkia LIFOn käyttämistä 

tulososuudessa ja tuloksista tulisi näkyä etenkin millaisia etuuksia LIFOn käyttö 

aiheuttaisi.   

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1968/19680360#a360-1968
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5.1 Yrityksen koko 

 

Yleisimmistä varastokirjanpitomenetelmistä LIFO-mallilla syntyy veroetuuksia. 

Luonnollisesti suuremman liikevaihdon omaavat yritykset ovat yleensä suurempia 

veronmaksajiakin. Teoriassa suurempien yritysten kannattaisikin valita taloudellisen 

raportoinnin menetelmäkseen LIFO, jota Gul (2001) pitääkin veroja minimoivana 

käytäntönä. Morse & Richardson (1983) noteerasivat tutkimuksessaan, että suurilla 

yhtiöillä oli suuremmat verohyödyt kuin pienemmillä ja olivat myös taipuvaisempia 

vaihtamaan LIFOon. Myös Dylin (1989) tutkimus osoittaa, että keskimäärin LIFOa 

käyttävät suuremmat yhtiöt. Joka tapauksessa Dylin tutkimus osoitti, että 

samankokoiset yhtiöt samalla teollisuuden alalla valitsivat yleensä samanlaisen 

kirjanpitotavan. (Dyl, 1989, 144, Gul, 2001, 475 & Morse & Richardson, 1983, 125).    

Kotimaassamme LIFO ei toki elinkeinoverolain myötä kuulu sallittaviin metodeihin ja 

kuten kyselytutkimukseni vastaukset kappaleesta 4.2.1 osoittavat, on metodi FIFO tai 

sovellus keskihinnan mallista riippumatta yrityksen koosta, eikä mahdollisesta LIFOn 

käyttöönotosta ole edes keskusteltu.  Sen sijaan Mäkinen (2003) muistuttaa että 

etenkin pienyrityksissä virhe on epäolennainen, joten viimeisen hinnan periaatetta 

käytetään varsin usein. Näiden yritysten kohdalla tarkempi laskenta aiheuttaisi 

kohtuuttomia kustannuksia. (Mäkinen, 2003, 36). 

Myös inflaationaikaista arvostustavan valintaa on tutkittu. Tilastokeskuksen laskema 

inflaatioprosentti oli helmikuussa 2012 3,1 prosenttia (SVT, 2012) ja tämän 

korkeahkon arvon myötä on syytä tuoda esille inflaation vaikutus 

varastokirjanpidossa. Tällöin tuotteen kustannusten noustessa ja samaan aikaan 

ulospäin suuntautuvan varastonvirran säilyessä positiivisena, tuottaa LIFO 

suurimmat kustannukset myydyistä tuotteista, alimman nettotuloksen ja täten johtaa 

pienimpään maksettavaan verosummaan. Tätä voi verrata täysin samankaltaiseen ja 

-suuruiseen FIFO-yhtiöön, jolla olisi yhtä suuri ulospäinsuuntautuva kassarahavirta 

varastohankinnoissa. Yhtiöönpäin tulevat rahavirrat ovat suurempia LIFO-yhtiöillä 

johtuen verosäästöistä.   (Plummer & Vigeland, 2011, 26) Yhtiön koosta riippumatta 

johtaa LIFO inflaatioaikakaudella veroetuihin.   

Miksi sitten jokainen yhtiö ei vaihtaisi LIFO:n veroetujen myötä? Riippumatta koosta, 

taloustilanteesta tai mahdollisesta sallittavuudesta kotimaisten yhtiöiden kohdalla. 
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Tähän kysymykseen liittyy pelko siitä, että mikäli tulos ilmoitetaan LIFO:n mukaisesti, 

on se pienempi kuin FIFO-menetelmällä. Tämä saattaa näkyä haitallisesti yhtiön 

omien osakkeiden arvossa. Myös yhtiön sopimustilanne saattaa vaikuttaa 

arvostusmenetelmän valintaan. Jos sopimuksia on sidottu erinäisiin kovenantteihin, 

saattaa johto kärsiä heikommasta ilmoitetusta tuloksesta ja tällöin saattaa olla 

mielekkäämpää valita parempaan tulokseen johtava FIFO-menetelmä. (Dopuch & 

Pincus, 1988, 29) 

 

5.2 Omistussuhteet 

 

Varastokirjanpitotavan valinnassa on syytä pohtia taustalla olevia omistussuhteita. 

Intressejä on monenlaisia. Perheyrityksissä ja laajan omistuksen yrityksissä on 

taustalla aivan erilaiset tilanteet. Dylin (1989) tutkimuksesta voidaan havaita, että 

omistuspohjan ollessa laaja on johtajilla suurempi taipumus valita järjestelmäksi 

FIFO, joka kasvattaisi tulosta. (Dyl, 1989, 144) Tästä voisi päätellä, että johtajia 

kiinnostaa enemmän hyvän tuloksen tekeminen ja sitä kautta mahdolliset bonukset. 

Omistuspohjan ollessa laaja ei johtajia välttämättä kiinnosta verotettavan tulon määrä 

eikä se, kuinka paljon osinkoa jäisi jaettavaksi omistajille. Myös Morse & Richardson 

(1983) on käsitellyt teemaa, jossa johto on kiinnostunut enemmän tuloksen 

tekemisestä, kun taustalla on tulossidonnaiset kompensaatiosopimukset (Morse & 

Richardson, 1983, 110-111).  

Agenttisuhde syntyy kun päämies tekee agentin kanssa sopimuksen siitä, että 

agentti suorittaa tehtävän tai lukuisia tehtäviä päämiehensä lukuun täysin valtuuksin. 

Agenttiongelmissa on kyse siitä, ettei agentti välttämättä aina toimi päämiehensä 

parhaimman edun mukaisesti. (Dyl, 1989, 141). Esimerkkinä päämies-agentti –

suhteesta voidaan pitää osakkeenomistajan ja toimivan johdon välistä suhdetta. Juuri 

edeltävän kappaleen teema johdon bonusten ja osinkojen suuruuden valinnan välillä 

on agenttiongelma.  

Myös Gul (2001) on tutkinut omistajien ja johdon ristiriitaisuuksia arvostustavan 

valinnassa. Hänen tutkimuksestaan ilmenee, millaisissa yhtiöissä yritysjohdolla on 

taipumus toimia osakkeenomistajien edun mukaisesti. Tällaisia olivat yhtiöt, joissa 
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kasvu on hidasta tai vastaavasti kassavirta on suurta, mutta velkaa on paljon. 

Tällaisissa tilanteissa johdolla oli tapana valita menetelmäksi LIFO. (Gul, 2001, 478 & 

490). 

Tilanteeseen, jossa LIFOn käyttö olisi sallittua ja johto olisi kiinnostunut omistajien 

eduista, tuo Miller (2010) artikkelissaan esille mielenkiintoisen LIFOn 

puolustussiteerauksen entiseltä korkeimman oikeuden tuomarilta. Artikkelissa tulee 

esille, että johtajilla on tapana rikastuttaa osakkeenomistajia vähentämällä tuloveroja 

käyttämällä LIFOa. Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari Learned Hand on 

kommentoinut asiaa näin vuonna 1947: ”Yhä uudemman kerran tuomioistuimet ovat 

sanoneet, ettei ole mitään pahaa järjestää liiketoimintaa niin, että verot pidetään 

mahdollisimman alhaisina. Kaikki tekevät niin, niin rikkaat kuin köyhät, ja kaikki 

tekevät oikein, sillä kenelläkään ei ole mitään julkista velvollisuutta maksaa 

enemmän kuin laki vaatii. Veronmaksu on täytäntöön pantavaa, eikä vapaaehtoista. 

Moraaliin ei voida vain vedota”. (Miller, 2010, 14). Tällaisia tunteita LIFO herätti jo 

1940-luvun Yhdysvalloissa ja lisää kansainvälistä näkökulmaa seuraakin 

kappaleessa 5.3. 

 

5.3 Kansainvälinen näkökulma 

 

LIFO on kohtaamassa suuria haasteita, sillä IFRS-tilinpäätösstandardit eivät salli 

LIFOa käytettävän varaston arvostuksessa. Yhdysvalloissa käytettävä US GAAP –

järjestelmä sallii toistaiseksi LIFO-menetelmän käytön, mutta nyt kun IFRS ja US 

GAAP –järjestelmät lähentyvät toisiaan, on LIFOn käyttö mahdollisesti tulossa tiensä 

päähän. (Plummer et al., 2011, 26) US GAAP -järjestelmän mukaan vaihto-

omaisuuden arvostusmenetelmä tulee valita siten, että sen käyttö vastaa parhaiten 

tilikauden liiketoiminnan tuloksen syntymistä. Tällöin kaikki menetelmät ovat sallittuja, 

niin LIFO, FIFO, kuin keskihintakin. (Haaramo & Räty, 2009, 555-558) 

US GAAP -järjestelmän eliminoinnilla olisi suuri vaikutus lukuisiin yhdysvaltalaisiin 

yhtiöihin. Esimerkiksi yhtiö nimeltä The Sherwin-Williams Co. kertoo, että jos he 

olisivat käyttäneet FIFOa LIFOn sijaan, olisivat heidän nettotulonsa olleet vuonna 

2005 40,8 miljoonaa yhdysvaltain dollaria suuremmat (Bloom & Cenker, 2009).    



31 
 

LIFOn käyttöä on kritisoinut muun muassa Miller et al. (2010). Heidän mukaansa se 

luo tarpeettomia kiistelyjä taloudellisen raportoinnin ja hyvän verotustavan välille. 

Samalla kritisointilinjalla on ollut muun muassa Harris (2011). Hänen mukaansa 

LIFOsta on väitelty vuoden 1939 alusta alkaen, sillä sitä ei ole pidetty 

toteuttamiskelpoisena, taloudellisena eikä realistisena laskentatapana. Tällä hetkellä 

näyttää mahdolliselta, että LIFO poistettaisiin Yhdysvalloissa vuoteen 2014 

mennessä. (Harris, 2011, 53 & Miller & Bahnson, 2010, 14)  

IFRS-tilinpäätösstandardit pyrkivät yhtenäistämään koko maailman 

tilinpäätöskäytäntöjä, joten näyttääkin siltä, että LIFO saattaa olla 

lähitulevaisuudessa muisto vain.  Haastattelemissani yrityksissä ei LIFOa käytetty, 

vaan pikemminkin muistutettiin että elinkeinoverolain ohella myös IFRS kieltää LIFOn 

käytön. Etenkin Yhdysvalloissa saattaa olla suurten muutosten aika koittamassa.  
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa perehdyttiin erilaisiin varastokirjanpitotapoihin sekä 

niiden valintaan. Tavoitteena oli selvittää, millaisia hyötyjä ja haittoja 

varastokirjanpitotavat LIFO, FIFO ja keskihinnan eri sovellukset tuovat. Tästä 

muodostui varsinainen tutkimusongelmani. Asiaa tutkittiin aikaisemman 

kirjallisuuden, tietellisten artikkeleiden sekä neljän kotimaisen yrityksen kokemusten 

kautta. Kotimaisiin yrityksiin suunnattujen kyselyiden avulla pyrittiin saamaan 

empiiristä aineistoa, joka luo lukijalle ymmärrystä varastokirjanpidon merkityksestä ja 

siitä kuinka tärkeää se tosiasiassa onkaan.  

Tämän lisäksi entistä laajempaa näkökulmaa merkityksestä pyrittiin antamalla nopea 

katsaus varastonohjausjärjestelmiin sekä niiden oleellisuuteen. Tällä tavoin lukija 

hahmottanee paremmin kokonaisvaltaisesti, minkälaisesta prosessista on kyse 

vaihto-omaisuutta käsiteltäessä.   

Tutkimus oli rajattu kotimaisten yritysten varastonarvostustapoihin, mutta yhä 

kansainvälisemmässä maailmassa oli syytä myös tutustua kansainvälisiin 

käytäntöihin kotimaisen lainsäädännön rinnalla. Näistä muodostui tutkimukseni 

alaongelmat: kansainvälinen kanta varaston arvostamiseen nykyisten IAS/IFRS-

standardien myötä sekä varaston arvostaminen kotimaisen lainsäädännön mukaan. 

Tosin elinkeinoverolain ja IFRS:n kieltäessä LIFOn käytön taloudellisessa 

raportoinnissa, joutui LIFOn käyttöä tutkimaan pikemminkin teoreettisena 

vaihtoehtona.  

Kotimaisten yritysten varastokirjanpidot eivät juuri poikenneet toisistaan. Odotetusti 

FIFO oli yleisimmin käytetty – sen sijaan kolmen viimeisen kuukauden keskihinnan 

käyttö varastokirjanpitojärjestelmänä toi hyvän esimerkin siitä, että erilaisia 

keskihintaan liittyviä sovelluksia löytyy. Kyselyistä oli hyvä havaita, että 

varastokirjanpitoon kiinnitetään huomiota ja kyseisistä asioista keskustellaan. Tämän 

lisäksi jokaisella yrityksellä oli omanlaisensa varastonohjausjärjestelmänsä, joka tuki 

varastokirjanpitoa.  

Kyselyyn vastanneet tuotannonalan yritykset olivat erikokoisia ja eri toimialoilta. 

Tärkeää oli että yritysten vaihto-omaisuus oli merkittävässä roolissa niiden 
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toiminnassa. Mukana oli pienyritystä, sekä aina pörssissä noteerattuakin yhtiötä. 

Tämä toi laajuutta kotimaiseen näkökulmaan ja osoitti sen, että arvostusperiaatteet 

ovat hyvinkin samankaltaisia koosta riippumatta. Totta kai olisi parempi, jos 

tutkimustuloksia olisi saanut useammastakin yrityksestä, jolloin tuloksista olisi tullut 

luotettavampia, mutta on huomioitava että kyselyn oli tarkoitus antaa pikemminkin 

näkökulmaa varastokirjanpitometodeihin. 

Kirjallisuudesta nousi esille kaksi laajempaa teemaa. Ensinnäkin tutkimukset 

varastokirjanpidosta koskivat lähes poikkeuksetta varastokirjanpitojärjestelmien 

vastakohtia, FIFOa ja LIFOa. Artikkeleiden keskittyessä kyseisiin järjestelmiin jäi 

keskihintamenetelmä hyvin pienelle huomiolle. Tyypillisesti artikkelit pyrkivät 

vertailemaan kyseisiä järjestelmiä tai antoivat kritiikkiä LIFO-järjestelmälle. 

Toinen laajempi teema liittyi siihen, mistä näkökulmista LIFOa ja FIFOa tutkittiin. 

Suurin yksittäinen tekijä oli tietenkin LIFO-järjestelmästä koituvat veroetuudet. 

Järjestelmien käyttäytymistä tutkittiin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja 

erikokoisissa yhtiöissä. Taustalla oli tarve selvittää verotettavan tulon suuruutta. 

Tämän lisäksi omistajasuhteita puntaroitiin sekä niistä mahdollisesti johtuvia 

agenttiongelmia. Myös LIFOn eliminointinäkökulma päätyi useasti 

tutkimuksenalaiseksi ja tutkimuksista huokui läpi ajatus LIFO-vapaasta 

tulevaisuudesta.  

Tutkimukset osoittivat pitkälti sitä, että teoriassa yrityksen kannattaisi valita 

varastokirjanpitotavakseen LIFO, josta koituvat suuremman luokan verohelpotukset. 

Lisäksi samankokoisilla yrityksillä samalla toimialalla oli useasti samat järjestelmät 

käytössä. FIFOn käyttöä puolusti ajatusmaailma siitä, että osakkeiden arvossa 

saattaisi näkyä heikentymistä, mikäli tulos annettaisiin LIFO-muotoisena.  

Agenttiongelmiin liittyvistä tuloksista on havaittavissa, että laajan omistuspohjan 

yrityksissä johto saattaa keskittyä helpommin omien etujensa ajamiseen 

kasvattamalla tulosta käyttämällä FIFO-järjestelmää. Tällöin tulokseen olisi sidottu 

jonkunlaista kompensaatiota. Vastaavasti kapean omistuspohjan perheyrityksissä 

tilanne olisi päinvastainen, jolloin LIFOn käytön kautta jäisi osinkoa enemmän 

jaettavaksi.    
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Kansainvälistymisen myötä LIFOn käyttö saattaa olla vaakalaudalla. IFRS-standardit 

kieltävät järjestelmän käytön ja IFRS:n lähentyessä LIFOn sallivaa US GAAP-

järjestelmää lienee vain ajankysymys, koska LIFO on historiaa. 

Tilinpäätösstandardien yhtenäistäminen tulee tarpeeseen, sillä yhdysvaltalaiset yhtiöt 

kokevat massiivisia verohelpotuksia käyttäessään LIFO-järjestelmää. 

Tutkielmaani varten kahlasin läpi suuren joukon artikkeleita, joissa toistuivat useat 

samankaltaiset asiat. Koen poimineeni artikkeleista oleellisimmat tulokset, jotka 

koskettavat varastokirjanpidon valintaa, sekä eri tapojen etuuksia ja heikkouksia. 

Tulosten oltua samankaltaisia koen luoneeni tutkielmastani luotettavan 

kokonaisuuden. Hankaluutta työhön toi se, että tutkimukset olivat pääasiassa 

Yhdysvalloissa tehtyjä. Sitä kautta kyseisiä tutkimuksia tuli soveltaa kotimaisiin 

käytäntöihin, mutta globaalissa maailmantaloudessa tämäkään ei tuottanut liikaa 

ongelmia.  

Voi hyvin olla, ettei vastaavanlainen vertailu LIFOn ja FIFOn välillä ole enää 

lähitulevaisuudessa kovinkaan ajankohtaista. Mikäli IFRS ja US GAAP pääsevät 

riittävän lähelle toisiaan, saattaa LIFO olla ennemmin tai myöhemmin historiaa. Ehkä 

jatkossa voikin tutkia sitä, kuinka paljon uusia verotuloja pääsee syntymään LIFO-

järjestelmän mahdollisen poistuman myötä. Joka tapauksessa Plummerin ja 

Vigelandin (2011) tutkimus Considering Life after LIFO saattaa muuttua entistä 

ajankohtaisemmaksi.  
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Liite 1: sähköpostikysely 

 

Hei, 

 

Toivoisin että teillä on muutama minuutti aikaa perehtyä viestiini. Olen 

kauppatieteiden opiskelija Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta ja aherran 

kandidaatintutkielman parissa. Jos vain suinkin voisitte vastata allaoleviin 

kysymyksiin, olisitte äärimmäisen suureksi avuksi! Luonnollisestikaan teidän, tai 

yrityksenne nimeä ei itse tutkielmassa näy, vaan toisitte lähinnä kotimaisen kentän 

näkökulmaa itse aiheeseen.  

Teen kandidaatintutkielmaa varaston arvostamisesta käsitellen niin FIFOn, LIFOn 

kun keskihinnan käyttöä arvostusperustana. Pyrin avaamaan omassa tutkielmassani 

millaisia hyötyjä ja haittoja nämä eri kirjanpitojärjestelmät aiheuttavat. Aikaisempien 

tutkimusten lisäksi haluaisin kuulla suomalaisista yhtiöistä, itse alan ammattilaisilta, 

näkökulmaa varaston arvostamiseen.  

 Mihin hintaan arvostatte vaihto-omaisuutenne kirjanpidossa? (Ostojärjestyksen 

(First-in-first-out), päinvastaisen ostojärjestyksen (Last-in-first-out) vai keskihinnan 

mukaan?) 

 Koetteko että Last-in-first-out-järjestelmä toisi yhtiöönne riittävän suuria 

veroetuuksia, jotta siihen kannattaisi siirtyä mikäli se olisi sallittu 

elinkeinoverolaissa?  

 Koetteko että varastokirjanpitojärjestelmän valinta on merkittävä tekijä 

liiketoiminnassanne? 

 Mikä varastonohjausjärjestelmä teillä on käytössä ja onko käytön kanssa ollut 

ongelmia?  

 Millä perusteella päätös on tehty ja onko tehty analyysia, josko kilpailevat 

järjestelmät soveltuisivat käyttöönne paremmin?  

 

 


