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1 Johdanto 

 

1.1 Opinnäytetyön lähtökohta 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on tutkia osatuloutusta rakennusliikettä harjoittavissa 

julkisesti listatuissa yrityksissä. Opinnäytetyö käsittelee osatuloutusta kolmesta eri nä-

kökulmasta: osatuloutus kirjanpidollisesti, osatuloutus tilinpäätöksessä ja osatuloutus 

verotuksessa. Osatuloutus on kirjanpidollisesti monimutkainen tapahtumaketju, ja se 

vaikuttaa sitä käyttävien yritysten tilinpäätöksiin laajalti. Tutkielma on rajattu tutkimaan 

kahta rakennusalan yritystä. 

 

Tutkimusongelmana opinnäytetyössä on selvittää, mihin tilinpäätöseriin pitkäaikais-

hankkeen osatuloutus vaikuttaa. Tutkimusongelma ratkaistaan työn teoriapohjan, em-

piirisen osan ja tehdyn haastattelun avulla. Lisäksi tutkimusongelmaa tutkitaan tutki-

muskysymysten avulla. Tutkimuskysymykset on jaoteltu käsittelemään pitkäaikais-

hankkeita tilinpäätöksen ja kirjanpidon näkökulmista. Tutkimuskysymykset on muodos-

tettu työn aikana muodostuneista pohdinnoista. 

 

 Tutkimusongelma 

o Mihin tilinpäätöseriin pitkäaikaishanke vaikuttaa? 

 Tutkimuskysymykset 

o Mitkä ovat pitkäaikaishankkeen haasteet tilinpäätöksessä? 

o Mitkä ovat pitkäaikaishankkeen tärkeimmät osa-alueet tilinpäätöksessä? 

o Mitkä ovat osatuloutuksen suurimmat haasteet kirjanpidollisesti? 

o Mitkä asiat vaikuttavat valmistusasteen määrittämiseen käytettävän me-

todin valintaan? 

o Mitkä ovat valmistusasteen haasteet kirjanpidollisesti? 

 

Tällä opinnäytetyöllä ei ole toimeksiantajaa, mutta työssä tutkitaan osatuloutusta kah-

den listautuneen suomalaisen yrityksen kautta. Yritykset ovat Lemminkäinen Oyj ja YIT 

Oyj. Täten toimiala on tutkittavissa yrityksissä sama ja tutkimustulokset ovat vertailu-

kelpoisia.  



2 

  

Lemminkäinen Oyj ja YIT Oyj noudattaa tilinpäätöksissään kansainvälistä tilinpäätös-

käytäntöä. Yrityksistä on saatavilla paljon julkista tietoa, koska molemmat yritykset ovat 

listautuneet Helsingin pörssiin eli NASDAQ OMX:n. 

 

Työn tavoitteena on saada laadittua kattava opinnäytetyö osatuloutuksesta julkisissa 

rakennusalan osakeyhtiöissä. Opinnäytetyön lukemisen jälkeen lukija pystyisi itsenäi-

sesti tulkitsemaan julkisen osakeyhtiön yrityksen tilinpäätöksestä osatuloutukseen liitty-

vät keskeiset ja tärkeimmät tiedot. Opinnäytetyöstä on myös hyötyä rakennusyrityksis-

sä kirjanpitoa valmisteleville henkilöille, rakennusliikkeen taloushallinnossa toimiville 

henkilöille, sijoittajille ja muille aiheesta kiinnostuneille tahoille. 

 

On tärkeää tietää, kuinka rakennusalan yrityksissä osatuloutus toimii. Osatuloutus on 

suuri erä tilinpäätöksissä, ja tilinpäätöstä lukevan tai kirjanpitoa tekevän henkilön on 

hyvä tietää, kuinka osatuloutus käyttäytyy. IFRS:ää noudattavien yritysten pitää käyttää 

osatuloutuksessa valmistusasteen mukaista tulouttamista. Valmistusastetta arvioidessa 

yritys voi käyttää eri menetelmiä, joita tässä opinnäytetyössä selvitetään. Opinnäytetyö 

avaa lukijalle, kuinka osatuloutus tehdään teoriassa ja käytännössä. 

 

Opinnäytetyötä varten haastateltiin YIT Oyj:stä Jan Hartia. Harti on koulutukseltaan 

kauppatieteiden maisteri. Harti on toiminut tilintarkastajana PricewaterhousCoopers 

Oy:ssä, Business Controllerina Affecto Oyj:ssä ja ollut vuodesta 2007 asti YIT Oyj:n 

palveluksessa. Vuoden 2013 kesäkuusta alkaen Harti on toiminut YIT Oyj:llä laskenta-

johtajana vastaten raportoinnista ja tietyistä IT-kehityshankkeista. Erityisosaamisalak-

seen Harti mainitsee konsernilaskentaan liittyvät kysymykset. (Harti 2015.) Haastatte-

lukysymykset ovat kuvattuna liitteessä 1.  

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Aineis-

tokeruumenetelminä laadullisessa tutkimuksessa käytetään yleensä haastattelua, ha-

vainnointia, kyselyä ja dokumentteihin pohjautuvaa tietoa. Kerättyä tietoa voidaan käyt-

tää rinnakkain, yhdistellen tai vaihtoehtoisina tutkittavan ilmiön mukaan. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2006, 73.) 
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1.2 Tärkeimmät lyhenteet ja sanastoa 

 

Seuraavaksi esitellään työn kannalta oleellista sanastoa. Työssä tarkasteltava tilinpää-

tösnormisto koostuu useasta eri osasta, jotka muodostavat kokonaisuuden. Lyhenteet 

ovat selitettynä tarkemmin luvussa 2.1. 

 

 IFRS = International Financial Reporting Standards 

 IAS = International Accounting  

 IASB = International Accounting Standards Board 

 Framework = Viitekehys 

 IFRIC = International Financial Reporting Inerpretation Committee 

 SIC = Standing Interpretations Committee 

 

2 Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö 

 

2.1 IFRS 

 

IFRS on kansainvälinen tilinpäätösnormisto. Euroopan unionissa otettiin käyttöön IAS -

asetus vuonna 2005. Asetuksen perusteella julkisesti noteerattujen emoyhtiöiden tulee 

noudattaa IFRS-standardeja konserniraportoinnissa. Euroopan unioni pyrkii tätä kautta 

tekemään likvidit ja tehokkaat pääomamarkkinat. (Haaramo 2012, 21, 30.) 

 

Ennen vuotta 2003 voimaan tulleet standardit ovat nimeltään IAS-standardeja, ja sen 

jälkeen voimaan tulleet standardit ovat nimeltään IFRS-standardeja. Yleisnimityksenä 

standardeista käytetään IFRS-standardeja. IAS-standardit käsittelevät pelkästään tilin-

päätösraportointia ja IFRS-standardit kattavat yhteisön koko taloudellisen raportoinnin. 

(Lahti & Viljaranta 2008, 221.) 

 

IFRS-standardeja käytetään maailmanlaajuisesti noin sadassa maassa. Standardeja 

kehitetään jatkuvasti, ja yksi kehittämisen kohde on ollut tulouttaminen. Kehittäminen 

asettaa useita haasteita IFRS:n eri osapuolille: julkisille pörssiyhtiöille, tilintarkastajille 

ja valvojille. (Haaramo 2012, 21.) 
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Tarve kehittää globaalit normit tilinpäätöksille johtuu nopeasti kansainvälistyvästä maa-

ilmasta. Erilaiset sijoitusinstituutit ja sijoittajat eivät enää keskity kotimaidensa pää-

omamarkkinoihin. IFRS-standardit on luotu helpottamaan tilinpäätöstietojen yhdenmu-

kaistamista, jolloin mm. sijoittajat voivat hyödyntää esimerkiksi Suomessa toimivan 

julkisen pörssiyhtiön tilinpäätöstietoja. (Haaramo 2012, 27.) 

 

Eri maiden välisten tilinpäätösten sisältämä informaatio ei ole useissa tapauksissa ollut 

vertailukelpoista. Erilaiset tilinpäätöskäytännöt tilinpäätöksen muodostamisessa tuotta-

vat poikkeavia tuloksia. Tätä kautta on syntynyt tarve saada yhteiset tilinpäätöskäytän-

nöt. Nykyään pystytään vertailemaan luotettavasti esimerkiksi sijoittajien tunnuslukuja 

eri yritysten kesken riippumatta yrityksen kotipaikasta. IFRS-tilinpäätös laaditaan ensi-

sijaisesti kansainvälisiä sijoittajia varten. (Haaramo 2012, 27–28; Kallunki & Lantto & 

Sahlström 2008, 15.) 

 

IFRS jakautuu kolmeen eri osaan. Se käsittää tilinpäätöksen laatimista ja esittämistä 

koskevan IASB:n viitekehyksen, tilinpäätösstandardit (IFRS ja IAS), tulkintaohjeet (IF-

RIC ja SIC). Nämä normistot määrittävät perusteet, standardit ja ohjeet IFRS:ää käyt-

tävälle yhteisölle. (Haaramo 2012, 32; Kallunki ym. 2008, 18.) 

 

Yksi IFRS-tilinpäätöksen tärkeimmistä asioista on sijoittajien analyysien tekemisen hel-

pottaminen. Tilinpäätösanalyysin kannalta IFRS-tilinpäätös vaikutti seuraaviin asioihin: 

tilinpäätöksiä voidaan vertailla luotettavasti riippumatta yhteisöjen kotimaan lainsää-

dännöstä, tase ja kassavirtalaskelma ovat tärkeämpi informaation lähde kuin tuloslas-

kelma, tilinpäätösten läpinäkyvyys kasvoi, omaisuuserät arvostetaan käypiin arvoihin ja 

tilinpäätöksen liitetietovaatimukset ovat laajentuneet. (Kallunki ym. 2008, 15.) 

 

2.2 Tilinpäätöstietojen perusta 

 

IFRS-normistoon kuuluva viitekehys on eräänlainen pohja standardeille. Viitekehys 

tarjoaa tulkintaohjeita tilinpäätöksen kanssa asioiville. Erityisesti viitekehys antaa apua 

tilanteissa, joissa tilinpäätöksen laatija joutuu käyttämään omaa harkintakykyään tilin-

päätöstä laatiessaan. (Kallunki ym. 2008, 19.) 

 

Viitekehyksen mukaan tilinpäätöksen tulisi sisältää tilinpäätöksen lukijalle tärkeää in-

formaatiota seuraavista asioista: yrityksen taloudellisesta asemasta, yrityksen tulokses-

ta ja yrityksen taloudellisen aseman muutoksista. Yrityksen taloudellista asemaa kuvaa 
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yrityksen oma pääoma, velat ja varat. Toiminnan tulosta kuvaavat yrityksen tuotot ja 

kulut. Yrityksen taloudellista asemaa kuvaa rahoituslaskelma. Tärkeimmät tilinpäätök-

sen käyttäjät ovat viitekehyksen mukaan sijoittajat, lainanmyöntäjät ja muut luotottavat 

tahot. Kun sijoittajien tiedontarve on taattu, vastaa informaatio tilinpäätöksessä myös 

muiden sidosryhmien tarpeita. (Haaramo 2012, 87, 185; Kallunki ym. 2008, 19.) 

 

Viitekehys tarjoaa myös tilinpäätöksen laatimisessa käytettäviä yleisiä periaatteita ja 

laadullisia ominaisuuksia. Näissä periaatteissa on huomattavissa yhdenmukaisuuksia 

Suomessa käytettävän hyvän kirjanpitotavan kanssa. Viitekehyksen yleiset periaatteet 

ovat suoriteperusteisuus ja jatkuvuuden periaate. Laadullisia ominaisuuksia ovat ym-

märrettävyys, merkityksellisyys, luotettavuus ja vertailukelpoisuus. Lisäksi tilinpäätösin-

formaation tulee olla luotettavasti esitettyä, varovaisuuden periaatetta noudattavaa, 

olennaisuutta noudattavaa ja sisältöpaineisuutta noudattavaa.  (Kallunki ym. 2008, 20–

22.) 

 

Suoritusperiaatteen mukaisesti liiketapahtumat kirjataan silloin, kun ne toteutuvat. Suo-

ritusperiaatetta käytettäessä, saa tilinpäätöksen lukija arvokasta tietoa tuottojen ja kulu-

jen muodostumisesta ja tulevaisuudessa tapahtuvista varojen kasvusta. (Haaramo 

2012, 89.) 

 

Liiketapahtuma tulee kirjata, kun seuraavat seikat toteutuvat: oletettava erään liittyvä 

taloudellinen hyöty siirtyy yhteisöön, tai siirtyy pois yrityksestä ja erällä on todenmukai-

nen arvo tai hankintameno. Esimerkkinä voidaan käyttää taseessa olevaa erää myyn-

tisaaminen. Jos yrityksen mielestä saatavasta on tulossa todennäköisesti suoritus, voi-

daan saatava kirjata yrityksen taseeseen varoina. Päinvastaisessa tapahtumassa yritys 

voi kirjata taseeseen kulukirjauksen. (Haaramo 2012, 90–91.) 

 

Pitkäaikaishankkeiden tuottoja kirjatessa voidaan havaita, että viitekehyksen yleiset 

periaatteet ja laadulliset ominaisuudet ovat keskeisessä roolissa. Pitkäaikaishankkeet 

jaksottuvat yleisesti usealle eri tilikaudelle. Tällöin on tärkeää kirjata kulut ja tuotot suo-

riteperusteisesti ja jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Täten tilinpäätöksen lukija saa 

parhaan mahdollisen kuvan yhteisön sen hetkisestä taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi  

yhteisöjen täytyy antaa laajat tiedot pitkäaikaishankkeiden käsittelystä liitetiedoissaan, 

mikä parantaa tilinpäätöksen ymmärrettävyyttä, merkityksellisyyttä, luotettavuutta ja 

vertailukelpoisuutta. 
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3 Osatuloutus 

 

3.1 Lähtökohta 

 

Myynnin tulouttamista säätelee IFRS-viitekehys ja IAS-standardit 11 ja 18. Viitekehyk-

sen mukaan tilinpäätöksen perustavanlaatuisia laadullisia ominaisuuksia ovat merki-

tyksellisyys, olennaisuus ja totuudenmukainen esittäminen (ks. luku 2.2.). Nämä omi-

naisuudet määrittelevät myös pitkälti osatuloutuksessa noudatettavat säännöt. (Halo-

nen ym. 2013, 95.) 

 

FASB ja IASB ovat uudistamassa tulouttamista koskevia standardeja. Tällä hetkellä 

IAS 11 -standardi ja IAS 18-standardi määrittelevät pitkälti tuloutuksessa noudatettavat 

säännöt, joita ollaan uudistamassa. Uudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa tulout-

tamista koskevat säännökset. Taseen merkitys tulee korostumaan uudistuksen jälkeen. 

Yrityksen tehtyä sopimuksen asiakkaan kanssa muodostuu taseeseen varoihin sisälty-

vä omaisuuserä sekä velkoihin sisältyvä omaisuuserä, jonka muodostaa sopimuksen 

sisältämä tavara tai palvelu. (Haaramo 2012, 426.)  

 

IAS 11- ja IAS 18 -standardit tulee korvaamaan IFRS 15 -standardi 1.1.2017 alkaen. 

Yritysten tulee noudattaa uutta standardia, kun yrityksen tilikausi alkaa joko 1.1.2017 

tai sen jälkeen. Uusi standardi sisältää viisikohtaisen tulouttamisen viitekehyksen. Ku-

vio 1. havainnollistaa tätä viitekehystä. (IFRIC 15 – Agreement for the Construction of 

Real Estate. 2015; Haaramo 2012, 426.) 
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Kuvio 1. Tulouttamisen viitekehys (Tuomala & Jalkanen-Steiner 2014, 15.) 

 

IFRS 15 -standardin lähtökohtana on määräysvallan siirtyminen. Määräysvallan siirty-

minen palvelusta tai tavarasta asiakkaalle määrittää, koska tuloutus tehdään. Standardi 

määrittelee tilanteet, joissa määräysvalta siirtyy myyjältä ostajalle ajan kuluessa. Tilan-

teissa missä standardin määrittelemät kriteerit eivät täyty, tuloutetaan myytävä kohde 

yhtenä ajankohtana. (Tuomala & Jalkanen-Steiner 2014, 15.) 

 

Suoritevelvoitteilla tarkoitetaan tuloutettavan kohteen yksilöimistä. Yksilöimisen tarkoi-

tuksena on tarkastella tuloutettavan kohteen ominaisuuksia, onko palvelusta tai tuot-

teesta eriteltävissä osia joita voidaan tulouttaa joko yhtenä kokonaisuutena tai erillisinä 

osina. Pääkriteereinä suoritevelvoitteita pohtiessa ovat tuloutettavan kohteen hyödyt 

ostajalle. Jos tuloutettava(t) kohde tuottaa yksinään tai yhdessä lisäarvoa asiakkaalle, 

voidaan kohteesta erottaa suoritevelvoite. Jos edellä mainittua suoritevelvoitetta ei pys-

tytä erottamaan, tuloutetaan kohde muiden tavaroiden ja palveluiden kanssa. (Tuomala 

& Jalkanen-Steiner 2014, 16.) 

 

Transaktiohinnassa otetaan nykyistä käytäntöä enemmän huomioon tuloutettavan koh-

teen alennusten, kannustimien, bonusten ja sopimussakkojen vaikutus. Transaktiohin-

taan vaikuttavat seikat voivat vaikuttaa tuloutushetkeen ja tuloutettavaan määrään. 

Standardi määrittelee transaktiohinnan olevan hinta, jonka myyjä olettaa saavansa. 

Myös saadut ennakot pitkäaikaishankkeista diskontataan perustuen rahan aika-arvoon. 

Tällä hetkellä voimassa olevat standardit eivät vaadi ennakoiden diskonttausta. (Tuo-

mala & Jalkanen-Steiner 2014, 16–17.) 

Myyn
ti-

tuotot 
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Myyntituottojen tulouttamisessa standardin mukaan tärkeintä on määräysvallan siirty-

minen myyjältä ostajalle. Pitkäaikaishankkeita tulouttaessa on ostajalla oltava mahdol-

lisuus käyttää omaa määräysvaltaansa kohteeseen sen valmistuessa. Toisin sanoen 

ostajalla pitää olla mahdollisuus hallinnoida kohdetta sen valmistuessa. Tapauksissa 

joissa ostajalla ei ole määräysvaltaa kohteeseen sen valmistuessa, pitää tulouttaa luo-

vutushetkellä. (Tuomala & Jalkanen-Steiner 2014, 17.) 

 

On mielenkiintoista nähdä, kuinka kauan näin suuren uudistuksen tekeminen kestää. 

Uuden standardin voimaantulovuodesta on käyty keskusteluja, eikä vielä ole varmaa 

milloin standardi astuu voimaan. Yhteisöille uuden standardin käyttöönotto voi aiheut-

taa haasteita siirtymävaiheessa esimerkiksi kirjanpidollisesti. Haasteita uuden standar-

din voimaantulo voi aiheuttaa myös yhteisöjen sidosryhmille, jotka liittyvät suoraan uu-

den standardin vaikutuspiiriin. 

 

3.2 Pitkäaikaishankkeiden tuloutus 

 

IAS 11 -standardi käsittelee pitkäaikaishankkeiden tulouttamista. IFRS:n mukaan tulou-

tusmenetelmänä käytetään valmistusasteen mukaista tulouttamista. Standardissa ker-

rotaan mm. tulojen ja menojen osalta kirjanpitokäsittelystä. (Lahti & Viljaranta 2008, 

219.) 

 

Osatuloutuksesta kertova IAS 11 -standardi määrittelee pitkäaikaishankkeen olevan 

sopimus, jossa on sovittu rakentamishyödykkeen tai toisiinsa liittyvien rakentamishyö-

dykkeiden valmistamisesta. Pitkäaikaishankkeesta tulisi raportoida tilinpäätöksessä 

tuotot, jotka on sovittu alkuperäisessä sopimuksessa, sekä vaihtelut alkuperäisestä jo 

sovitusta työstä. Lisäksi oikeutetut lisäveloitukset ja kannustelisät, jotka voidaan olettaa 

varmuudella saatavaksi ja voidaan luotettavasti mitata, pitää tulouttaa. (IAS 11 – 

Construction Contracts. 2015.) 

 

Pitkäaikaishankkeen menoihin tulee sisällyttää hankkeeseen välittömästi liittyvät kulut 

eli tuotannosta johtuvat menot, jotka voidaan kohdistaa hankkeelle sekä muut menot 

jotka voidaan veloittaa asiakkaalta tehdyn sopimuksen mukaisesti. Käsitteellinen viite-

kehys määrittelee kulun olevan tilikauden aikana tapahtuva taloudellisen hyödyn vä-

hennys, jolloin yhteisöstä siirtyy varoja pois. Yhteisön kuluja ovat myös varojen arvon 

vähentyminen ja velkojen lisääntyminen, jotka johtavat oman pääoman vähentymiseen. 
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Oman pääoman vähentymistä tilanteessa, jossa omistajille jaetaan voittoa, ei määritetä 

kuluksi. ( IAS 11 – Construction Contracts. 2015; Conceptual Framework for Financial 

Reporting. 2015.) 

 

Jos pitkäaikaishankkeen tulos voidaan arvioida luotettavasti, sopimuksen tuotot tulou-

tetaan valmistusasteeseen mukaan. Jotta pitkäaikaishankkeen tulosta voidaan arvioida 

luotettavasti, tulee rakennuttajan pystyä arvioimaan sopimuksen kokonaistuotto, val-

mistusaste ja tulevat kulut hankkeen päätökseen saamiseksi. Valmistusaste voidaan 

määritellä usealla eri tavalla. Rakennuttaja voi verrata toteutuneita kuluja arvioituihin 

kuluihin, arvioida tehdyn työn määrää tai käyttää kohteen fyysistä valmistusastetta. 

(IAS 11 – Construction Contracts. 2015.) 

 

Tilanteessa jossa yritys pystyy arvioimaan luotettavasti pitkäaikaishankkeen lopputu-

loksen, kirjataan hankkeen tulot ja menot tuotoiksi ja kuluiksi valmistusasteen perus-

teella. Yrityksen pitää kuitenkin kirjata mahdollinen tappio kuluksi heti. On myös mah-

dollista, että pitkäaikaishankkeen lopputulosta ei pystytä arvioimaan luotettavasti. Täl-

löin hankkeesta saa kirjata tuloja vain siltä osalta, kun hankkeen toteutuneita menoja 

vastaava tulo on todennäköisesti saatavissa. Lisäksi pitkäaikaishankkeen menot on 

kirjattava kuluksi kuluvan tilikauden aikana. (IAS 11 – Construction Contracts. 2015.) 

Tilanteissa joissa yritys ei pysty luotettavasti arvioimaan esimerkiksi kokonaiskustan-

nuksia, pitää määritellä tapauskohtaisesti käytetäänkö osatuloutusta vai valmistumisen 

yhteydessä tapahtuvaa tuloutusta. (Harti 2015.) 

 

Lemminkäinen noudattaa pitkäaikaishankkeiden tulouttamisessa IAS 11 -standardia. 

Valmistusasteen määrittämisessä käytetään toteutuneiden kustannusten suhdetta arvi-

oituihin kokonaiskustannuksiin. Odotettavissa olevat tappiot yritys kirjaa välittömästi 

tappioiksi. Lemminkäisellä ei ole mainintaa vaihto-omaisuuteen kirjattavista eristä ra-

kennusprojektien osatuloutuksessa. (Vuosikertomus 2014. 2015a, 105.) 

 

Myös YIT noudattaa pitkäaikaishankkeiden tuloutuksessa IAS 11 -standardia. Valmis-

tusastetta määrittäessä käytetään valmistusasteen ja myyntiasteen tulosta saatavaa 

prosenttia, eli fyysistä valmistusastetta. YIT jakaa projektin useaan työvaiheeseen ja 

projektista vastaavan henkilön tulee kuitata järjestelmään tehdyt työvaiheet, joiden pe-

rusteella fyysinen valmiusaste lasketaan. YIT noudattaa samaa periaatetta tappion 

kirjaamisessa Lemminkäisen kanssa. YIT:n osatuloutuksesta kertyvään liikevaihtoon 

kuuluu myös palvelusopimukset. (Harti 2015; Vuosikertomus 2014. 2015b, 91–92.) 
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Valmistusasteen määrittäminen voi olla yhteisöille haastavaa. Otetaan esimerkiksi ti-

lanne, jossa pitkäaikaishankkeen arvioitu valmistusaika näyttää ylittyvän. Yhtenä mah-

dollisuutena on silloin yhteisöllä esimerkiksi ylitöiden teettäminen. Ylitöiden teettämi-

sestä aiheutuu pitkäaikaishankkeelle lisäkustannuksia, jotka taas vaikuttavat hankkeen 

arvioituihin kokonaiskustannuksiin. Täten pohja valmistusasteen luotettavalle määrit-

tämiselle heikkenee, mikä aiheuttaa koko projektin uudelleen arvioimista. 

 

3.3 Tuotot 

 

IAS 18 -standardi määrittelee, milloin tuottoja voidaan kirjata tavaroiden myynnistä, 

palveluiden tuottamisesta, koroista, rojalteista ja osingoista. Tuotto kirjataan saadun 

maksun tai saamisen käyvällä arvolla silloin, kun vaaditut ehdot täyttyvät. Ehdot mää-

räytyvät tulon luonteen perusteella. IAS 18 -standardi määrittelee tulon seuraavasti: 

bruttotulo yritykselle, mistä koituu taloudellista hyötyä. Tulo voi olla rahaa, saatavia tai 

muu omaisuuserä. Tulon pitää aiheutua normaalista yrityksen liiketoiminnasta. (IAS 18 

– Revenue. 2015.) 

 

Jotta tulo voidaan kirjata, pitää sen täyttää IASB:n viitekehyksen määritelmä tulosta. 

Kuten jo aikaisemmin on mainittu (Ks. luku 2.2.), tulee yrityksen olla varma saatavas-

taan ja yrityksen pitää pystyä mittaamaan luotettavasti kirjattava liiketapahtuma. Tava-

roita myytäessä yritys voi kirjata tulon kun seuraavat kriteerit täyttyvät: myyjä on siirtä-

nyt ostajalle merkittävät riskit ja edut, myyjällä ei ole tuotteeseen merkittävää hallinto-

oikeutta, tulo voidaan määrittää luotettavasti, myyjä on varma saatavasta tulosta ja 

tapahtuneet tai tapahtuvat kulut liiketoimen osalta voidaan mitata luotettavasti. (IAS 18 

– Revenue. 2015.) 

 

Liiketoimesta saatava tuotto perustuu usein sopimusosapuolten väliseen sopimukseen. 

Tuotto määritetään saadun vastikkeen käyvän arvon perusteella, huomioiden mahdolli-

set alennukset. Kirjallisen sopimuksen puuttuminen ei kuitenkaan estä IFRS:n mukais-

ta tuloutusta, jos ehdot ovat muuten selvillä. IFRS:n mukaan sopimuksen tosiasiallinen 

sisältö pitää huomioida, kun sopimusta tarkastellaan. (Halonen ym. 2013. 104; IAS 18 

– Revenue. 2015.) 

 

Osatuloutuksessa pitkäaikaishankkeesta tehty sopimus on perustana tulouttamiselle. 

Kirjalliset sopimukset ovat osatulouttamiseen vaikuttavien standardien takia hyvin yksi-
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löityjä, jolloin mahdollisia tulkinnanvaraisia tilanteita ei pääse syntymään. Lisäksi hyvin 

yksilöity sopimus helpottaa mm. pitkäaikaishankkeiden kirjanpidollista käsittelyä. 

 

3.4 Kiinteistöjen rakentamishankkeiden tuloutus 

 

3.4.1 Kiinteistöjen rakentamissopimukset 

 

IFRIC 15 kiinteistöjen rakentamissopimukset - tulkinta käsittelee kiinteistöjen rakenta-

missopimuksia. Ohje kertoo milloin sovelletaan IAS 18 -standardia ja milloin IAS 11 -

standardia. Tulkintaohje selkeyttää ja yhdenmukaistaa tuloutusohjeita rakennusyrityk-

sille tilanteissa, joissa yritys myy taloja tai asuntoja, kun kohde ei vielä ole valmis. IF-

RIC 15:sta peruskysymys on myytävän kohteen ominaisuus, eli onko kohde valmis 

tuote vai myykö yritys asiakkaalle palvelua. Valmiin tuotteen tuotto kirjataan, kun tuote 

luovutetaan asiakkaalle. Palveluja tuotettaessa tuloutetaan tuotot eri tilikausien aikana 

jona palvelua myydään asiakkaalle. (IFRIC 15 – Agreement for the Construction of 

Real Estate. 2015.)  

 

IAS 11 -standardia sovellettaessa on tuloutettava kohde pitkäaikaishanke. Tulkinnan 

mukaan on otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät tosiasiat ja sopimuksen ehdot. 

Täten pitkäaikaishanke on tulkintaohjeen mukaan erityisesti neuvoteltu sopimus, jolloin 

sopimuksen määrittelemä hyödyke tai hyödykeryhmä valmistetaan. Jotta määritelmä 

täyttyy, asiakkaalla pitää olla oikeus määrätä rakennettavan kohteen yksityiskohdista. 

Tärkeää ei ole oikeuden käyttäminen, vaan mahdollisuus oikeuden käyttämiseen. Mää-

ritelmien puuttuessa sovelletaan hyödykkeen tai hyödykeryhmän tulouttamisessa IAS 

18 -standardia, jolloin kyse on tavaran myynnistä. (Halonen ym. 2013, 118.) 

 

Yhteisön tulouttaessa valmistusasteen perusteella siirtyvät projektin riskit ja edut jatku-

vasti ostajalle projektin edetessä. Tässä tapauksessa pitää yhteisön kertoa tilinpäätök-

sen liitetiedoissa tarkat tiedot sopimuksen määrittelystä, kirjatuista tuotoista, valmis-

tusasteen määrittelymenetelmästä, kertyneistä menoista ja tappioista ja saaduista en-

nakoista. (Halonen ym. 2013, 119.) 

 

Esimerkiksi Lemminkäisen vuoden 2014 vuosikertomuksen liitetiedoissa on eriteltynä 

tarkasti kolme merkittävää elinkaarihanketta. Hankkeista kerrotaan yksityiskohtaisia 

tietoja mm. kohteiden sopimusajasta, kokonaisarvioista ja sopimuksen osapuolista. 
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Tiedot ovat tärkeitä tilinpäätöksen lukijalle. Liitetietojen perusteella esimerkiksi sijoittaja 

pystyy arvioimaan Lemminkäisen tulevaisuuden näkymiä pitkäaikaishankkeiden osalta.  

 

3.4.2 Pitkäaikaishankkeiden lajittelu 

 

Pitkäaikaishankkeen ominaisuudet määrittelevät hankkeen käsittelytavan. Kuten luvus-

sa 3.4.1 on mainittu, voidaan pitkäaikaishankkeessa valmistaa yksi suuri tuote, kuten 

silta tai laiva. Pitkäaikaishankkeeksi myös luetellaan usean eri omaisuuserän valmis-

taminen, jos hankkeet liittyvät toisiinsa. Tällöin yhteisön tuottama hanke ei tuota arvoa 

asiakkaalle, jos jokin hankkeen osa puuttuu. Tästä hyvä esimerkki on tutkajärjestelmä. 

Lisäksi pitkäaikaishankkeen ostajalla on mahdollisuus päättää lisäomaisuuserän val-

mistamisesta. (Halonen ym. 2013, 119.) 

 

Valmistettavan omaisuuserän ominaisuudet vaikuttavat pitkäaikaishankkeen laskenta-

malliin. Hanke käsitellään erillisinä omaisuuserinä, kun hanketta neuvoteltaessa on 

määritelty, että jokaisesta omaisuuserästä on tehty erillinen tarjous ja toimittajalla ja 

asiakkaalla on ollut mahdollisuus hyväksyä tai hylätä omaisuuserää koskeva osuus 

hankkeesta. Lisäksi jokaisesta omaisuuserästä on määriteltävissä erikseen tulot ja me-

not. (Halonen ym. 2013, 119.) 

 

Omaisuuserän valmistus käsitellään yhtenä kokonaisuutena, kun hankkeesta on neu-

voteltu yhtenä kokonaisuutena. Hankkeen eri osat muodostavat asiakkaalle yhden ko-

konaisuuden, millä on yhteinen kate. Omaisuuserän valmistus toteutetaan samanaikai-

sesti tai peräkkäin. Hankkeella voi myös olla useampi loppuasiakas. (Halonen ym. 

2013, 119.) 

 

Asiakkaan päättäessä lisäomaisuuserän valmistamisesta pitkäaikaishankkeeseen, voi-

daan erä käsitellä erillisenä hankkeena, tai liittää jo olemassa olevaan hankkeeseen. 

Lisäomaisuuserän poiketessa suunnittelultaan, teknologialtaan, toiminnaltaan ja hinnal-

taan alkuperäiseen sopimukseen nähden, käsitellään lisäomaisuuserä erillisenä hank-

keena. Luvussa 3.8.1 on esimerkki osatuloutuksesta kirjanpidon näkökulmasta, jossa 

asiakas on päättänyt lisäomaisuuserän valmistamisesta pitkäaikaishankkeeseen. Esi-

merkissä lisäomaisuuserä on liitetty jo olemassa olevaan hankkeeseen. (Halonen ym. 

119, 2013.) 
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3.4.3 Tulot ja menot 

 

Pitkäaikaishankkeiden tuloja ja menoja voi olla vaikea määritellä. Usein sopimuksissa 

pyritään määrittelemään nämä erät mahdollisimman tarkasti. Lisäksi sopimuksissa yh-

teisön ja asiakkaan sopimat lisä- tai muutostyöt antavat oman haasteensa erien määrit-

tämiseen. Pitkäaikaishankkeen aikataulu voi myös muuttua. Oman haasteena myös 

tuovat kurssimuutokset, joista ei IAS 11 -standardissa ole omaa ohjetta. Helpoin toi-

menpide on käsitellä kurssierot rahoitustuotoissa ja -kuluissa. Kurssierojen sisällyttä-

minen projektin tuottoihin ja kuluihin lisää laskentatoimelle tulevia vaatimuksia. (Halo-

nen ym. 2013, 120.) 

 

Pitkäaikaishankkeet voivat olla joko kiinteähintaisia tai kustannuslisäsopimuksia. Tuloi-

hin sisällytetään seuraavat erät: sopimuksen sisältämä tuotto, projektiin tehtävät mah-

dolliset muutokset ja kannustepalkkiot. Lisäksi tuottoja, joita ei pystytä määrittelemään 

sopimukseen, voidaan kirjata tuotoiksi. Tuotot pitää kuitenkin pystyä luotettavasti mit-

taamaan ja saatavat tulot ovat todennäköisesti saatavissa. (Halonen ym. 2013, 120–

121.) 

 

Pitkäaikaishankkeen menoihin sisällytetään seuraavat erät: sopimuksessa määritellyt 

kulut, hankkeeseen välittömästi liittyvät menot sekä projektin tuottamisesta johtuvat 

menot. Lisäksi kustannuksissa otetaan huomioon korjaus- ja takuutyöt. Kulut, jotka 

ovat olleet välttämättömiä projektin kannalta, aktivoidaan myös kuluiksi. Projektin kului-

hin ei lasketa yleishallinnosta, myynnistä eikä tutkimus- ja tuotekehittämisestä johtuvia 

kuluja, ellei niistä ole sopimuksessa erikseen sovittu. (Halonen ym. 2013, 121–122.) 

 

3.5 Käyvän arvon määrittäminen 

 

IFRS 13 -standardi käsittelee käyvän arvon määrittämistä. Käypä arvo tarkoittaa hin-

taa, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai velan siirtämisestä osapuolten välillä 

arvostuspäivänä tapahtuvassa normaalissa liiketoimessa. Käypä arvo tarkoittaa siis 

markkinoiden määrittelemää hintaa, eikä yhteisöjen määrittelemää hintaa arvostettaval-

le kohteelle. On myös olemassa tilanteita, joissa käyvän arvon määrittämiseen käyte-

tään määrättyjä arvostusmalleja tai joissa luotetaan yhteisön johdon arvioon. Tilinpää-

töksessä yhteisön täytyy kertoa tarkasti, mitä arvoa on käytetty ja kuinka tähän arvoon 

on päädytty. (IFRS 13 – Fair Value Measurement. 2015.) 
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Käyvän arvon määrittämisessä johdon täytyy määrittää neljä eri asiaa: omaisuuserä tai 

vastuu minkä arvoa määritetään, korkein arvo ja paras käyttötarkoitus ei rahoitusvaroi-

hin kuuluvalle omaisuuserälle, paras markkina-alue ja arvon määrittämiseen käytetty 

metodi. IFRS 13 -standardi ei kuitenkaan määrittele, koska käypää arvoa voidaan tai 

pitää käyttää. (PWC IRFS pocket guide. 2014, 10.) 

 

Kuten luvussa 3.9 kerrotaan, liittyvät lyhytaikaiset saamiset ja velat olennaisesti osatu-

loutukseen. Standardin mukaan sellaiset lyhytaikaiset saamiset ja velat, joihin ei liity 

suoraan määritettyä korkoa, voidaan arvostaa laskutettuihin määriin. Täten osatulou-

tussaamisia ja -velkoja ei tarvitse diskontata, mikäli diskonttauksella ei ole olennaista 

vaikutusta. (IFRS 13 – Fair Value Measurement. 2015.) 

 

Lemminkäinen käsittelee osatuloutuksesta aiheutuneita lyhytaikaisia eriä seuraavasti: 

jos tuloutettu myynti ja kirjatut voitot ovat suuremmat kuin hankkeen laskutus, kirjataan 

erotus myyntisaamisiin ja muihin saamisiin projektitulon alle. Päinvastaisessa tilantees-

sa erotus esitetään taseen ostoveloissa ja muissa lyhytaikaisissa veloissa projektikulu-

velkojen alle. Liikevaihdossa esitetyt summat ovat vähennetty välillisillä veroilla ja alen-

nuksilla. Tuloutuksen kirjausperiaatteissa ei mainita käyvästä arvosta. (Vuosikertomus 

2014. 2015a, 105.) 

 

Tuloutusperiaatteena YIT:llä on esittää tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadut tuo-

tot arvostamalla ne käypään arvoon vähentäen arvosta välilliset verot ja alennukset. 

Tuloutusasteen ylittävät menot YIT kirjaa vaihto-omaisuuden keskeneräiseen työhön. 

Vuosikertomuksessa ei ole erillistä mainintaa myyntisaamisten ja ostovelkojen käytöstä 

osatuloutuksessa. (Vuosikertomus 2014. 2015b, 91 – 92.) 

 

3.6 Vaihto-omaisuus 

 

Vaihto-omaisuuteen luetaan omaisuuserät, mitkä ovat tarkoitettu myytäviksi. Näitä 

omaisuuseriä ovat valmiiksi saatetut omaisuuserät, keskeneräiset omaisuuserät ja ma-

teriaalit ja tarvikkeet, jotka käytetään myytäviksi tarkoitettujen omaisuuserien valmista-

miseen. IAS 2 -standardin soveltamisalaan ei kuitenkaan kuulu keskeneräinen tuotan-

to, joka tulee pitkäaikaishankkeesta. Pitkäaikaishankkeen keskeneräinen tuotanto il-

moitetaan vaihto-omaisuutena, mutta erillään ns. normaalista vaihto-omaisuudesta. 

IFRIC 15 -tulkinnan mukaisesti keskeneräisestä hankkeesta syntyneet kustannukset 
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sisältyvät bruttomääräisinä vaihto-omaisuuden keskeneräiseen tuotantoon. (IAS 2 – 

Inventories. 2015; IFRIC 15 – Agreement for the Construction of Real Estate. 2015.) 

 

IAS 2 -standardi määrittelee kuinka varastoa käsitellään laskentatoimen näkökulmasta. 

Standardin mukaan varastokirjanpidossa varaston arvon määrittämiseen on kaksi vaih-

toehtoa: nettorealisointiarvo (arvioitu myyntihinta tavallisessa liiketoimessa, jolloin 

myyntihinnasta on vähennetty arvioidut valmiiksi saattamiseen kuuluvat menot ja arvi-

oidut myynnin toteuttamiseksi välttämättömät menot) ja hankintameno (hintaan sisälly-

tetään kaikki osto- ja valmistusmenot ja muut menot, jotka ovat syntyneet vaihto-

omaisuuden saamisesta nykyiseen tilaan). Yhteisön pitää arvostaa varasto alempaan 

edellä mainituista arvoista. (IAS 2 – Inventories. 2015.) 

 

Yhteisöjen pitää tuoda ilmi tilinpäätöksen liitetiedoissa vaihto-omaisuuden kirjanpidolli-

sesta käsittelystä seuraavat asiat: laatimisperiaatteet vaihto-omaisuuden käsittelystä 

kirjanpidollisesti, kirjanpitoarvo eriteltyinä eri eriin, nettorealisointiarvoon arvostettu 

vaihto-omaisuus, kulukirjaukset jotka vaikuttavat vaihto-omaisuuteen, kumotut kulukir-

jaukset jotka vaikuttavat vaihto-omaisuuteen, hankintameno vaihto-omaisuudesta joka 

on vakuutena vieraalle pääomalle ja myytyjen tuotteiden kustannukset. (IAS 10 - Inven-

tories. 2015.) 

 

YIT arvostaa vaihto-omaisuuden hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisoin-

tiarvoon. Nettorealisointiarvolla tarkoitetaan tuotteen myyntihintaa tavallisessa liiketoi-

minnassa, jolloin myyntihinnasta on vähennetty arvioidut valmistamiseen käytetyt me-

not sekä myynnistä johtuvat menot. Hankintameno määritetään painotetun keskihinnan 

perusteella. Keskeneräisten töiden hankintameno koostuu seuraavista asioista: raaka-

aineista, suunnittelumenoista, välittömistä työsuorituksista, muista välittömistä menois-

ta, valmistuksen muuttuvista yleismenoista ja kiinteistä yleismenoista. (Vuosikertomus 

2014. 2015b, 88.) 

 

Lemminkäinen arvostaa vaihto-omaisuuden hankintamenoon tai sitä alhaisempaan 

nettorealisointiarvoon. Hankintamenoihin kuuluu kaikki ostomenot, valmistusmenot ja 

muut menot, mitkä ovat syntyneet vaihto-omaisuuden saamisesta sen tämänhetkiseen 

paikkaan ja tilaan. Menoihin ei sisällytetä myynnin kustannuksia. Aineet ja tarvikkeet 

arvostetaan FIFO -menetelmällä. Vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa ei pienennetä 

hankintamenoa pienemmäksi, jos voidaan olettaa tulevaisuudessa tapahtuvan myynti-
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hinnan olevan sama tai korkeampi kuin hankintameno. (Vuosikertomus 2014. 2015a, 

107–108.) 

 

Osatuloutuksessa keskeneräinen tuotanto on omaisuuserä, mikä kirjataan tilinpäätök-

seen. Keskeneräinen tuotanto koostuu pitkäaikaishankkeista johtuvista kuluista, joita ei 

ole vielä aktivoitu hankkeelle kuluksi. Täten tilinpäätöksen lukija pystyy keskeneräisen 

tuotannon perusteella osittain arvioimaan tulevalla tilikaudella saatavia tuottoja. 

 

3.7 Siirtyvät erät 

 

Tilinpäätöksessä tulee tilanteita, joissa liiketapahtumia tapahtuu tilinpäätöshetken ja 

hyväksymispäivämäärän välillä. Näitä tapahtumia kutsutaan tilikauden jälkeisiksi tapah-

tumiksi. Näissä seikoissa tärkeäksi kysymykseksi muodostuu, pitäisikö näiden tapah-

tumien vaikuttaa tilinpäätökseen. Tilinpäätöksessä siirtyvät erät esitetään siirtosaamisi-

na ja -velkoina. Myös päätös lopettaa jokin tietty liiketoiminto tilikauden jälkeen ennen 

tilinpäätöksen hyväksymispäivämäärää vaikuttaa tilinpäätökseen. Siirtyvät erät ovat siis 

erilaisia tulo- ja menoeriä, jotka jaksotetaan tilikauden tuotoiksi ja kuluiksi. (PWC IRFS 

pocket guide 2014, 43.) 

 

IAS 10 -standardin jaottelee tilikauden ja tilinpäätöshetken väliset tapahtumat oikaista-

viin tapahtumiin ja ei oikaistaviin tapahtumiin. Standardi määrittelee siirtyvän erän ole-

van tapahtuma, joka on joko suotuisa tai epäsuotuisa yhteisölle. Liiketapahtuma tapah-

tuu tilikauden ja tilinpäätöshetken välisellä aikajaksolla. Oikaistava tapahtuma antaa 

lisätietoa tilinpäätökseen sitä koskevasta erästä ja tukee tilinpäätöksen jatkuvuuden 

periaatetta. Täten oikaistava tapahtuma vaikuttaa tilinpäätöksen eriin. Liiketapahtumat 

joita ei oikaista, tapahtuvat tilikauden jälkeen eivätkä vaikuta tehtävään tilinpäätökseen. 

(IAS 10 – Events After the Reporting Period. 2015.)  
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3.8 Osatuloutus kirjanpidollisesti 

 

3.8.1 Esimerkki osatuloutuksesta 

 

Seuraavaksi esitellään esimerkki osatulouttamisesta käytännössä. Esimerkki on otettu 

kirjasta ’’IFRS, Käytännön käsikirja’’ sivuilta 126 – 129. Esimerkissä yhtiö sopii pitkäai-

kaishankkeen, tässä tapauksessa sillan, toimittamisesta tielaitokselle. Hankkeen kes-

toksi arvioidaan noin neljä vuotta ja arvoksi 20 miljoonaa euroa. Yhtiön arvio kokonais-

kustannuksiksi on 17 miljoonaa euroa. Täten katteeksi muodostuu hankkeen arvon ja 

kokonaiskustannusten erotus, 3 miljoonaa euroa. Osapuolet ovat sopineet, että hanke 

maksetaan viidessä samansuuruisessa 4 miljoonan euron erissä. Ensimmäinen erä 

erääntyy sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Seuraavat erät maksetaan, kun hank-

keen valmistusaste saavuttaa 20 %:n, 40 %:n ja 80 %:n tason. Viimeinen erä makse-

taan, kun hankkeen luovutuksesta on kulunut 12 kuukautta. 

 

Taulukko 1. Hankkeen kokonaisarvio (Halonen ym. 2013, 126.) 

 

20x1

Projektin tuotot 20000000

Lisätyöt 0

Arvioidut kokonaistuotot 20000000

Arvioidut kokonaismenot 17000000

Syntyneet kustannukset 5100000

Tulevat kustannukset 11900000

Saadut ennakot 8000000

Valmistusaste 0,3  

 

Ensimmäisen vuoden aikana hankkeesta aiheutuneet kustannukset olivat 5,1 miljoo-

naa euroa. Arvio kokonaistuottojen ja kulujen suhteen ei ollut muuttunut. Valmistusaste 

saadaan vertaamalla syntyneitä kustannuksia arvioituihin kokonaismenoihin (5 100 000 

/ 17 000 000 = 30 %).  Sopimuksen mukaisesti hankkeesta on maksettu ennakkoja 8 

miljoonaa euroa. 4 miljoonaa euroa tuli maksuun sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja 

toinen 4 miljoonan erä maksettiin kun valmistusaste saavutti 20 %. Täten saadut enna-

kot ovat 8 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisarvio on taulukossa 1. 
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Taulukko 2. Ensimmäisen tilikauden tuotot, kulut ja tase (Halonen ym. 2013, 127.) 

 

Myynniksi kirjattava määrä 6 000 000

Kertyneet kulut 5 100 000

Kate 900 000

Kateprosentti 15,00 %

Saamiset 6 000 000

Saadut ennakot -8 000 000

Taseen nettosaaminen tai -velka -2 000 000  

 

Myynniksi on kirjattu valmistusasteen mukainen summa (20 000 000 * 0,3=6 000 000). 

Taseessa myynniksi kirjattu määrä netotetaan saatujen ennakoiden kanssa. Koska 

taseeseen muodostaa velka, esitetään se taseessa vastuuna. Erotus syntyy myyniin ja 

saatujen ennakoiden erotuksesta. Kateprosentti lasketaan jakamalla kate myynniksi 

kirjattavalla määrällä (900 000 / 6 000 000 = 15 %). Ensimmäisen vuoden tietojen pe-

rusteella pystytään muodostamaan taulukossa 2. olevat tilikauden tuotot, kulut ja tase. 

 

Taulukko 3. Hankkeen uusi kokonaisarvio (Halonen ym. 2013, 127.) 

 

20x1 20x2

Projektin tuotot 20 000 000 20 000 000

Lisätyöt 0 1 800 000

Arvioidut kokonaistuotot 20 000 000 21 800 000

Arvioidut kokonaismenot 17 000 000 18 500 000

Syntyneet kustannukset 5 100 000 7 535 000

Tulevat kustannukset 11 900 000 10 965 000

Saadut ennakot 8 000 000 -8 000 000

Valmistusaste 30,00 % 40,73 %  

 

Toisen vuoden aikana tielaitos halusi lisätyön hankkeeseen. Lisätyö on arvoltaan 1,8 

miljoonaa euroa. Lisätyön tuotto lisätään projektin arvioituihin kokonaistuottoihin. Lisä-

työn kustannukset ovat arviolta 1,5 miljoonaa euroa. Lisätyön arvioitu kustannus lisä-

tään projektin arvioituihin kokonaismenoihin. Tielaitos maksaa lisätyön sen valmistut-

tua. Lisätyön aiheuttamat muutokset hankkeen kokonaisarvioon ovat esitettynä taulu-

kossa 3. 
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Taulukko 4. Hankkeen tilikauden tuotot, kulut ja tase (Halonen ym. 2013, 127.) 

 

20x2 20x1 20x2

Kokonaiskertymä Kirjattu Tuloslaskelma

Myynniksi kirjattava määrä 8 879 081 6 000 000 2 879 081

Kertyneet kulut 7 535 000 5 100 000 2 435 000

Kate 1 344 081 900 000 444 081

Kateprosentti 15,14 % 15,00 % 15,42 %  

 

Lisätyöstä on lisätty toisen vuoden kertyneisiin kustannuksiin 0,3 miljoonaa euroa. 

Vuonna 20x2 ei ole saatu ennakoita. Lisätyö maksetaan vasta sen valmistuttua, ja al-

kuperäisen hankkeen valmistusaste ei ylitä 40 %:a (7 535 000 – 300 000) / 18 500 000 

= 39,11 % (ks. taulukko 3). Kokonaiskertymän myynniksi kirjattava määrä saadaan 

luvuista 21 800 000 * 40,73 % = 8 879 081. Tuloslaskelman luvut saadaan vähentä-

mällä kokonaiskertymästä kirjattu summa. Uusien tietojen myötä saadaan seuraavat 

tilikauden luvut, jotka on esitetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 5. Hankkeen tase kaudelta 20x2 (Halonen ym. 2013, 128.) 

 

20x2

Tase

Saamiset 8 879 081

Saadut ennakot -8 000 000

Taseen nettosaaminen tai -velka 879 081  

 

Saamisiin on kirjattu kokonaiskertymän mukainen myynniksi kirjattu määrä. Taseeseen 

on netotettu eli yhdistetty saaminen saadun ennakon kanssa, jolloin saadaan tasee-

seen kirjattava nettosaaminen tai –velka, joka on esitetty taulukossa 5. 

 

Taulukko 6. Hankkeen uusi kokonaisarvio (Halonen ym. 2013, 128.)  

 

20x1 20x2 20x3

Projektin tuoto 20 000 000 20 000 000 20 000 000

Lisätyöt 0 1 800 000 1 800 000

Arvioidut kokonaistuotot 20 000 000 21 800 000 21 800 000

Arvioidut kokonaismenot 17 000 000 18 500 000 18 800 000

Syntyneet kustannukset 5 100 000 7 535 000 16 450 000

Tulevat kustaanukset 11 900 000 10 965 000 2 350 000

Saadut ennakot -8 000 000 -8 000 000 -13 800 000

Valmistusaste 30,00 % 40,73 % 87,50 %  
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Vuonna 20x3 aikana tielaitoksen pyytämä lisätyö on valmistunut. Lisätyöstä ei ole kui-

tenkaan vielä saatu suoritusta, vaikkakin se on laskutettu. Lisäksi hankkeen kustan-

nusarvio on noussut 0,3 miljoonaa euroa alkuperäisestä. Kertyneet kulut sisältävät 

250 000 euroa menoista, jotka siirretään hankkeeseen vasta vuonna 20x4. Ennakoihin 

on lisätty saatu 4 miljoonaa euroa sekä edellä mainittu lisätyö 1,8 miljoonaa euroa. 

Valmistusaste vuonna 20x3 on (16 450 000 – 250 000) / 18 800 000 = 86,17 %. Uudet 

luvut ovat esitettynä taulukossa 6. 

 

Taulukko 7. Hankkeen tilikauden tuotot, kulut ja tase (Halonen ym. 2013, 128.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauden 20x3 heikentynyt kate johtuu kasvusta kustannuksissa. Myyntisaamiset koos-

tuvat lisätyöstä, mistä ei vielä ole saatu suoritusta. Saamiset ovat yhteissumma kerty-

neistä kuluista ja katteesta. Saamisiin lisätään keskeneräinen tuotanto, joka netotetaan 

ennakoiden kanssa. 250 000 € keskeneräinen tuotanto on menot, joita ei vielä ole viety 

hankkeeseen ja tästä syystä ne esitetään vaihto-omaisuudessa keskeneräisinä töinä. 

Luvut ovat esitettynä taulukossa 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20x3 20x1 ja 20x2 20x3

Kokonaiskertymä Kirjattu Tuloslaskelma

Myynniksi kirjattava määrä 18 785 106 8 879 081 9 906 025

Kertyneet kulut 16 200 000 7 535 000 8 665 000

Kate 2 585 106 1 344 081 1 241 025

Kateprosentti 13,76 % 15,14 % 12,53 %

20x3 

Tase

Myyntisaamiset 1 800 000

Saamiset 18 785 106

Keskeneräinen tuotanto 250 000

Saadut ennakot -13 800 000

Taseen nettosaaminen tai -velka 5 235 106
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Taulukko 8. Hankkeen lopullinen kokonaisarvio (Halonen ym. 2013, 129.) 

 

20x1 20x2 20x3 20x4

Projektin tuoto 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

Lisätyöt 0 1 800 000 1 800 000 1 800 000

Arvioidut kokonaistuotot 20 000 000 21 800 000 21 800 000 21 800 000

Arvioidut kokonaismenot 17 000 000 18 500 000 18 800 000 18 800 000

Syntyneet kustannukset 5 100 000 7 535 000 16 450 000 18 800 000

Tulevat kustaanukset 11 900 000 10 965 000 2 350 000 0

Saadut ennakot -8 000 000 -8 000 000 -13 800 000 -21 800 000

Valmistusaste 30,00 % 40,73 % 87,50 % 100,00 %  

 

Vuonna 20x4 ei tapahtunut muutoksia kokonaisarvioon liittyen. Viimeinen maksuerä 4 

miljoonaa euroa tulee maksuun vasta 12 kuukauden kuluttua hankkeen luovuttamises-

ta. Vuoden 20x4 valmistusaste on 100 %:a (21 800 000 / 21 800 000). Hankkeen lopul-

linen kokonaisarvio on esitettynä taulukossa 8. 

 

Taulukko 9. Neljännen kauden luvut ja kertyneet määrät (Halonen ym. 2013, 129.) 

 

20x1,

20x4 20x2 ja 20x3 20x4

Kokonaiskertymä Kirjattu Tuloslaskelma

Myynniksi kirjattava määrä 21 800 000 18 785 106 3 014 894

Kertyneet kulut 18 800 000 16 200 000 2 600 000

Kate 3 000 000 2 585 106 414 894

Kateprosentti 13,76 % 13,76 % 13,76 %

Tase

Myyntisaamiset 4 000 000 4 000 000

Saamiset 21 800 000 21 800 000

Keskeneräinen tuotanto 0

Saadut ennakot -21 800 000 -21 800 000

Taseen nettosaaminen tai -velka 0 0  

 

Kateprosentti on sama koko kaudelta ja koko hankkeen ajalta, johtuen vuoden 20x3 

arvion toteutumisesta. Taseessa esitetty 4 miljoonaa euroa ovat 12kk päästä saatava 

viimeinen maksuerä. Vuonna 20x4 taseessa ei ole enää nettosaamisia tai -velkoja (21 

800 000 – 21 800 000).  Viimeisen kauden luvut ja kertyneet määrät ovat taulukossa 9. 

 

Kirjanpidolle osatuloutus ei ole kovin vaativa työvaihe. Esimerkiksi YIT:llä on käytös-

sään erillinen IT -järjestelmä, mikä laskee osatuloutuksen kirjanpidon toteumatiedon 
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projektista vastaavien henkilöiden määrittelemien tuotto- ja kustannusennusteiden pe-

rusteella. Verotuksellista näkökulmasta on tulkintoja, jotka lisäävät manuaalisia työvai-

heita kirjanpidolle. (Harti 2015.) 

 

3.8.2 Osatuloutuksessa käytettävät kirjanpitotilit 

 

Kuten olemme huomanneet luvussa 3.6.1, jaksottuvat pitkäaikaishankkeet usealle eri 

tilikaudelle. Tästä johtuen tilinpäätöksessä pitää esittää tietyt erät, jotta koko hanke 

saadaan esitettyä luotettavasti. Vaihtoehtoja hankkeen esitykseen tilinpäätöksessä on 

kaksi. Toinen on luvussa 3.6.1 esitetty nettomenettely. Nettomenettelyssä taseeseen 

merkitään valmistusasteen mukainen osatuloutussaaminen ja kumulatiivisen laskutuk-

sen välinen erotus.  

 

Toinen vaihtoehto on hieman työläämpi ja mutkikkaampi, mutta antaa paremman ku-

van pitkäaikaishankkeen esittämisestä. Taulukossa 10 esitetään aikaisemman esimer-

kin kirjaukset taulukoista 1. ja 2. tiliristikoissa vuodelta 20x1 

 

Taulukko 10. Kirjaukset tiliristikoissa kaudelta 20x1. 

 

Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

11 900 000 Kirjaus 1. Kirjaus 1. 11 900 000

Kirjaus 2. 5 100 000 5 100 000 Kirjaus 2.

900 000 Kirjaus 3.

Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit

Kirjaus 3. 6 000 000 Kirjaus 4. 8 000 000 8 000 000 Kirjaus 4.

Kirjaus 5. 8 000 000

Debet Kredit Debet Kredit

5 100 000 Kirjaus 3.

8 000 000 Kirjaus 5.

Myyntiä vastaavat kulut Kassa

  Keskeneräinen tuotanto Ostovelat

Hankkeille siirretyt menot

ja erilliskatteiden tili

Myyntisaamiset

Keskeneräisten hankkeiden

laskutustiliOsatuloutusmyynti
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Kirjaus 1. sisältää menot, joita ei vielä ole siirretty hankkeelle. Kirjaus 2. ovat hankkeel-

le siirretyt menot. Kirjaus 3. kirjataan valmistusasteen mukainen osatuloutusmyynti, 

sekä osatuloutusmyyntiä vastaavat kulut ja kate. Kirjaus 4. on sopimuksen mukainen 

laskutus. Kirjaus 5. kertoo hankkeesta saadun ennakon. (Ks. taulukko 10.) 

 

3.9 Osatuloutus tilinpäätöksessä 

 

Kuten luvussa 2.3 on kerrottu, sisältyvät pitkäaikaishankkeiden keskeneräinen tuotanto 

vaihto-omaisuuteen omana yksikkönään. Keskeneräiseen tuotantoon kirjataan siis ku-

lut, joita ei ole vielä siirretty hankkeeseen. Myös ennakkokulut alihankkijoilta joihin ei 

ole saatu hankkeeseen liittyvää suoritetta, jotka liittyvät hankkeen valmiiksi saattami-

seen, kirjataan keskeneräiseen tuotantoon. (IAS 11 – Construction Contracts. 2015.) 

 

Ennakkomaksut kirjataan laskutusperiaatteen mukaisesti. Ennakkomaksut esitetään 

taseessa myyntisaamisten debet puolelle ja ennakkomaksujen kredit puolelle. Saadut 

ennakkomaksut vähennetään osatuloutussaamisista. Tilinpäätöksessä esitetään myös 

kauden kertynyt myynti vähennettynä kauden aikana kertyneillä kuluilla, josta tuleva 

summa sisältyy yrityksen tuloslaskelmaan. Käytännössä käytetään kirjanpitotilien osa-

tuloutussaamisen debet puolta ja myynnin kredit puolta. Myyntiä vastaavat menot kirja-

taan kuluiksi tulosvaikutteisesti myyntiä vastaavan tilin debet puolelle ja keskeneräisen 

tuotannon kredit puolelle. Osatuloutussaamisiin kuuluu hankkeen kustannukset ja ka-

teosuus tai mahdollinen tappioarvio. Mahdollinen velkaerä muodostuu silloin, jos enna-

kot ovat suuremmat kuin osatuloutussaamiset. (Halonen ym. 2013, 124–125.) 

 

IAS 11 -standardin mukaan yhteisön täytyy kertoa tilinpäätöksessään seuraavat seikat:  

 pitkäaikaishankkeesta saatu tulo 

 kirjanpidollinen käsittely pitkäaikaishankkeille 

 käytetty metodi valmistusastetta määrittäessä 

 pitkäaikaishankkeista, mitkä ovat kesken tilinpäätöstä tehtäessä 

o toteutuneet kulut ja tuloutettu tulo 

o ennakoiden määrä 

o kertynyt laskutus 
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Asiakkailta saatavana olevat erät esitetään bruttomääräisenä lyhytaikaisissa varoissa. 

Asiakkaille maksettavat erät esitetään bruttomääräisenä vieraassa pääomassa lyhytai-

kaisissa veloissa. (IAS 11 – Construction Contracts. 2015.) 

 

Lainat ja saamiset ovat Lemminkäisellä johdannaisvaroihin kuulumattomia eriä, jolloin 

eriin liittyvät maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia. Konsernin lainoihin ja saa-

misiin kuuluvat taseen myyntisaamiset ja muut saamiset. YIT:llä lainoihin ja saamisiin 

kuuluvat erät, joiden eräpäivä on enintään 12 kuukauden päästä tilinpäätöspäivästä. 

Lainoihin ja saamisiin kuuluu myös tietyt muut erät. (Vuosikertomus 2014. 2015a, 104; 

Vuosikertomus 2014. 2015b, 90.) 

 

IAS 7 -standardin mukaan yhteisön täytyy esittää tilinpäätöksessään rahavirtalaskelma 

omana osanaan. Rahavirtalaskelma jaotellaan eri osiin. Jaottelu voidaan tehdä käyttä-

en joko suoraa tai käänteistä mallia. Lemminkäinen Oyj jaottelee rahavirtalaskelman 

seuraavasti: Liiketoiminnan rahavirta, investointien rahavirta, rahoituksen rahavirta ja 

rahavarat tilikauden lopussa. Pitkäaikaishankkeista syntyneet erät kuuluvat edellä mai-

nitun jaottelun mukaisesti liiketoiminnan rahavirtaan eriin: tulos ennen veroja, käyttö-

pääoman muutos ja maksetut välittömät verot.  Verotuksesta kerrotaan enemmän lu-

vussa 3.7. (IAS 7 – Statement of Cash Flows. 2015; Vuosikertomus 2014. 2015a, 98.) 

 

IAS 1 -standardi käsittelee tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja. Yksi suuri osa tilinpää-

töstä on liitetiedot. Liitetiedot auttavat tilinpäätöksen lukijaa ymmärtämään, kuinka tilin-

päätös on laadittu ja mitä kirjanpidollisia käytäntöjä on tehty tilinpäätöstä koostettaessa. 

Liitetiedoissa on myös tietoja, jotka eivät tule ilmi mistään muualta tilinpäätöksessä. 

Liitetietojen tarkoitus on siis kertoa ylimääräistä tietoa tilinpäätöksestä, mikä helpottaa 

ymmärtämään asioita tilinpäätöksen lukujen takana. Liitetiedot tulee esittää systemaat-

tisessa järjestyksessä. Osatuloutukseen liittyvät liitetiedot koetaan usein varsin hanka-

laksi ja aikaa vieviksi siitä saatavaan lisäinformaatioon nähden. (Harti 2015; IAS 1 – 

Presentation of Financial Statements. 2015.) 
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3.10 Osatuloutus verotuksessa 

 

Kansainvälisen tilinpäätösstandardien mukaan tuloslaskelma ja verotus käsitellään 

erikseen. Ero syntyy kauden aikana kertyneistä veroista, sekä laskennallisista veroista. 

Laskennallisilla veroilla tarkoitetaan verotuksen ja kirjanpidon välille syntyviä eroja. 

Näitä eroja voivat olla esimerkiksi tilanteet, joissa on saatu ennakkoon tulo, mistä ei 

makseta tulevalla kaudella kirjanpitoarvon mukaista veroa. Tilinpäätökseen yhteisöjen 

täytyy eritellä tarkasti, miten eri veroerät ovat muotoutuneet. Liitetiedoissa täytyy kertoa 

tarkasti, mitä metodia verojen laskemiseen on käytetty, sekä eritellä selkeästi eri erät.  

(IAS 12 – Income Taxes. 2015.) 

 

IAS 12 -standardi kattaa tuloverojen käsittelyn yhteisöjen verotuksessa. Osatuloutus-

saamiset kirjataan yhteisön myyntiin, jolloin niitä verotetaan tulona. Standardi sisältää 

kauden aikana kertyneet verot, verovelan ja -saamiset. Kauden aikana kertyneisiin 

veroihin kuuluu verotettava määrä vähennettynä verovähennyskelpoisilla erillä, mikä 

esitetään veroilmoituksena kuluvalta vuodelta. Yhteisö esittää tilinpäätöksessään 

omaisuuseränä verosaamisen, mikäli edellisen kauden verovelan sekä kuluneen kau-

den aikana kertyneet velat ovat vähemmän, kuin tilitetty vero. Päinvastaisessa tilan-

teessa yhteisö kirjaa verosaamisen. (IAS 12 – Income Taxes. 2015.) 

 

Verosaamisia tai -velkoja kutsutaan laskennallisiksi veroiksi. Laskennallisten verojen 

tarkoitus on yhdenmukaistaa verojen käsittelyä liiketoimien ja muiden tapahtumien kir-

janpidollisen käsittelyn suhteen. Kauden aikana kertynyttä veroa ja laskennallisia vero-

ja kutsutaan kauden verokuluksi tai verotappioksi. Verokulut tai -tappiot vaikuttavat 

yhteisön tulokseen. Tilinpäätöstä koostettaessa voi tulla tilanteita, joissa veron maksa-

jan ja verottajan näkemykset eroavat toisistaan. Tällöin yhteisö voi varautua olemassa 

olevaan epävarmuuteen verovarauksella. Verovaraus vaikuttaa verokuluihin ja vero-

tuottoihin. Laskennalliset verot voidaan laskea kahdella eri menetelmällä. Lykkäysme-

netelmässä laskennallisten verojen laskemisessa perustana on tuloslaskelma. Velka-

menetelmän perustana on tase. (IAS 12 – Income Taxes. 2015.) 

 

Lykkäysmenetelmässä muodostuneet väliaikaiset verot ovat nimeltään väliaikaiset ve-

rot. Jaksotuserot syntyvät tilanteissa, joissa veron aiheuttaja merkitään tuloslaskel-

maan eri kaudella kun sitä verotetaan. Jaksotukset ovat joko veronalaisia tai vähen-

nyskelpoisia, riippuen jaksotuksen sijoittumisesta aikaisemmalle kaudelle tai myöhäi-

semmälle kaudelle. Aikaisemmalla kaudella syntyneet jaksotukset ovat veronalaisia. 
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Myöhäisemmällä kaudella syntyneet jaksotukset ovat vähennyskelpoisia. (IAS 12 – 

Income Taxes. 2015.) 

 

Velkamenetelmässä laskennalliset verot lasketaan taseesta. Taselähtöisessä lasken-

tamallissa huomioidaan tase-erien ero kirjanpidon ja verotuksen poistamattomassa 

hankintamenossa. Poistamaton hankintameno tarkoittaa kuluvan käyttöomaisuuden 

aikaisempien tilikausien poistoilla vähennettyä hankintamenoa. Verovelka tai -

saaminen kirjataan, jos vertailussa syntyy eroja. Nämä erot ovat nimeltään väliaikaiset 

erot. (IAS – 12 Income Taxes. 2015.) 

 

Veronalainen väliaikainen ero (verovelka) muodostuu tilanteessa, jolloin omaisuuserän 

kirjanpitoarvoa vastaava määrä kertyy tai velan kirjanpitoarvoa vastaava määrä suorite-

taan. Vähennyskelpoinen väliaikainen ero (verosaaminen) taasen muodostuu, kun 

omaisuuserän kirjanpitoarvoa vastaava määrä kertyy tai velan kirjanpitoarvoa vastaava 

määrä suoritetaan. Täten erot syntyvät yhdellä tilikaudella ja poistuvat myöhemmillä 

tilikausilla. (IAS – 12 Income Taxes. 2015.) 

 

Tuloverot YIT:llä koostuvat tulosta muodostustuvasta verotuksesta sekä laskennallisis-

ta veroista. Tuloslaskelmaan ei kirjata veroja, mitkä liittyvät muihin laajan tuloksen eriin 

tai suoraan pääomaan kirjattaviin eriin. Vero lasketaan kunkin maan kohdalla tilinpää-

töspäivään mennessä voimassaolevien verokantojen perusteella. Mahdolliset oikaisut 

tehdään edellisiin tilikausiin liittyvillä veroilla. Laskennalliset verot muodostuvat eroa-

vuuksista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä. (Vuosikertomus 2014. 2015b, 

89.) 

 

Suurimmat väliaikaiset erot kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä YIT:ssä syn-

tyvät mm. pitkäaikaishankkeiden osatuloutuksen ja verotettavan tulon eroista. Synty-

neet laskennalliset verosaamiset ja -velat vähennetään toisistaan, kun konsernilla on 

tähän laillinen oikeus. Tällöin syntynyt erotus realisoidaan nettomääräisesti. (Vuosiker-

tomus 2014. 2015b, 89.) 

 

Lemminkäisellä tuloveroihin kirjataan verotettavan tuloksen perusteella lasketut suori-

teperusteiset verot, edellisten tilikausien oikaisut ja laskennallisten verovelkojen ja ve-

rosaamisten muutos. Omaan pääomaan vaikuttavat verovaikutukset kirjataan omaan 

pääomaan. Laskennalliset verot lasketaan käyttämällä joko tilinpäätöshetkellä voimas-
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sa olevaa verokantaa, tai verokantaa mikä on vahvistettu tulevan käyttöön myöhem-

min. (Vuosikertomus 2014. 2015a, 109.) 

 

Lemminkäisellä yksi suurimmista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä 

syntyy pitkäaikaishankkeiden osatuloutuksesta. Syntyneet vähennyskelpoiset tappiot 

verotuksessa Lemminkäinen hyödyntää tulevaisuudessa, mikäli yhtiö niitä pystyy käyt-

tämään. (Vuosikertomus 2014. 2015a, 109.)  

 

3.11 Osatuloutuksen vaikutus tunnuslukuihin  

 

Tilinpäätösanalyysissä lasketaan eri yritysten tilinpäätöstietojen perusteella tunnusluku-

ja. Tunnuslukuja vertailemalla voidaan tutkia yritysten taloudellista tilannetta. Tilinpää-

tösanalyysiä käytetään laajalti. Analyysi tarjoaa tärkeää informaatiota yritysten eri si-

dosryhmille. Usein yritykseen sijoittaneet tahot perustavat sijoituspäätöksensä tilinpää-

tösanalyysiin. (Kallunki ym. 2008, 11–12.) 

 

Tunnuslukuanalyysissä lasketaan yrityksen tilinpäätöksestä saatujen tietojen avulla 

erilaisia tunnuslukuja. Näitä tunnuslukuja voidaan käyttää määrittäessä yrityksen ko-

koa, kasvua, kannattavuutta, tehokkuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. (Ikähei-

mo & K. Laitinen & Laitinen & Puttonen 2011, 55, 60.) Tämän tutkielman kannalta mie-

lenkiintoisimmat tunnusluvut ovat kannattavuus ja tehokkuus.  

 

Kannattavuus on keskeinen tekijä tilinpäätösanalyysissä. Kannattavuuden tutkimisella 

pystytään selvittämään yrityksen liiketoiminnan perustekijää, eli tuottaako yritys voittoa. 

Kannattavuutta pystytään arvioimaan joko absoluuttisena lukuna, tai suhteutettuna 

tuloslaskelman tai taseen eriin. Tuloslaskelman erät, joita voidaan käyttää analyysissä 

liikevoitto, tulos ennen veroja tai nettotulos. Kannattavuuslukujen vertailu yritysten välil-

lä voi antaa epätarkkoja tuloksia, johtuen yritysten erisuuruisista kokoluokista. (Ikähei-

mo ym. 2011, 63–64.) 

 

Liikevoittoprosentti kertoo katteen, millä yritys toimii. Liikevoittoprosentin laskukaava on 

seuraava: (liikevoitto / liikevaihto) * 100 = liikevaihto - %. Toinen paljon käytetty voitto-

marginaaliluku on nettotulosprosentti. Nettotulosprosentin laskukaava on seuraava: 

(nettotulos / liikevaihto) * 100 = nettotulos - %. Kyseinen luku kertoo tuloksen verojen 

jälkeen. Kyseiset tunnusluvut ovat käytännöllisiä kun vertaillaan yksittäisiä yrityksiä 

toimialan sisällä. (Ikäheimo ym. 2011, 64.)  
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Toiminnan tehokkuutta laskettaessa pyritään selvittämään, miten nopeasti pääomaerät 

saadaan tuottamaan. Täten mitä pienempänä yritys pystyy pitämään pääomansa, sitä 

tehokkaammin yritys pystyy toimimaan. Tehokkuutta voidaan mitata joko kiertonopeu-

della tai kiertoajalla. (Ikäheimo ym. 2011, 68.) 

 

Tärkeimpänä tehokkuutta kuvaavana tunnuslukuna voidaan pitää koko pääoman kier-

tonopeutta = (liikevaihto / taseen koko pääoma keskimäärin). Tunnusluku kertoo, kuin-

ka tehokkaasti yritys käyttää pääomaansa. Mitä nopeampi kiertonopeus, sitä paremmin 

yrityksen investoinnit tuottavat. (Ikäheimo ym. 2011, 68.) 

 

Tämän tutkielman kannalta on myös mielenkiintoista suhteuttaa taseessa oleva pitkä-

aikaishankkeen suuruus liikevaihtoon. Täten laskentakaavaksi muodostuu liikevaihto / 

pitkäaikaishanke taseessa = pitkäaikaishankkeen kiertonopeus. Tämän tunnusluvun 

avulla pystytään tutkimaan, kuinka paljon pitkäaikaishankkeet ovat tutkittavan yrityksen 

liikevaihdosta. 

 

4 Rakennusurakoiden osatuloutus tutkittavissa yrityksissä 

 

4.1 Pitkäaikaishankkeiden kirjanpidollinen käsittely 

 

Lemminkäisen ydinliiketoiminta koostuu kahdesta osa-alueesta: infrarakentamisesta ja 

talonrakentamisesta yli sadan vuoden kokemuksella. Lemminkäisen tärkeimmät asia-

kassegmentit ovat Suomessa ja Venäjällä. Vuoden 2014 aikana Lemminkäinen työllisti 

suoraan keskimäärin 5 600 ihmistä. Vuonna 2014 liikevaihto oli 2,0 miljardia euroa. 

(Vuosikertomus 2014. 2015a, 1.) 

 

YIT:n liiketoiminta on laajempaa kuin Lemminkäisen. YIT rakentaa asuntoja, toimitiloja, 

infrastruktuuria ja kokonaisia alueita. Myös YIT:llä on yli sadan vuoden kokemus ra-

kennusalasta. Toimintaa YIT:llä on Suomessa, Baltian maissa, Tšekeissä, Slovakiassa 

ja Venäjällä. YIT:ssä työskenteli vuonna 2014 keskimäärin 6 116 työntekijää ja liike-

vaihto oli 3,0 miljardia euroa. (Vuosikertomus 2014. 2015b, 2,145,147.) 
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Molempien yritysten konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandar-

dien mukaisesti. Tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettu EU:n komission 31.12.2014 

mennessä hyväksymiä IAS/IFRS -standardeja ja SIC- ja IFRIC -tulkintoja. Konserniti-

linpäätöksen liitetiedot on laadittu suomalaisten IFRS -standardeja täydentävien kirjan-

pito- ja yhteisölainsäädännön mukaisesti. (Vuosikertomus 2014. 2015a, 101; Vuosiker-

tomus 2014. 2015b, 85.) 

 

Konsernitilinpäätöstä tehdessään ovat molempien yritysten johdot tehneet tulevaisuu-

teen kohdistuvia kirjanpidollisia arvioita ja oletuksia. Tilinpäätöksen laatimisperiaattei-

den soveltamisessa johtojen on täytynyt tehdä harkintaan perustuvia päätöksiä. Näiden 

vuoksi tehdyt arviot ja päätökset voivat vaikuttaa raportointikauden kirjattavien varojen, 

velkojen, tuottojen ja kulujen määrään ja esitettyihin ehdollisiin eriin. Esimerkiksi val-

mistusasteen arvio vaikuttaa koko yrityksen ennusteisiin, mm. liikevaihtoon ja liikevoit-

toon. (Harti 2015; Vuosikertomus 2014. 2015a, 110; Vuosikertomus 2014. 2015b, 92.) 

 

4.2 Pitkäaikaishankkeet tilinpäätöksessä 

 

Opinnäytetyössä tutkitaan kahta yritystä, Lemminkäinen Oyj:tä (myöhemmin Lemmin-

käinen) sekä YIT Oyj:tä (myöhemmin YIT). Pääasiallisena tutkimusaineistona käyte-

tään molempien yritysten vuoden 2014 vuosikertomusta ja tilinpäätöstä. Tarkennuksia 

avoimiin kysymyksiin on selvitetty sähköpostitse tehdyllä haastattelulla. 

 

Seuraavaksi esitellään Lemminkäisen ja YIT:n 2014 vuoden vuosikertomuksessa ole-

via tilinpäätöseriä, jotka liittyvät pitkäaikaishankkeisiin. Kuten kohdassa 3.2 on mainittu, 

molemmat yritykset käyttävät osatuloutusta laajalti, eikä vain pelkästään rakennus-

hankkeissa. Esimerkiksi YIT tulouttaa palvelusopimuksista saadut tuotot pitkäaikais-

hankkeina. Täten tilinpäätöksissä oleviin eriin sisältyy eriä, joiden laskennallinen käsit-

tely on eri kuin pitkäaikaisilla rakennushankkeilla. Vuosikertomuksen konsernitilinpää-

töksen liitetiedoissa on eriteltynä erät, jotka sisältävät pitkäaikaishankkeista johtuvia 

tapahtumia.  
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Taulukko 11. Pitkäaikaishankkeet. (Vuosikertomus 2014. 2015b, 97.) 

 

5. Pitkäaikaishankkeet

Milj. euroa 2014 2013

Tilikaudella tuotoiksi kirjatut tulot pitkäaikaishankkeista 1 225,80 1 229,30

Keskeneräisten hankkeiden kertyneet toteutuneet menot ja kirjatut voitot

vähennettynä kirjatuilla tappioilla tilikauden loppuun mennessä 1 117,60 1 178,80

Saamiset pitkäaikaishankkeista 31,5 61,5

Saadut ennakot 168,2 149,1  

 

Tuloslaskelman liikevaihtoon sisältyy taulukossa 11 oleva tilikaudella tuotoiksi kirjatut 

tulot pitkäaikaishankkeista. YIT:n liikevaihto vuonna 2014 oli 1 778,60 euroa (milj. eu-

roa). Pitkäaikaishankkeiden osuus YIT:n konsernin osalta oli 1 225,80 / 1 778,60 = 

68,92 %. Keskeneräisten hankkeiden kertyneet ja toteutuneet menot ja kirjatut voitot 

vähennettynä kirjatuilla tappioilla tilikauden loppuun mennessä käsittää pitkäaikais-

hankkeille siirretyt kustannukset. Saamiset kattavat tapahtumat, joissa tuloutettu myynti 

ja kirjatut voitot ovat suuremmat kuin hankkeiden laskutus. Erotukset myynnin, kirjattu-

jen voittojen ja laskutuksen kohdalla YIT esittää kohdissa ’’Myyntisaamiset ja muut 

saamiset’’ ja ’’Ostovelat ja muut velat’’. Saadut ennakot kattavat sopimusten mukaiset 

saadut ennakot asiakkailta. (Vuosikertomus 2014. 2015b, 97.) 

 

Taulukko 12. Tietoja rakennushankkeista. (Vuosikertomus 2014. 2015a, 118.) 

 

6 Tietoja rakennushankkeista

1000 euroa 31.12.2014 31.12.2013

Osatuloutus, jatkuvat toiminnot

Valmistusasteen mukaan tilikaudella tuotoiksi kirjatut tulot 1 654 052 1 705 601

Keskeneräisten hankkeiden toteutuneet menot ja kirjatut voitot

(vähennettynä kirjatuilla tappioilla) 1 467 033 1 150 364

Hankkeita koskevat bruttosaamiset asiakkailta 32 732 58 479

Hankkeita koskevat bruttovelat asiakkaille 67 424 56 547  

.  

Lemminkäisen tilinpäätöstiedot rakennushankkeista ovat taulukossa 12. Valmistusas-

teen mukaan tilikaudella tuotoiksi kirjatut tulot siirtyvät konsernin tuloslaskelman liike-

vaihtoon. Liikevaihto vuonna 2014 oli 2 044 482 euroa (1 000 euroa). Täten pitkäai-

kaishankkeiden osatuloutus vastasi 1 654 052 / 2 044 482 = 80,90 % koko konsernin 

liikevaihdosta. Keskeneräisten hankkeiden toteutuneet menot ja kirjatut voitot (vähen-

nettynä kirjatuilla tappiolla) kattaa pitkäaikaishankkeille siirretyt kustannukset tilikaudel-

ta. Bruttosaamiset kertovat, kuinka paljon tuloutettu myynti ja kirjatut voitot ovat suu-
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remmat kuin hankkeiden laskutus. Bruttovelat ovat muodostuneet päinvastaisesta tilan-

teesta. Taulukossa ei ole mainintaa keskeneräisten töiden kirjanpitoarvosta. (Vuosiker-

tomus 2014. 2015a, 95.) 

 

Taulukko 13. Vaihto-omaisuus. (Vuosikertomus 2014. 2015b, 108.) 

 

20. Vaihto-omaisuus

Milj. euroa 2014 2013

Aineet ja tarvikkeet 6 10,2

Keskeneräiset työt 874 1 047,20

Maa-alueet ja tonttiyhtiöt 509,1 681,2

Valmiiden asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet 223,8 235,7

Ennakkomaksut 73,3 81

Muu vaihto-omaisuus 2,7 0,4

Vaihto-omaisuus yhteensä 1 688,90 2 055,80  

 

YIT esittää omassa vuosikertomuksessaan vaihto-omaisuudessa kohdan keskeneräi-

set työt, kuten IFRIC 15 -tulkinnan mukaan kuuluu. Keskeneräisiin töihin kuuluu menot, 

joita ei ole vielä aktivoitu pitkäaikaishankkeille. Keskeneräiset työt ovat koko konsernin 

vaihto-omaisuudesta 51,75 % (874 / 1 688,90). Keskeneräisiin töihin ei ole eritelty erik-

seen eri pitkäaikaishankkeita. YIT:n vaihto-omaisuus on esitettynä taulukossa 13. 

 

Taulukko 14. Vaihto-omaisuus (Vuosikertomus 2014. 2015a, 135.) 

 

22 Vaihto-omaisuus

1000 euroa 31.12.2014 31.12.2013

Aineet ja tarvikkeet 39 135 38 304

Tontit ja kiinteistöt 118 223 126 362

Keskeneräiset huoneistot 167 688 171 350

Keskeneräiset liikekiinteistöt 7 929 11 072

Keskeneräiset muut työt 27 719 33 496

Ennakkomaksut 18 704 13 985

Valmiit huoneistot 96 007 55 393

Valmiit liikekiinteistöt 21 078 21 588

Valmisteet ja tavarat 27 505 32 834

523 987 504 385  

 

Lemminkäinen on eritellyt omaan vaihto-omaisuutensa (Ks. taulukko 14.) YIT:tä selke-

ämmin keskeneräiset työt. Näihin kuuluvat keskeneräiset huoneistot, -liikekiinteistöt ja -

muut työt.  Kaikki keskeneräiset erät yhteenlaskettuna edustavat ne Lemminkäisen 
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koko vaihto-omaisuudesta 38,81 % (203 336 / 523 987). Kuten YIT:lläkin myös Lem-

minkäisellä keskeneräisiin töihin kuuluu eriä, jotka eivät koostu pelkästään pitkäaikai-

sista rakennushankkeista.  

 

Taulukko 15. Myyntisaamiset ja muut saamiset. (Vuosikertomus 2014. 2015b, 108.) 

 

21. Myyntisaamiset ja muut saamiset

2014 2013

Milj. euroa Tasearvo Tasearvo

Myyntisaamiset 118,1 114,8

Lainasaamiset 3,8 8,8

Saamiset pitkäaikaishankkeista 31,5 61,5

Siirtosaamiset 13,4 18,8

Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset 2,4 1,3

Muut saamiset 47,6 68,3

Yhteensä 216,8 273,5  

 

YIT:n myyntisaamiset ja muut saamiset ovat kuvattuna taulukossa 15. YIT erottelee 

erikseen saamiset pitkäaikaishankkeista. YIT:llä pitkäaikaishankkeista kertyneet saa-

miset ovat 14,53 % (31,5 / 216,8) yrityksen myyntisaamisista ja muista saamisista. 

Edellä mainittuihin saamisiin kuuluu eriä, jotka eivät ole muodostuneet pitkäaikaisista 

rakennushankkeista. 

 

Taulukko 16. Lyhytaikaiset saamiset. (Vuosikertomus 2014. 2015a, 136.) 

 

23 Lyhytaikaiset saamiset

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013

Korolliset

Lainasaamiset 541 1 279

Korottomat

Myyntisaamiset 143 226 214 893

Projektitulosaamiset 72 417 98 611

Korkosaamiset 2 99

Henkilöstökulujen jaksotukset 2 928 2 947

Muut siirtosaamiset ja menoennakot 37 260 35 597

Johdannaissaamiset 7 109 1 881

Saamiset rakenteilla olevilta kiinteistöyhtiöiltä 3 208 7 506

Muut saamiset 23 323 28 361

289 473 389 894

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 290 014 391 174  
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Taulukko 16 kuvaa Lemminkäisen lyhytaikaiset saamiset. Näihin eriin kuuluvat kaikki 

ne saamiset, joiden eräpäivä on tilinpäätöshetkellä ollut joko 12 kuukauden päässä tai 

sen alle. Lemminkäinen erottelee selkeästi pitkäaikaishankkeista muodostuneet saami-

set. Vuonna 2014 projektitulosaamiset ovat olleet 72 417 € (1 000 euroa). Täten pro-

jektitulosaamiset edustavat Lemminkäisellä 24,97 % (72 417 / 290 014) konsernin kai-

kista lyhytaikaisista saamisista. Kuten aikaisemmin on mainittu, koostuvat tälläkin ker-

taa projektitulosaamiset kaikista pitkäaikaishankkeista, ei vain rakennushankkeista.  

 

Taulukko 17. Ostovelat ja muut velat. (Vuosikertomus 2014. 2015b, 115.) 

 

27. Ostovelat ja muut velat

2014 2013

Milj. euroa Tasearvo Tasearvo

Lyhytaikaiset

Ostovelat 109,6 139,2

Siirtovelat 63,3 75,2

Johdannaissopimuksiin perustuvat velat 0 0,3

Pitkäaikaishankkeiden jaksotukset 83,1 82,2

Saadut ennakot 402,8 514,3

Muut velat 46 73,5

Lyhytaikaiset yhteensä 704,8 884,7  

 

YIT:n ostovelat ja muut velat ovat esitettynä taulukossa 17. Pitkäaikaishankkeista koos-

tuvat lyhytaikaiset velat ovat 83,1 € (milj. euroa). Täten ne edustavat YIT:llä lyhytaikai-

sista veloista 11,79 % (83,1 / 704,8). Täten YIT:llä on saanut enemmän ennakoita pit-

käaikaishankkeista, kun niitä on tuloutettu tilinpäätöskaudella. YIT kertoo vuosikerto-

muksessaan lyhytaikaisten velkojen kirjanpitoarvon olevan kohtuullisen hyvä arvio vel-

kojen käyvästä arvosta.  
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Taulukko 18. Ostovelat ja muut velat. (Vuosikertomus 2014. 2015a, 147.) 

 

32 Ostovelat ja muut velat

1 000 euroa 31.12.2014 31.12.2013

Pitkäaikaiset

Muut pitkäaikaiset velat 793 3 033

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

Saadut ennakkomaksut 140 855 140 989

Velat rakenteilla oleville yhtiöille 4 506 13 427

Ostovelat 89 220 139 780

Projektikuluvelat 59 484 42 659

Arvonlisäverovelat 22 511 35 175

Korkovelat 4 282 1 180

Henkilöstökulujen jaksotukset 58 162 83 121

Muut siirtovelat 16 400 16 927

Johdannaisvelat 4 158 2 079

Muut lyhytaikaiset velat * 41 304 89 515

440 882 564 851

Pitkä- ja lyhytaikaiset osto- ja muut velat yhteensä 441 675 567 884  

 

Lemminkäisen ostoveloissa ja muissa lyhytaikaisissa veloissa on esitetty kohta projek-

tikuluvelat. Projektikuluvelat ovat konsernin lyhytaikaisista veloista 13,49 % (59 484 / 

440 882). Koska Lemminkäisellä on tilinpäätöksessään projektikuluvelkoja, on saadut 

ennakot ollut suuremmat, kuin laskutetut työt (ks. taulukko 18.).  
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Taulukko 19. Tuloverot ja laskennalliset verot. (Vuosikertomus 2014. 2015b, 100, 106.) 

 

12.Tuloverot

Tuloverot tuloslaskelmassa

Milj. euroa 2014 2013

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 17 26,1

Edellisten tilikausien verot 0,3 0,1

Laskennalliset verot 1,2 1,3

Yhteensä 18,5 24,8

19. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Milj. euroa 2014 2013

Laskennallinen verosaaminen 40,3 42,4

Laskennallinen verovelka 15,6 14,4

Laskennallinen verovelka, netto 24,7 28

Laskennallisiin veroihin kirjatut muutokset

Laskennallinen verosaaminen, netto 1.1 28 38,2

Jakautumisessa siirtynyt laskennallinen verovelka, netto 64,1

Muuntoero 2,1 1,3

Tuloslaskelmaan kirjattu muutos 1,2 1,2

Laajaan tuloslaskelmaan kirjattu muutos 0,1 0,5

Laskennallinen verosaaminen, netto 31.12. 24,7 28  

 

Taulukossa 19 ovat YIT:n tuloverot ja laskennalliset verosaamiset ja -velat. Vuonna 

2014 YIT on maksanut tuloksesta kertyvää veroa 17 miljoonaa euroa. Edelliseltä tili-

kaudelta veroa on jäänyt 0,3 miljoonaa euroa. Laskennallisia veroja tilinpäätöksessä on 

1,2 miljoonaa euroa. Laskennallinen verosaaminen on 40,3 miljoonaa euroa. Ve-

rosaamiset ja verovelat ovat muodostuneet tilanteessa, jossa kirjanpitoarvon ja vero-

tuksen kesken on syntynyt eroja. YIT netottaa verosaamiset ja -velat, jolloin on muo-

dostunut 24,7 miljoonaa euroa verovelkaa. Laskennallisiin veroihin kirjatut muutokset 

kertovat tarkemmin, kuinka verot ovat muodostuneet. 
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Taulukko 20. Laskennalliset verot. (Vuosikertomus 2014. 2015b, 107.) 

 

Laskennallisten verosaamisten

ja verovelkojen muutos

tilikauden aikana ennen netottamista

Kirjattu Kirjattu laajaan

2014 Muunto- tulos- tuloslaskelmaan/

Laskennalliset verosaamiset 1.1. ero laskelmaan omaan pääomaan 31.12.

Osatuloutus 9,4 -0,9 1,6 10,1

Laskennalliset verovelat

Osatuloutus 15,2 -3,2 -6,4 5,6  

 

Taulukossa 20 selviää laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos pelkästään. 

osatuloutuksen osalta.  Laskennalliset verosaamiset olivat YIT:llä tilinpäätöshetkellä 

(31.12) 47,4 miljoonaa euroa. Laskennalliset verovelat olivat 22,7 miljoonaa euroa. 

Osatuloutuksesta johtuvat verosaamiset olivat 21,31 % (10,1 / 47,4) kaikista verosaa-

misista. Verovelat koostuivat tilinpäätöshetkenä 24,67 % (5,6 / 22,7) osatuloutuksista 

aiheutuneista veroveloista. (Vuosikertomus 2014. 2015b, 107.) 

 

Taulukko 21. Tuloverot. (Vuosikertomus 2014. 2015a, 125.) 

 

13 Verot

Tuloverot

1 000 euroa 1.1.–31.12.2014 1.1.–31.12.2013

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -2 859 -2 820

Tuloverot aikaisemmilta vuosilta 815 -1 338

Laskennalliset verot -1 302 24 043

-3 346 19 885   

 

Taulukossa 21 on esitettynä Lemminkäisen tuloverot. Lemminkäinen ei esitä omassa 

tilinpäätöksessään lainkaan omaa erillistä erää laskennallisista verosaamisista ja -

veloista. Laskennalliset verot ovat esitettynä tilinpäätöksessä laskennallisten verojen 

muutoserässä. Lemminkäisellä varsinaisesta toiminnasta veroja on muodostunut 2,9 

miljoonaa euroa. Vähennyskelpoisia veroja on hyödynnetty tilikaudella 0,8 miljoonaa 

euroa. Laskennallisia veroja on kohdistettu tilikaudelle 1,3 miljoonaa euroa.  
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Taulukko 22. Laskennalliset verot. (Vuosikertomus 2014. 2015a, 126.) 

 

Laskennalliset verot

1 000 euroa Kirjattu tulos- Yritysostot ,-myynnit

Laskennallinen 1.1.2014 Muuntoero laskelmaan* ja fuusiot 31.12.2014

verosaaminen

Hankkeiden tuloutuksista

aiheutunut väliaikainen ero 5 874 -1 923 -917 576 3 610

Laskennallinen 

verovelka

Hankkeiden tuloutuksista

aiheutunut väliaikainen ero 9 727 -4 375 2 518 -3 7 867

 

Taulukko 22 sisältää Lemminkäisen osalta laskennalliset verosaamiset ja -velat. Tau-

lukko on typistetty Lemminkäisen vuosikertomuksesta, näyttäen vain osatuloutuksesta 

aiheutuneet verot. Lisäksi taulukossa ei esitetä sarakkeita kirjattu tuloslaskelman eriin 

ja toimet emoyhtiön omistajien kanssa. Osatuloutukset eivät vaikuttaneet mainittuihin 

eriin tilikaudella 2014. Lemminkäisen vuoden 2014 verosaamiset olivat yhteensä 

42 026 euroa (1 000 euroa) netottamisen jälkeen. Verovelat olivat yhteensä 15 583 

euroa (1 000 euroa) netottamisen jälkeen. Osatuloutuksista aiheutuneet verovelat oli-

vat 8,59 % (3 610 / 42 026) ja verosaamiset 50,48 % (7 867 / 15 583) Lemminkäisen 

kaikista veroveloista ja -saamisista. Lemminkäisen laskennalliset verot ovat aiheutu-

neet tilanteista, joissa kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon kesken on tullut eroja. 

 

Osatuloutuksen suurimmat haasteet liittyvät raportointiprosessiin. Raportointiprosessil-

la tarkoitetaan esimerkiksi projektin tuottoennusteiden ja kustannusennusteiden määrit-

tämistä ja niiden oikeellisuuden varmistamista. Oman haasteensa kirjanpidolle aiheut-

taa paikalliset laskentasäännöt. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa kansainvälisen yri-

tyksen konserniraportointia määrittävät laskentaperiaatteet eroavat sen tytäryhtiön pai-

kallisista laskentaperiaatteista. Kyseisissä tilanteissa täytyy konserniraportointiin tehdä 

erilaisia muuntoja, jotta esimerkiksi projektien kulukertyvät saadaan vastaamaan kon-

serniraportoinnin periaatteita. (Harti 2015.) 
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5 Yhteenveto tutkimustuloksista ja prosessin arviointi 

 

5.1 Tutkimustulokset 

 

Pitkäaikaishankkeet aiheuttavat suuren työmäärän tilinpäätökseen. Tilinpäätöstä koos-

tettaessa täytyy tilinpäätöstä koostavien henkilöiden olla perillä pitkäaikaishankkeisiin 

vaikuttavien standardien määräyksistä. Tällä hetkellä pitkäaikaishankkeisiin vaikuttavat 

monet standardit ja tulkintaohjeet. Välillä voi myös tulla tilanteita, joissa yritysten johdon 

täytyy käyttää omaa harkintakykyään tilinpäätöstä tehtäessä. Uusi IFRS 15 -standardi 

helpottaa ja yhdenmukaistaa ohjeita ja säännöksiä pitkäaikaishankkeille, mikä tulee 

helpottamaan tilinpäätöstä.  

 

Tilinpäätöksessä tärkeimmät osa-alueet pitkäaikaishankkeista ovat liitetiedoissa ja laa-

dintaperiaatteissa esitetyt tiedot. Näiden tietojen avulla tilinpäätöksen tulkitsija pystyy 

havaitsemaan tutkimansa yrityksen osatuloutuksen tuotot, keskeneräiset työt, hankkei-

ta koskevat saamiset ja velat ja pitkäaikaishankkeiden laskennallisen käsittelyn. Liite-

tietojen kohdat ovat esitettynä tutkittujen yritysten osilta taulukoissa 11 ja 12. Keskei-

simmät laadintaperiaatteet ovat esitettynä molempien yritysten osalta luvussa 3.2. 

 

Pitkäaikaishankkeet koskettavat monia tilinpäätöseriä. Suoraan pitkäaikaishankkeet 

näkyvät aikaisemmin mainitussa omassa tilinpäätöserässään liitetiedoissa: vaihto-

omaisuudessa, lyhytaikaisissa saamisissa, ostoveloissa ja laskennallisissa veroissa. 

Tilinpäätöksen tulkitsijan tai koostajan pitää pystyä hahmottamaan laaja kokonaisuus, 

mikä aiheutuu pitkäaikaishankkeista. 

 

Opinnäytetyössä tutkittiin kirjanpidon näkökulmasta pitkäaikaishankkeiden osatulout-

tamista seuraavilla tutkimuskysymyksillä: 

 

 Mitkä ovat pitkäaikaishankkeen haasteet tilinpäätöksessä? 

 Mitkä ovat pitkäaikaishankkeen tärkeimmät osa-alueet tilinpäätöksessä? 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan havaita, että suurimmat haasteet liittyvät pitkäaikais-

hankkeiden raportointiin. Edellä mainittu väittämä perustuu opinnäytetyön aikana teh-

tyihin omiin havaintoihin ja haastatteluun. Tärkeimmät osa-alueet tilinpäätöksessä ovat 
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liitetiedot ja laadintaperiaatteet, kuten tehdystä haastattelusta saaduista vastauksista 

käy ilmi. 

 

Luvussa 5.1.1 on kerrottu pitkäaikaishankkeiden olevan hyvin laaja kokonaisuus tilin-

päätöksessä, mihin vaikuttaa moni IFRS -standardi. Standardien vaatimukset kirjanpi-

dolle asettavat haasteita, johtuen monista säädöksistä mitkä vaikuttavat pitkäaikais-

hankkeiden kirjanpidolliseen käsittelyyn. Yhteisön laskennan työntekijöiden on oltava 

tarkasti perillä standardien vaatimuksista. 

 

Valmistusasteen suurimman haasteen kirjanpidolle asettaa raportointi. Osatuloutusta 

käyttävän yhteisön täytyy pystyä luotettavasti arvioimaan toteutuvat kokonaiskustan-

nukset. Pitkäaikaishankkeiden valmistusasteen määrittäminen voidaan tehdä IFRS:n 

mukaan kolmella eri tavalla: verrata toteutuneita kuluja arvioituihin kuluihin, arvioida 

tehdyn työn määrää tai käyttää kohteen fyysistä valmistusastetta. Kussakin tilanteessa 

valmistusaste pitää pystyä määrittämään luotettavasti, jotta osatuloutusta voidaan käyt-

tää. 

 

Verratessa toteutuneita kuluja arvioituihin kuluihin täytyy yhteisön raportoinnin olla luo-

tettavaa. Suurien pitkäaikaishankkeiden toteutuneita kuluja pitää pystyä seuraamaan 

tarkasti, sekä pystyä arvioimaan luotettavasti arvioidut kulut. Arvioidessa tehdyn työn 

määrää, pitää ottaa huomioon esimerkiksi mahdolliset lisätyöt. Aiheutuneet lisätyöt 

muuttavat tehdyn työn määrää ja täten valmistusastetta. Samat lainalaisuudet pätevät 

arvioitaessa kohteen fyysistä valmistusastetta. 

 

Tilanne jossa osatuloutusta käyttävän yhteisön raportointi ei ole ajantasaista eikä luo-

tettavaa voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa tilanteen, milloin täytyy käyttää luovu-

tushetken mukaista tulouttamista. Osatuloutusta käyttäessä on kyse pitkäaikaishank-

keesta, jolloin hankkeesta saatavat tulot ovat ensiarvoisen tärkeää pystyä kirjaamaan 

projektin aikana, jotta tilinpäätöksestä saa parhaimman mahdollisen kuvan yrityksen 

tilanteesta. 

 

YIT:n laskentajohtaja kertoi heidän käyttävän valmistusasteen määrittämiseen fyysistä 

valmistusastetta. Fyysinen valmistusaste antaa Hartin mukaan parhaimman kuvan pit-

käaikaishankkeen valmistusasteesta. (Harti 2015.) 
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Nykyinen kansainvälinen laskentakäytäntö tulouttamisen osalta ei sovellu Hartin mu-

kaan hyvin asuntotuotantoon. Omaperusteinen asuntotuotanto ja tietyt ehdot täyttävät 

toimitilakohteet tuloutetaan vasta niiden valmistuessa. Tästä syystä Hartin mukaan 

YIT:n konsernin vuosittainen volyymi saattaa vaihdella vuosittain merkittävästi. Täten 

konsernin tilinpäätös ei anna oikeaa kuvaa konsernin sen hetkisestä tilasta. Esimerkiksi 

haasteellisessa markkinatilanteessa saatetaan tulouttaa noususuhdanteessa myytyjä 

asuntoja. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat Venäjän asuntokohteet, joiden rakentaminen 

saattaa kestää useita vuosia. (Harti 2015) 

 

Opinnäytetyössä tutkittiin kirjanpidon näkökulmasta pitkäaikaishankkeiden osatulout-

tamista seuraavilla tutkimuskysymyksillä: 

  

 Mitkä ovat suurimmat haasteet osatuloutuksesta? 

 Miten valmistusasteen määrittämiseen käytettävä metodi valitaan? 

 Mitkä ovat valmistusasteen haasteet? 

 

Opinnäytetyön perusteella voidaan päätellä suurimpien haasteiden osatuloutuksesta 

liittyvän konsernilaskentaan ja eriäviin laskentaperiaatteisiin riippuen tytäryritysten koti-

paikasta. Valmistusasteen määrittämiseen käytettävä metodi valitaan sen ominaisuuk-

sien perusteella. Kuten haastattelusta huomattiin, YIT on valinnut oman metodinsa sen 

vuoksi, että se kuvaa heidän mielestään parhaiten tehtyä työtä ja valmistusastetta. 

Opinnäytetyön teorian ja haastattelun perustella huomattiin valmistusasteen haastei-

den liittyvän myös raportointiin ja täten tehtyihin arvioihin, mitkä vaikuttavat yrityksen 

liikevaihtoon ja liikevoittoon. 

 

Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli selvittää seuraava asia: 

 

 Mihin tilinpäätöseriin pitkäaikaishanke vaikuttaa? 

 

Tilinpäätösvertailun pohjalta huomattiin pitkäaikaishankkeiden osatuloutuksen vaikutta-

van suoraan seuraaviin tilinpäätöseriin: vaihto-omaisuus, myyntisaamiset, ostovelat, 

laskennalliset verot ja tuloverot. Lisäksi pitkäaikaishankkeiden osatuloutus esiintyy ti-

linpäätöksissä liitetiedoissa ja laatimisperiaatteissa. 
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5.2 Tulosten, tekemisen ja tuotosten arviointi 

 

Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli selvittää, mihin tilinpäätöseriin pitkäaikaishank-

keiden osatuloutus vaikuttaa. Tutkimusongelmaan saatiin vastaus opinnäytetyötä teh-

täessä. Tutkimuskysymykset koottiin viitekehyksen ja toiminnallisen osuuden kautta 

syntyneistä kysymyksistä. Kysymysten tarkoituksena oli selventää osatuloutuksesta 

aiheutuvia haasteita. Tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset teoriapohjan ja tehtyjen 

haastatteluiden kautta.  

 

Aihe opinnäytetyöhön oli haastava. Idean aiheeseen tuli vaihto-opiskelun aikana. Las-

kennan kurssilla yhtenä käsittelyn aiheena oli osatuloutus. Aihe vaikutti silloin mielen-

kiintoiselta ja vaativalta. Osatuloutus aiheena oli laaja asiakokonaisuus ja yksi opinnäy-

tetyön vaikeimmista asioista oli rajata aihe ja teoriapohja. 

 

Theseus-tietokannasta ei löytynyt vastaavaa opinnäytetyötä. Osatuloutuksesta on tehty 

opinnäytetöitä, mutta useissa töissä osatuloutusta on tarkisteltu Suomen kirjanpitolain-

säädännön kannalta. Opinnäytetöissä on kirjoitettu osatuloutuksesta IFRS-

tilinpäätöksissä, mutta aihetta ei ole käsitelty yhtä laajasti kuin tässä opinnäytetyössä.  

 

Lähdeaineistona käytettiin kirjallisuutta, sähköisiä lähteitä ja haastattelua. Lähdeaineis-

toa oli runsaasti tarjolla. Viitekehyksen pohjalta lähdettiin tutkimaan kahden kohdeyri-

tyksen vuosikertomuksia. Toteutettu haastattelu antoi arvokasta lisätietoa osatuloutuk-

sen luomiin haasteisiin. 

 

Käytännön esimerkit avaavat lukijalle osatuloutusta yhdistäen teoriapohjaa käytäntöön. 

Lisäksi haastattelun avulla opinnäytetyöhön pystyttiin lisäämään ammattilaisen tietoa, 

mikä antaa käytännöllisemmän lähestymistavan opinnäytetyön aiheeseen. Myös konk-

reettiset esimerkit Lemminkäisen ja YIT:n vuosikertomuksista avaavat lukijalle, kuinka 

osatuloutus esitetään suomalaisissa yrityksissä, jotka noudattavat tilinpäätöksissään 

IFRS-standardeja. 

 

Arvioidessa validiteettia ja reliabiliteettia pohditaan tutkimuksen pätevyyttä ja luotetta-

vuutta. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tarkastelemalla tut-

kimusprosessia. Tutkijan tulisi pystyä kertomaan tarkasti tutkimuksestaan ja sen toteut-

tamisesta, jotta luotettavuus olisi hyvä. Reliabiliteettia ja validiteettia tutkittaessa huo-

mataan niiden olevan usein kvantitatiivisen tutkimuksen käsitteitä. Kvalitatiivisen tutki-
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muksen luotettavuutta arvioitaessa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksen validiteetin ja 

reliabiliteetin arviointia.  (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 226-227.) 

 

Opinnäytetyön validiteetti on hyvä. Tämä opinnäytetyö on laadullinen eli kvalitatiivinen 

tutkimus, jossa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä eli osatuloutusta. Opinnäyte-

työssä saavutettiin vastaukset tutkimusongelmaan ja tutkimuskysymyksiin. Toisin sa-

noen opinnäytetyön avulla on pystytty tutkimaan osatuloutusta ja osatuloutuksen vaiku-

tusta tilinpäätöksessä ja kirjanpidossa.  

 

Opinnäytetyön reliabiliteetti on hyvä teoriaosuudessa. Lähteinä on käytetty paljon tutkit-

tavaan aiheeseen liittyvää ammattikirjallisuutta ja säädöksiä, jotka ovat laissa määrätty. 

Uudet säädökset jotka korvaavat tällä hetkellä voimassa olevat säädökset, tulisivat 

tietysti muuttamaan tutkimustulosta. Täten tutkimusta uusittaessa olisi mahdollista että 

tutkimustulokset olisivat erilaiset. Reliabiliteettia olisi voinut nostaa tekemällä useam-

man haastattelun. Tarkoituksena oli tehdä vähintään kaksi haastattelua, mutta vastaa-

jan työkiireiden vuoksi toinen haastattelu jäi tekemättä.  

 

5.3 Jatkotutkimusehdotuksia 

 

Opinnäytetyöstä voisi tehdä monta jatkotutkimusta. Tässä opinnäytetyössä aihetta on 

käsitelty jokaisen siihen liittyvän tilinpäätöserän kautta. Jatkotutkimuksena voisi tutkia 

tarkemmin yhtä osa-aluetta tilinpäätöksestä, mihin osatuloutus vaikuttaa. Yksi mielen-

kiintoinen ja haastava aihe voisi olla tutkia osatuloutusta verotuksen näkökulmasta laa-

jemmin. 

 

Mielenkiintoinen jatkotutkimus olisi myös tutkia osatuloutuksen raportoinnin haasteita. 

Yleensä pitkäaikaishankkeissa yrityksillä toimii monia alihankkijoita, jolloin esimerkiksi 

kulujen arvioiminen voi olla haastavaa. Arvioidut kulut kun ovat yksi osatuloutuksen 

perustekijöistä osatuloutuksessa. 

 

Mielenkiintoisin jatkotutkimus olisi tehdä opinnäytetyö uuden standardin käyttöönotossa 

huomioitavista osa-alueista. Tutkimukselle saisi hyvän pohjan KPMG:n ’’IFRS view’’ 

artikkelikokoelmasta vuodelta 2014. Artikkelissa käydään yleisellä tasolla läpi osa-

alueet, joihin uusi standardi vaikuttaa. Opinnäytetyön voisi tehdä esimerkiksi yritykselle, 

mihin uusi IFRS 15 -standardi tulee vaikuttamaan.  
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Sähköpostihaastattelu 

 

Taustatietokysymykset: 

 

 Mikä on koulutustaustanne? 

- 

 

 Minkälainen on työuranne? 

- 

 

 Kauanko olette olleet töissä yrityksessä? 

- 

 

Tilinpäätös: 

 

 Haastavin tilinpäätöserä tilinpäätöksessä osatuloutukseen liittyen? 

- 

 

 Haastavin työvaihe tilinpäätöksessä osatuloutukseen liittyen? 

- 

 

Kirjanpito: 

 

 Onko taloushallinnossanne oma asiantuntija pelkästään pitkäaikaishankkeille / 

osatuloutukselle? 

- 

 

 Vaativin työvaihe osatuloutuksessa kirjanpidolle? 

- 

 

 Miten ja miksi päädyitte yrityksessänne valmistusasteen määrittämiseen käytet-

tävään metodiin? 

-  
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 Mitkä ovat valmistusasteen määrittämisessä ilmenevät suurimmat haasteet? 

- 

 

Tilinpäätöksen tulkitseminen: 

 

 Pitkäaikaishankkeiden tärkeimmät osa-alueet tilinpäätöksessä? 

- 

 

 Muuta huomioitavaa? 

- 

 

Muita asioita mitä haluatte ottaa esille pitkäaikaishankkeista / osatuloutuksesta? 

 


