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ABSTRACT 
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VIRTANEN, ESSI: 
Compiling Financial Statement Instructions for the Customers of an Accounting and 
Property Management Firm 
 
Bachelor's thesis 91 pages, appendices 23 pages 
November 2013 

The main objective of this thesis was to simplify the process of balancing customers’ 
books in an accounting and property management firm. Another objective was to im-
prove the accuracy of the customers’ financial statements. A further aim was to explain 
to the customers difficult issues relating to financial statements. The idea for this thesis 
originated from the observation that many issues relating to financial statements are 
difficult for customers to understand. It takes time for the firm’s accountants to explain 
certain matters to the customers and correct mistakes arising from customers’ misunder-
standing. 
 
The goal of this thesis was to compile a set of financial statement instructions for the 
customers. The instructions fall into three parts. The first part deals with the financial 
statement at a general level. The second part describes the separate items which are in-
cluded in balancing the books, such as, inventory, work in progress, accrual of sales and 
purchases, depreciations, development expenses, credit losses and liabilities. The third 
part of the instructions deal with duties which must be done after compiling the finan-
cial statement, for instance signing and announcing the financial statement. A timeline 
for the financial statement is included as an appendix to the instructions. A checklist of 
documents which the customers have to deliver to the accounting company is also in-
cluded. The instructions will be sent to the customers on paper at first, but in future the 
instructions will be sent electronically.  
 
The theoretical framework of the thesis was based on the Bookkeeping Act and sound 
accounting procedure. Of particular importance to the theoretical framework was the 
fifth chapter of the Bookkeeping Act, which covers valuation and accrual. The issues 
explained in the instructions were selected based on the writer’s own knowledge and the 
wishes of the accounting company. They are mainly issues which concern companies of 
all types. The issues were selected according to their relevance for customers; therefore 
the process for making entries, for instance, is not explained.  
 
As the instructions have not yet been sent to the customers, it is not known if the objec-
tive of simplifying balancing the books has been fulfilled. The aim of explaining diffi-
cult matters to customers was realised. The instructions were compiled on the basis of 
the Bookkeeping Act and sound accounting procedure. If the customers follow the in-
structions, the accuracy of the financial statement will improve. These instructions 
should be valid for several years. It is also possible to widen their scope, for example by 
including a section on taxation.  

Key words: financial statement, instructions, accounting company. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Työn päätavoitteena on helpottaa asiakasyritysten tilinpäätösten laatimista tili- ja isän-

nöintitoimistossa. Työn alatavoitteena on lisäksi entisestään parantaa asiakasyritysten 

tilinpäätösten oikeellisuutta. Työn toisena alatavoitteena on kertoa asiakkaille vaikeista 

tilinpäätökseen liittyvistä asioista. Työn tarkoituksena on laatia tilinpäätösohjeistus, 

joka lähetetään tili- ja isännöintitoimiston kirjanpitoasiakkaille. Ohjeistuksessa kerro-

taan siitä, miten asiakkaiden on toimittava, jotta tilitoimisto voi laatia kirjanpitolain ja 

muiden säännösten mukaisen tilinpäätöksen. Lisäksi ohjeistuksessa kerrotaan yleisesti 

asioista, jotka liittyvät tilinpäätökseen. 

 

Toimeksiantajan toiveena on, että kirjanpitoasiakkaat toimisivat laaditun ohjeistuksen 

mukaisesti. Jos ohjeistusta noudatetaan, kirjanpitäjien työaikaa ei kulu tilinpäätökseen 

liittyvien asioiden selittämiseen asiakkaille yhtä paljon kuin nykyisin. Työaikaa ei kulu 

myöskään virheiden korjaamiseen. Virheitä voi syntyä esimerkiksi siitä, ettei tilinpää-

tökseen toimiteta kaikkia tilikaudelle kuuluvia tositteita. Tavoitteena on parantaa tilin-

päätösten oikeellisuutta entisestään, kun asiakkaat toimivat kirjanpitolakia noudattavan 

ohjeistuksen mukaisesti. Asiakasyritysten tilinpäätösten tekemisen helpottaminen on 

tärkeää, koska tilinpäätösaikana tilitoimistossa on tavallisesti kiireistä. Lisäksi asiakkai-

den tietämys kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta saattaa olla heikkoa. (Koskela 

2012, 38–40.) 

 

Idea työn aiheesta lähti itseltäni. Olin harjoittelussa toimeksiantajayrityksessä ja tiesin, 

että saan tehdä opinnäytetyön yritykseen. Aihe minun piti kuitenkin keksiä itse. Yritin 

miettiä harjoitteluaikanani, mikä olisi aihe, joka olisi yritykselle oikeasti hyödyllinen. 

Lisäksi halusin, että aihe olisi itseäni kiinnostava ja ammatillisesti kehittävä. 

 

Harjoitteluaikanani kuulin, kun yrityksen kirjanpitäjä selitti keskeneräisten töiden arvos-

tamisesta asiakkaalle. Asia tuntui asiakkaasta vaikealta ymmärtää, vaikka siitä oli ker-

rottu jo aiempinakin vuosina. Pohdin, jos asia olisi selitetty paperilla, sen ymmärtämi-

nen olisi asiakkaalle nykyistä helpompaa: asian voisi tarkistaa paperilta, eikä sitä tarvitsi 

muistaa pelkästään kirjanpitäjän selityksestä. Kirjanpitäjien työaikaa myös säästyisi, jos 

samaa asiaa ei tarvitsisi selittää vuodesta toiseen. Kerroin ideastani toimeksiantajalle ja 

toimeksiantaja piti tarpeellisena sitä, että keskeneräisistä töistä laadittaisiin ohjeistus. 
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Työ laajeni kuitenkin alkuperäisestä ideasta ohjeistukseksi, jossa on kerrottu tavalli-

simmista tilinpäätökseen liittyvistä asioista. Opinnäytetyöni aihe laajeni, koska huoma-

sin, etteivät keskeneräiset työt ole ainoa vaikea asia tilitoimiston asiakkaille.  

 

Koska tilinpäätöksen laadintaan liittyy kuitenkin paljon eri asioita, osa tilinpäätöksen 

laadintaan liittyvistä asioista on rajattu työstä pois. Ohjeistuksessa ja työssä kerrotaan 

vain pieniä kirjanpitovelvollisia koskevista asioista, koska kaikki tili- ja isännöintitoi-

miston asiakkaat ovat pieniä kirjanpitovelvollisia. Koska tili- ja isännöintitoimiston 

kaikkien asiakkaiden tilinpäätökset tehdään FAS:n eli Suomen kirjanpitokäytännön mu-

kaisesti, ei työssä kerrota siitä, miten eri eriä käsitellään IFRS-standardien mukaisesti. 

Konsernitilinpäätös on myös rajattu työstä pois, koska siihen liittyy monia erityispiirtei-

tä ja vain yksi tili- ja isännöintitoimiston asiakas on konserni. Työssä on keskitytty ensi-

sijaisesti asioihin, jotka liittyvät kaikkiin yhtiömuotoihin. Työssä ei kerrota verotuksesta 

juuri lainkaan, vaikka verotus liittyy läheisesti tilinpäätökseen. Eri yhtiömuotojen vero-

tus poikkeaa paljon toisistaan, joten opinnäytetyöstä olisi tullut todella laaja, jos siinä 

olisi kerrottu verotuksesta.   

 

Työn teoreettisen viitekehyksen muodostavat kirjanpitolain säädökset. Viitekehyksenä 

on erityisesti kirjanpitolain viides luku Arvostus- ja jaksotussäännökset. Työn viiteke-

hykseen kuuluvat myös kirjanpitolain kolmas luku Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä 

neljäs luku Tilinpäätöseriin liittyvät määritelmät. Hyvä kirjanpitotapa, muun muassa 

kirjanpitolautakunnan antamat yleisohjeet ja lausunnot, kuuluu myös työn teoreettiseen 

viitekehykseen. 

 

Työ alkaa toimeksiantajan ja toimeksiantajan toimialan esittelyllä. Kolmas luku käsitte-

lee tilinpäätökseen liittyviä yleisiä asioita, kuten tilinpäätöksen säätelyä ja sisältöä. Nel-

jännessä luvussa kerrotaan tilinpäätöksen laadinnan jälkeisistä toimista. Viides luku 

kertoo tulojen ja menojen käsittelystä tilinpäätöksessä. Kuudennessa ja seitsemännessä 

luvussa kerrotaan vaihto-omaisuuden ja pysyvien vastaavien käsittelystä tilinpäätökses-

sä. Kahdeksas luku kertoo tilinpäätösohjeistuksen laatimisprosessista ja ohjeistukseen 

valituista asioista. Työn lopuksi tarkastellaan kriittisesti arvioiden koko opinnäytetyö-

prosessia ja kerrotaan ideoista toimeksiantajan tuleville kehittämishankkeille.   
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2 TOIMEKSIANTAJA 

 

 

2.1 Toimeksiantajayritys 

 

Opinnäytetyöni toimeksiantaja on tili- ja isännöintitoimisto. Yritys on vuonna 1980 pe-

rustettu perheyritys ja se sijaitsee Tampereella. Yrityksessä on viisi kokopäiväistä työn-

tekijää ja yksi osa-aikainen työntekijä. Lisäksi yrityksessä on säännöllisesti vaihtuva 

harjoittelija. Kaksi tili- ja isännöintitoimiston työntekijöistä on keskittynyt yrityksien 

taloushallintopalveluihin.  

 

Yrityksen toimintaan kuuluvat taloushallintopalvelut, isännöinti ja HTM-

tilintarkastuksien tekeminen. Yrityksen tarjoamat taloushallintopalvelut sisältävät kir-

janpidon ja tilinpäätösten tekemisen, palkanlaskennan sekä yritystoimintaan liittyvän 

neuvonnan. Isännöintipalvelut käsittävät taloyhtiöiden kirjanpidon ja vastikevalvonnan 

tekemisen sekä yleiset isännöinnin tehtävät. Kirjanpito- ja isännöintipalvelut ovat kuu-

luneet yrityksen palveluihin koko sen toiminnan ajan. HTM-tilintarkastuksia yrityksessä 

on tehty vuodesta 2000 lähtien.  

 

Yrityksen kaikki kirjanpitoasiakkaat ovat pieniä kirjanpitovelvollisia. Asiakkaina on 

niin osakeyhtiöitä, henkilöyhtiöitä, toiminimiyhtiöitä kuin yhdistyksiäkin. Yrityksen 

asiakkaat ovat monelta eri toimialalta. Asiakkaina on muun muassa rakennus- ja kulje-

tusliikkeitä sekä elintarvikealan yrityksiä.  

 

 

2.2 Toimeksiantajan toimiala 

 

Taloushallintoalaan kuuluu Tilastokeskuksen vuoden 2008 luokituksen mukaan lasken-

tatoimi, kirjanpito, tilintarkastus ja veroneuvonta. Taloushallintoala jakaantuu kolmeen 

alaluokkaan: kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluihin, tilintarkastukseen sekä muihin lasken-

tatoimen palveluihin. Kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluihin kuuluvat kirjanpidon ja tilin-

päätöksen laatiminen, palkanlaskenta, arvonlisäverolaskenta, verotuksen seuraaminen 

sekä myynti- ja ostoreskontran hoitaminen. Taloyhtiöiden kirjanpidon tekeminen isän-

nöintitoimistossa ei kuitenkaan kuulu toimialaluokituksessa kirjanpito- ja tilinpäätös-

palveluihin vaan kiinteistöjen isännöinnin toimialaan. (Tilastokeskus 2013.) Aiemmin 
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samat toimistot tarjosivat usein sekä kirjanpitopalveluita että isännöintiä. Viime vuosina 

nämä palvelut ovat kuitenkin eriytyneet. (Metsä-Tokila 2011, 9.) Vielä on kuitenkin 

paljon toimistoja, joiden palveluihin kuuluvat sekä taloushallintopalvelut että isännöinti.  

 

Taloushallintopalvelut ovat osa liike-elämän palveluita. Liike-elämän palvelut ovat toi-

mialana kasvaneet länsimaissa merkittävästi viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana.  

Osaamis-intensiiviset toimialat ovat liike-elämän palveluiden alatoimiala. Osaamis-

intensiiviset palvelut tarkoittavat yrityksen toiselle yritykselle tai julkiselle sektorille 

tarjoamia palveluita, joissa asiantuntijuus on tärkeää. Taloushallinnon palvelut ovat osa 

osaamis-intensiivisiä palveluita. (Metsä-Tokila 2011, 10–11.) 

 

Tilitoimistot tarjoavat taloushallinto- ja kirjanpitopalveluita. Tilitoimistojen asiakkaina 

on tavallisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Suuret yritykset hoitavat sen sijaan usein 

itse taloushallinnon tekemisen. Tilitoimistoalalle on tyypillistä, että toimipaikat ovat 

pieniä ja tilitoimistossa työskentelee tavallisesti vain muutama henkilö. Tällä hetkellä 

työnhakijoita ja työpaikkoja on melkein yhtä paljon. Tulevaisuudessa alalle saattaa kui-

tenkin syntyä työvoimapula, sillä moni alan työntekijöistä on lähestymässä eläkeikää. 

Läheinen yhteistyö asiakkaiden kanssa on ominaista tilitoimistoalalle. (Metsä-Tokila 

2011, 23.) Se saattaa johtua siitä, että sekä tilitoimistot että asiakasyritykset ovat kool-

taan pieniä.  

 

Toimialaan vaikuttaa tulevaisuudessa sähköisen taloushallinnon yleistyminen. Talous-

hallinnon sähköistymisen vuoksi peruskirjanpidon tekeminen nopeutuu. Tämä mahdol-

listaa sen, että tilitoimistoissa jää nykyistä enemmän aikaa asiakkaiden neuvontapalve-

luille, kuten veroasioissa neuvomiseen. Tilitoimiston tarjoamat palvelut voivat tulevai-

suudessa laajentua myös nykyistä enemmän sisäisen laskennan puolelle ja toimiin, jotka 

auttavat asiakasyritysten johtoa liiketoiminnan johtamisessa. Esimerkiksi tilitoimistossa 

voidaan tulevaisuudessa laatia erilaisia johdon päätöksiä tukevia laskelmia. (Metsä-

Tokila 2011, 36–38, 40–41.) 
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3 YLEISTÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ 

 

 

Tilinpäätöksen tarkoitus on kertoa yrityksen toiminnan tulos ja varallisuusasema. Tilin-

päätös laaditaan aina tietyltä ajanjaksolta eli tilikaudelta. Tilikausi on tavallisesti 12 

kuukauden pituinen ajanjakso. Tilikauden aloittaa alkava tase, joka kertoo, paljonko 

omaisuutta yrityksellä on ja miten se on rahoitettu. Tilikauden aikana juoksevaan kir-

janpitoon kirjataan tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot. Tilikauden lopussa tehdään ti-

linpäätös. (Salmi 2012, 24–25.) 

 

 

3.1 Tilinpäätöksen säätely 

 

Kirjanpitolaissa ja -asetuksessa ovat perusnormit, jotka liittyvät suomalaisen tilinpää-

töskäytännön eli FAS:n mukaisen kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadintaan. Sekä kirjan-

pitolain että kirjanpitoasetuksen pohjana on Euroopan yhteisöjen neljäs ja seitsemäs 

yhtiöoikeudellinen direktiivi, joita kutsutaan tilinpäätösdirektiiveiksi. Näiden direktiivi-

en pohjalta tulkitaan myös kirjanpitolakia ja -asetusta. (Leppiniemi 2011, 46.)  

 

Kirjanpitolaki on yleislaki ja kaikkien kirjanpitovelvollisten on noudatettava sitä. Kir-

janpitolaissa säädetään kirjanpidon ja tilinpäätökseen laatimiseen liittyvistä asioista. 

Kirjanpitoasetuksessa puolestaan määritellään se, miltä näyttää kirjanpitolain mukaisesti 

tehty tilinpäätös. Esimerkiksi kirjanpitoasetuksessa esitetään tuloslaskelma- ja tasekaa-

vat, joita kirjanpitovelvollisen on noudatettava. Lisäksi kirjanpitoasetuksessa on luetel-

tu, mitä tietoja kirjanpitovelvollisen on annettava tilinpäätöksen liitetietoina. Nykyinen 

kirjanpitolaki astui voimaan vuonna 1997, mutta sitä uusittiin huomattavan paljon vuo-

den 2004 lopussa. Myös nykyinen kirjanpitoasetus tuli voimaan vuonna 1997. (Rekola-

Nieminen 2012, 8–9, 18–19.)  

 

Laki ja asetukset säätelevät juoksevan kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimista monella 

tapaa. Laista ei kuitenkaan löydy säännöstä jokaisen kirjanpidon tapahtuman käsittelys-

tä. Kirjanpitolaissa on sen sijaan muutamia yleisiä tilinpäätösperiaatteita, joita kirjanpi-

tovelvollisen on noudatettava. Kirjanpitovelvollisen on sovellettava yleisiä periaatteita 

kirjanpidon ja tilinpäätöksen tapahtumiin, jos kirjanpitolaissa ei ole erikseen säännöstä 

tietystä kirjanpidollisesta ongelmasta. (Leppiniemi 2011, 68.) 
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Tilinpäätöksen laadintaa säädellään myös muissa asetuksissa kuin kirjanpitolaissa ja                 

-asetuksessa. Nykyinen työ- ja elinkeinoministeriö, aiempi kauppa- ja teollisuusministe-

riö, on antanut kirjanpitolakia täydentäviä päätöksiä ja asetuksia sekä kirjanpidon että 

tilinpäätöksen laatimisesta. Päätöksissä ja asetuksissa on ohjeita siitä, miten käytännössä 

toimitaan, jotta noudatetaan kirjanpitolaissa olevia säädöksiä. (Rekola-Nieminen 2012, 

18–19.) Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa toimii kirjanpitolautakunta. Kirjanpi-

tolautakunta valvoo kirjanpitolain noudattamista. Periaatteessa kirjanpitolain valvonta 

kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle, mutta käytännössä ministeriö valvoo kirjanpito-

lain noudattamista kirjanpitolautakunnan välityksellä. (Leppiniemi 2011, 48–50.)   

 

Kirjanpitolautakunta antaa omatoimisesti yleisohjeita laajoista kirjanpidon ja tilinpää-

töksen laadintaan liittyvistä asioista. Annetut yleisohjeet käsittelevät usein vaikeina pi-

dettyjä asioita, kuten arvonlisäveron kirjaamista tai suunnitelman mukaisten poistojen 

tekemistä. (Rekola-Nieminen 2012, 18–19.) Kirjanpitolautakunta antaa myös lausuntoja 

ja poikkeuslupia kirjanpitovelvollisen, elinkeinonharjoittajan tai viranomaisen hake-

muksesta. Lausunnoissa ja poikkeusluvissa kirjanpitolautakunta antaa lausuntonsa siitä, 

miten kirjanpitolakia on tulkittava tilanteissa, joissa neuvoa kysytään. (Työ- ja elinkei-

noministeriö 2013.) Lautakunnan antamat poikkeusluvat koskevat vain poikkeuslupaa 

hakenutta tahoa. Myös muu kuin lausuntoa hakenut kirjanpitovelvollinen voi sen sijaan 

toimia kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaisesti, jos kirjanpitovelvollisen tilanne on 

samanlainen kuin lausuntoa hakeneen tahon. (Leppiniemi 2011, 50–51.)   

 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaa säätelevät myös eri yhteisömuotoja 

käsittelevissä laissa olevat säädökset. Eri yhteisömuotoja koskevia erityislakeja ovat 

muun muassa laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä, osakeyhtiölaki sekä 

osuuskuntalaki. Erityislain säädökset täydentävät kirjanpitolakia ja -asetusta. Ne voivat 

kuitenkin joskus olla ristiriidassa kirjanpitolain tai -asetuksen kanssa, jolloin erityislaki 

menee yleislain eli kirjanpitolain edelle. Kirjanpitolaki on joissakin asioissa ristiriidassa 

myös verolainsäädännön kanssa, jolloin tilinpäätös laaditaan kirjanpitolain mukaan. 

Veroilmoitus on kuitenkin luonnollisesti laadittava verolainsäädännön mukaan. Verotus 

on kuitenkin monella tapaa sidonnainen kirjanpidon kanssa, ja kirjausratkaisujen vaiku-

tus verotukseen on huomioitava kirjanpidon teossa. (Leppiniemi 2011, 47–48.) 

 

Laskentatoimen alan kansainvälinen järjestö International Accounting Standards Board 

(IASB) antaa kansainvälisen tilinpäätöksen laadintaan liittyviä standardeja. Standardit 

http://www.tem.fi/?s=947
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ovat nimeltään International Financial Reporting Standards eli IFRS-standardeja, joita 

on kymmeniä. EU:n määräysten vuoksi suomalaisten pörssiyhtiöiden on tehtävä tilin-

päätös IFRS-standardien mukaisesti. Muilta yrityksiltä IFRS-tilinpäätöksen tekemistä ei 

vaadita. IFRS-normisto poikkeaa monin tavoin suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä. 

Esimerkiksi IFRS-tilinpäätöksessä tase on ensisijainen laskelma, kun suomalaisessa 

käytännössä tuloslaskelmalla on suurempi merkitys. Lisäksi IFRS-normisto ei anna kir-

janpitovelvolliselle niin suuria vapauksia valita käyttämiään kirjanpitopitomenetelmiä 

kuin mitä suomalainen tilinpäätöskäytäntö antaa. (Salmi 2012, 97–99, 115–117.) 

 

 

3.2 Hyvä kirjanpitotapa 

 

Kirjanpitolaki (1336/1997, 1: 3 §) velvoittaa kirjanpitovelvollista noudattamaan hyvää 

kirjanpitotapaa. Hyvää kirjanpitotapaa on noudatettava sekä juoksevan kirjanpidon että 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisessa. Sitä, mitä hyvällä kirjanpitotavalla 

tarkoitetaan, ei laissa määritetä tarkemmin. (Leppiniemi 2011, 68.) Hyvä kirjanpitotapa 

sisältää ne säännökset, joita noudattamalla on mahdollista laatia oikean ja riittävän ku-

van antava tilinpäätös. Rekola-Niemisen (2012) mukaan hyvä kirjanpitotapa on ainoa 

kriteeri, joka edellyttää laatimaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikein. Hyvä kirjanpito-

tapa on myös periaate, jota kirjanpitäjä noudattaa kaikessa tekemässään. (Rekola-

Nieminen 2012, 13, 17.) 

 

Jotta kirjanpitovelvollinen toimii hyvän kirjanpitotavan mukaisesti, on hänen noudatet-

tava kirjanpitolakia. Hyvän kirjanpitotavan mukainen toiminta ei ole koskaan ristiriidas-

sa kirjanpitolain kanssa. (Leppiniemi & Leppiniemi 2007, 33.) Kirjanpitolain lisäksi 

hyvä kirjanpitotapa muodostuu kirjanpitoasetuksesta, kauppa- ja teollisuusministeriön 

antamista asetuksista sekä kirjanpitolautakunnan yleisohjeista ja lausunnoista. Myös 

muut lait ja säädökset määrittelevät hyvää kirjanpitotapaa. (Rekola-Nieminen 2012, 18.)  

 

 

3.2.1 Olennaisuuden periaate 

 

Olennaisuuden periaatteen kerrotaan kuuluvan hyvään kirjanpitotapaan monissa kirjan-

pitolautakunnan lausunnoissa. Kirjanpitolaissa ei kuitenkaan mainita suoraan olennai-

suuden periaatetta. Olennaisuuden periaate tarkoittaa sitä, että tilinpäätöksessä ei tarvit-
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se käsitellä erityisen tarkasti niitä kirjanpidon eriä, joiden merkitys tilinpäätöksen koko-

naisuuden kannalta on vähäinen. (Leppiniemi 2008, 38–39.) 

 

Käytännössä on kuitenkin vaikea sanoa, koska virhe on vähäinen ja koska se ei sitä ole. 

Yleisesti ajatellaan, että virhe on olennainen, jos se vaikuttaa päätöksiin, joita tilinpää-

töstietojen lukija tekee tilinpäätösinformaation perusteella. Leppiniemi (2008) on sitä 

mieltä, että virheen olennaisuuden määrittämisessä vaikuttaa usein virheen suuruus tai 

virheen suhde kokonaisuuden kannalta. Kirjanpitovelvollisen koko merkitsee myös 

yleensä virheen olennaisuuden määrittämisessä. (Leppiniemi 2008, 38–39.) Sama virhe, 

joka suuressa yrityksessä voi olla kokonaisuuden kannalta vähäinen, saattaa pienessä 

yrityksessä olla olennainen. 

 

 

3.2.2 Luotettavuuden periaate 

 

Luotettavuuden periaatteella tarkoitetaan sitä, että tilinpäätöksen on oltava mahdolli-

simman totuudenmukainen. Leppiniemen (2008) mukaan luotettavuus on kirjanpidon 

perusperiaate, jolle kaikki muut kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteet ovat alisteisia. 

Luotettavuuden periaate ei kuitenkaan kuulu kirjanpitolain kolmannen luvun tilinpää-

tösperiaatteisiin. (Leppiniemi 2008, 37, 47–48.) 

 

Luotettavuuden periaate liittyy siihen, että tilinpäätöstietojen on annettava oikea ja riit-

tävä kuva kirjanpitovelvollisen toiminnasta. Tilinpäätöksessä annetut tiedot eivät saa 

johdattaa tilinpäätösinformaation hyväksikäyttäjää harhaan. Kirjanpidon tiedoilta edel-

lytetään luotettavuutta, jotta kirjanpitovelvollisen sidosryhmät uskaltavat tehdä tilinpää-

tösinformaation perusteella taloudellisia päätöksiä. Luotettavuuteen liittyy myös se, että 

kirjauksia tehtäessä on huomioitava, että tositeaineisto on oikeasti olemassa ja sen ole-

massaolon voi jälkikäteen tarkistaa. Jos tilinpäätöksessä tehdään tulevaisuutta koskevia 

arvioita, arvioiden on perustuttava todennettavissa olevaan materiaaliin. Luotettavuus 

onkin lähellä varovaisuuden periaatetta. Tilinpäätöksen teossa on kuitenkin huomioita-

va, ettei tieto ole luotettavaa silloinkaan, kun ongelmien suuruutta liioitellaan. (Leppi-

niemi 2008, 37, 47–49.)   
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3.3 Oikea ja riittävä kuva 

 

Kirjanpitolain (1336/1997, 3: 2 §) mukaan tilinpäätöksen on annettava oikea ja riittävä 

kuva kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja tämän taloudellisesta asemasta. Jotta 

tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan, tietoja on täydennettävä antamalla tarpeelli-

set liitetiedot. Kirjanpitoasetuksessa on lista asioista, jotka on ainakin annettava liitetie-

toina. Rekola-Niemisen (2012) mukaan missään ei kuitenkaan ole määritelty kaikkia 

niitä asioita, joita on annettava liitetietoina oikean ja riittävän kuvan takaamiseksi. (Re-

kola-Nieminen 2012, 53–54.) Onkin tilannekohtaista, mitä liitetietoja on annettava. 

Muutkin kuin kirjanpitoasetuksessa luetellut liitetiedot voivat olla tarpeellisia oikean ja 

riittävän kuvan varmistamiseksi ja sen vuoksi ne on annettava. (Leppiniemi & Leppi-

niemi 2010, 176–177.) 

 

Oikean ja riittävän kuvan vaatimus ilmaisee Tomperin (2011) mukaan sen, mikä on 

koko tilinpäätöksen tavoite. Tilinpäätöksen tavoitteena on antaa totuudenmukaiset tiedot 

siitä, millainen yrityksen tulos ja varallisuusasema on. Myös oikean ja riittävän kuvan 

vaatimuksessa korostuu kirjanpitovelvollisen vastuu tilinpäätöstietojen hyväksikäyttäjää 

kohtaan, koska tilinpäätöstietojen lukijan on saatava tilinpäätöksestä totuutta vastaava 

kuva kirjanpitovelvollisen toiminnasta. (Tomperi 2011, 12.)   

 

 

3.4 Tilinpäätöksen laadinnan yleisperiaatteet 

 

Kirjanpitolain kolmannen luvun kolmas pykälä käsittelee yleisiä tilinpäätösperiaatteita. 

Tilinpäätösperiaatteet ovat olemassa, jotta tilinpäätöstietojen hyväksikäyttäjä voi olla 

varma siitä, että erot eri tilikausien välisessä tuloksessa johtuvat siitä, että kirjanpitovel-

vollisen liiketoiminta on poikennut edellisten tilikausien toiminnasta. Erot tuloksessa 

eivät johdu siis siitä, että tilinpäätöstä laadittaessa olisi käytetty eri arvostus- ja jakso-

tusperiaatteita kuin aiemmissa tilinpäätöksissä. (Rekola-Nieminen 2012, 55.) 

 

 

3.4.1 Jatkuvuuden periaate 

 

Yksi tilinpäätösperiaatteista on jatkuvuuden periaate. Se tarkoittaa, että tilinpäätöksen 

laatimisratkaisut tehdään olettaen, että kirjanpitovelvollisen toiminta jatkuu. Jatkuvuu-
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den periaate vaikuttaa esimerkiksi kaikkien tase-erien arvostukseen. (Rekola-Nieminen 

2012, 56.) Hyödykkeiden arvostamisessa otetaan huomioon se, kuinka paljon hyödyk-

keet tuottavat tuloa kirjanpitovelvolliselle tulevaisuudessa. Arvostamisessa ei huomioi-

da sitä, kuinka paljon toiminnoista tai hyödykkeistä saataisiin, jos ne myytäisiin tilin-

päätöshetkellä. Ajattelutapa on mahdollinen, koska kirjanpitovelvollisen toiminnan ole-

tetaan jatkuvan. Jatkuvuuden periaate ilmenee erityisesti pysyvien vastaavien arvosta-

misessa. Kirjanpitovelvollinenhan hankkii pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen 

juuri siksi, että odottaa sen tuottavan hänelle tulevaisuudessa tuloja. (Leppiniemi 2008, 

13–15.)  

 

 

3.4.2 Johdonmukaisuuden periaate 

 

Johdonmukaisuuden periaatteella tarkoitetaan menettelytapojen jatkuvuutta. Periaate 

edellyttää, että valittuja tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita ja      

-menetelmiä on käytettävä jatkuvasti tilikaudesta toiseen. Johdonmukaisuuden periaat-

teen mukaan myös tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa on esitettävä johdonmu-

kaisesti samat asiat tilikaudesta toiseen. Jos esimerkiksi tuloslaskelmassa on mukana 

kuluerittely, on se esitettävä johdonmukaisesti tilikaudesta toiseen. Lisäksi asioiden 

esittämistavan, kuten tuloslaskelmakaavan, on toistuttava samana vuodesta toiseen. 

(Leppiniemi 2008, 16–18.)  

 

Johdonmukaisuutta on noudatettava tarkasti tilinpäätöksen laatimisessa ja poikkeaminen 

periaatteen noudattamisesta vaatii perustellun syyn. Jos tilinpäätöksen laatimisperiaat-

teita kuitenkin muutetaan, periaatteiden muuttamisesta ja sen vaikutuksista on kerrotta-

va tilinpäätöksen liitetiedoissa. (Leppiniemi 2011, 73.) Tilinpäätöksessä tehdyt virheet, 

kuten lomapalkkojen jaksottaminen väärin, on kuitenkin korjattava tulevissa tilinpää-

töksissä. Johdonmukaisuuden periaate ei mahdollista virheellisten kirjaamisratkaisuiden 

tekemistä tulevissa tilinpäätöksissä. (Leppiniemi 2008, 19–20.) 

 

Johdonmukaisuuden periaate on tärkeä, jotta tilinpäätöstietojen hyödyntäjä voi olla 

varma siitä, että kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksessa ja varallisuusasemassa ta-

pahtuneet muutokset johtuvat kirjanpitovelvollisen toiminnassa tapahtuneista muutok-

sista. Muutokset eivät johdu siitä, että omaisuuserät olisi arvostettu ja jaksotettu eri ta-

valla kuin edellisissä tilinpäätöksissä. (Rekola-Nieminen 2012, 57.)  
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3.4.3 Sisältöpainotteisuuden periaate 

 

Sisältöpainotteisuuden periaate tarkoittaa samaa kuin asia ennen muotoa -periaate. Peri-

aate lisättiin kirjanpitolakiin vuonna 2004, kun kirjanpitolakia uudistettiin. Periaatteella 

tarkoitetaan sitä, että tilinpäätöstä laadittaessa on huomioitava myös liiketapahtumien 

todellinen sisältö ja tarkoitus. Tilinpäätöksen laatimisessa ei pitäisi huomioida pelkäs-

tään sitä, missä juridisessa muodossa liiketapahtumat on esitetty. (Leppiniemi 2008, 

21.)  

 

Lähtökohtaisesti liiketapahtumien kirjaaminen tapahtuu niiden oikeudellisen muodon 

mukaan. Perusperiaatteesta on kuitenkin poikettava silloin, kun tehdyt liiketoimet eroa-

vat selvästi siitä, missä muodossa ne tositteissa esitetään. Tällaisia tilanteita on muun 

muassa se, jos tositteiden esittämää liiketoimea ei ole tehty lainkaan tai liiketapahtumas-

ta laadittu tosite ei ole yhteneväinen todellisuuden kanssa. (Leppiniemi 2008, 21–22.) 

Esimerkki tilanteesta on se, kun oikeasti on kyse hyödykkeen vuokraamisesta, vaikka 

tositteen mukaan hyödyke on myyty.   

 

 

3.4.4 Varovaisuuden periaate 

 

Varovaisuuden periaatteella tarkoitetaan sitä, että tilinpäätöstä laadittaessa on toimittava 

varovaisesti riippumatta päättyneen tilikauden tuloksesta. Varovaisuuden periaatteen 

mukaan tilinpäätöksessä saa kirjata tilikauden tuotoksi vain ne tulot, jotka ovat toteutu-

neet jo tilikauden aikana. Lisäksi tilinpäätöksessä on huomioitava kaikki tilikaudella tai 

aiemmalla tilikaudella toteutuneet menetykset ja arvioidut vastuut. Menot ja menetykset 

on huomioitava tilinpäätöksessä myös silloin, kun niiden toteutuminen selviää vasta 

tilikauden päättymisen jälkeen tilinpäätöksen laatimisvaiheessa. (Leppiniemi 2011, 78–

79.)  

 

Varovaisuuden periaate näkyy erityisesti kirjanpitolain viidennen luvun arvostusta ja 

jaksotusta koskevissa säännöksissä. Varovaisuuden periaatteen mukaan tilinpäätöksessä 

on lähes aina huomioitava hyödykkeiden arvon aleneminen. Varovaisuus on otettava 

huomioon myös tulevaisuutta koskevissa arvioissa. Esimerkiksi poistosuunnitelmaa 

laadittaessa arvioidaan hyödykkeen tulevaisuuden tulonodotuksia. (Leppiniemi 2011, 

78–79.) Varovaisuuden periaate on tärkeä ohjenuora, jotta tilinpäätös ei anna todelli-



 

 

17 

suutta myönteisempää kuvaa yrityksen tilikauden tuloksesta ja varallisuusasemasta. 

Tilinpäätöksen antama todellisuutta parempi kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta 

voisi johdattaa sijoittajat ja luottolaitokset tekemään vääränlaisia sijoituspäätöksiä. Sa-

moin liian positiivinen kuva yrityksen tuloksesta voisi saada omistajat jakamaan yrityk-

sen talouden kannalta liian suuria voittoja yrityksen omistajille. (Rekola-Nieminen 

2012, 58–59.) 

 

 

3.4.5 Tasejatkuvuuden periaate 

 

Tasejatkuvuuden periaate on yksi tilinpäätöksen yleisistä periaatteista. Periaatteella tar-

koitetaan sitä, että tilikauden avaavan taseen on perustuttava edellisen tilikauden päättä-

neeseen taseeseen. Tilinavaaja ei saa muuttaa avaavan taseen erien arvoja siitä, mitä ne 

ovat olleet päätöstaseessa. (Leppiniemi 2008, 26–27.)  

 

Poikkeus tasejatkuvuuden periaatteeseen on olennaisten virheiden korjaaminen. Kirjan-

pitolautakunnan lausunnon (2005/1750) mukaan jo vahvistettujen tilinpäätösten virheitä 

ei saa korjata tuloslaskelmaan. Virheiden vaikutukset huomioidaan sen sijaan virheen 

havaitsemisvuoden taseessa, jolloin edellisten tilikausien voittovaroja muutetaan vir-

heen vaikutuksen verran. (Leppiniemi 2011, 80–81.) 

 

 

3.4.6 Suoriteperusteisuuden periaate 

 

Suoriteperusteisuuden periaatteella tarkoitetaan sitä, että tietyn tilikauden tuotoiksi ja 

kuluiksi otetaan mukaan ne tulot ja menot, jotka ajallisesti kuuluvat tilikaudelle. Ajalli-

nen kohdistaminen tapahtuu sen perusteella, milloin tavara tai palvelu on luovutettu. 

Sillä ei ole merkitystä, milloin tavara tai palvelu on maksettu. (Rekola-Nieminen 2012, 

59–60.) 

 

Suoriteperiaatteen noudattamiseen liittyy meno tulon kohdalle -periaate. Periaate vel-

voittaa kirjaamaan tilikauden kuluksi kaikki ne menot, jotka liittyvät tilikaudelle kuulu-

viin tuottoihin. Tällaisia menoja voivat olla muun muassa luovutetun hyödykkeen val-

mistamisesta aiheutuneet raaka-ainemenot, palkat ja henkilösivukulut. (Rekola-

Nieminen 2012, 60.) Suoriteperuste koskee kaikkia varsinaisen toiminnan menoja, 
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vaikka niiden suuruus ei vaihtelisi tilikaudesta toiseen. Tällaisia suoriteperusteella kir-

jattavia menoja ovat muun muassa tuloverot, lomapalkat, korot ja vakuutusmaksut. 

(Leppiniemi 2011, 82.)  

 

Juokseva kirjanpito voidaan laatia maksuperusteella, mutta tilinpäätöksessä maksupe-

rusteiset kirjaukset on muutettava suoriteperusteisiksi. Suoriteperusteesta saa poiketa 

tilinpäätöksen laadinnassa ainoastaan tietyissä poikkeustapauksissa. Kirjanpitolain (5: 4 

§) mukaan pitkän valmistusajan vaativat hankkeet saa tulouttaa valmistusasteen perus-

teella tiettyjen edellytysten täytyttyä. Suoriteperiaatteesta poikkeaminen on mahdollista 

myös silloin, kun on kyse kirjanpitolain (5: 14 §) mukaisesta velvollisuudesta vähentää 

vastaisia menoja ja menetyksiä. (Leppiniemi 2006, 114, 116–117.) 

 

 

3.4.7 Erillisarvostuksen periaate 

 

Taseen erät arvostetaan tilinpäätöksessä erillisarvostuksen periaatteella. Jokainen ta-

seessa oleva hyödyke tai muu tase-erä on arvostettava erikseen. Erät on arvostettava 

erikseen, vaikka olisi kyse samanlaatuisista hyödykkeistä, esimerkiksi myyntisaamisis-

ta. (Rekola-Nieminen 2012, 61.) 

 

Erillisarvostuksen periaate ilmenee myös siinä, ettei samanlaatuisten hyödykkeiden ar-

vonmuutoksia saa netottaa keskenään. Jos tase-erän arvo alenee, arvonalenemisesta on 

tehtävä arvonalennuskirjaus. Kirjausta ei saa jättää tekemättä, vaikka toisen samanlaa-

tuisen hyödykkeen arvo nousisi täsmälleen saman verran. Sekä arvonalennuksesta että 

arvonkorotuksesta on tehtävä erilliset kirjaukset. (Rekola-Nieminen 2012, 61.)  

 

 

3.5 Tilinpäätöksen sisältö 

 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja näiden liitetiedot. 

Tilinpäätöksen liitteenä voi olla toimintakertomus, mutta se ei ole osa tilinpäätöstä. 

(Kirjanpitolaki 1336/1997, 3: 1 §.) Kirjanpitoasetuksessa esitetään tuloslaskelma- ja 

tasekaavat, joita kirjanpitovelvollisen on noudatettava. Kirjanpitolautakunnan yleisoh-

jeessa rahoituslaskelmasta 30.1.2007 on puolestaan rahoituslaskelman kaava. Tuloslas-

kelman, taseen, liitetietojen ja toimintakertomuksen sisältöä ja muotoa määritellään kir-
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janpitoasetuksen lisäksi myös kirjanpitolaissa ja muissa säännöksissä (Leppiniemi 2011, 

30.) 

 

Taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä on esitettävä vertailutietona päätty-

neen tilikauden lukujen lisäksi edellisen tilikauden luvut. Liitetiedoista edellisen tili-

kauden lukuja ei ole pakko antaa. Oikean ja riittävän kuvan lisäämiseksi vertailutiedot 

voi antaa myös liitetiedoista. (Leppiniemi 2006, 71.)   

 

 

3.5.1 Tase 

 

Tase kertoo kirjanpitovelvollisen taloudellisen aseman tilinpäätöspäivänä. Tase on va-

rantolaskelma. Taseesta selviää, paljonko yrityksellä on varallisuutta. Lisäksi tase ker-

too sen, miten varallisuus on rahoitettu eli kuinka paljon yrityksellä on omaa pääomaa 

ja velkaa. (Salmi 2012, 26, 35.)  

 

Tase jakaantuu kahteen puoleen: vastaaviin ja vastattaviin. Vastaavissa esitetään varat, 

jotka yrityksellä on tilinpäätöshetkellä. Vastaavat jaetaan vielä pysyviin ja vaihtuviin 

vastaaviin. Pysyviin vastaaviin kuuluvat muun muassa maa- ja vesialueet, rakennukset 

ja rakennelmat sekä koneet ja kalusto. Vaihtuvia vastaavia ovat puolestaan kirjanpito-

velvollisen vaihto-omaisuus, myyntisaamiset sekä rahat ja pankkisaamiset. Ero pysyvi-

en ja vaihtuvien vastaavien välillä on siinä, että pysyvien vastaavien odotetaan tuottavan 

tuloa useamman kuin yhden tilikauden aikana. Vaihtuvien vastaavien odotetaan lähtö-

kohtaisesti tuottavan tuloa vain yhden tilikauden ajan. Varat esitetään taseessa siinä jär-

jestyksessä, kuinka helppo ne on muuttaa rahaksi. Mitä ylempänä jokin erä on, sitä vai-

keampi se on muuttaa rahaksi. (Salmi 2012, 35–38.) 

 

Taseen vastattaviin kuuluvat puolestaan oma ja vieras pääoma. Myös tilinpäätösjärjes-

telyjen kertymä ja pakolliset varaukset kuuluvat vastattava-puolelle. Oma pääoma muo-

dostuu varoista, joita omistaja on sijoittanut yhtiöön ja yhtiön jakamattomista voittova-

roista. Vieraaseen pääomaan kuuluvat muun muassa yrityksen ottamat lainat, ostovelat 

ja muut velat. (Lindfors 2008, 48–49, 53–54, 57–58.) 
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3.5.2 Tuloslaskelma 

 

Tuloslaskelma kertoo, mikä yrityksen tilikauden tulos on ja miten se on muodostunut. 

Tuloslaskelma on virtalaskelma ja se alkaa kunkin tilikauden alusta uudestaan. Tulos-

laskelma on vähennyslaskumuotoinen laskelma. Kirjanpitoasetus sallii sekä kululaji-

kohtaisen että toimintokohtaisen tuloslaskelman käyttämisen. Kululajikohtaisen tulos-

laskelman käyttäminen on Suomessa yleistä. (Salmi 2012, 26, 61.) 

 

Tuloslaskelmassa esitetään aluksi varsinaisesta liiketoiminnasta saadut tuotot eli liike-

vaihto ja muut liiketoiminnan tuotot. Kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa tuotoista vä-

hennetään kirjanpitoasetuksessa määrätyssä järjestyksessä liiketoimintaan liittyviä kulu-

ja, kuten tavaroiden ja palveluiden ostot, henkilöstökulut ja poistot. Kun liiketoiminnan 

kulut on vähennetty, saadaan liikevoitto. Se on tärkeä tunnusluku yrityksen kannatta-

vuuden arvioinnissa. Liikevoiton jälkeen tuloslaskelmassa esitetään rahoitustoiminnan 

tuotot ja kulut, satunnaiset tuotot ja kulut, tilinpäätösjärjestelyt sekä tilikauden verot. 

Tuloslaskelman alimmalla rivillä esitetään yrityksen toiminnan tulos. (Salmi 2012, 30–

34.) 

 

 

3.5.3 Rahoituslaskelma 

 

Rahoituslaskelmasta selviää, miten kirjanpitovelvollisen varat on hankittu ja miten ne 

on käytetty tilikauden aikana. Rahoituslaskelma on niin sanottu rahavirtalaskelma, jossa 

esitetään kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan, investoinnin ja rahoituksen rahavirrat. Se 

laaditaan maksuperusteisesti. (Lindfors 2008, 93.) Vain niiden osakeyhtiöiden ja osuus-

kuntien, jotka ovat suuria kirjanpitovelvollisia sekä kaikkien julkisten osakeyhtiöiden 

on laadittava rahoituslaskelma. Rahoituslaskelman tekoa säätelee kirjanpitolautakunnan 

yleisohje rahoituslaskelman laatimisesta. (Leppiniemi 2011, 32, 261.)  

 

Yritys katsotaan suureksi kirjanpitovelvolliseksi, jos päättyneellä tai sitä edeltäneellä 

tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista rajoista: 

1. liikevaihto tai muu vastaava tuotto on 7 300 000 euroa 

2. taseen loppusumma on 3 650 000 euroa 

3. yrityksen palveluksessa on keskimäärin 50 henkilöä. (Rekola-Nieminen 2012, 66–

67.) 
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Edellä mainitut rajat jakavat kirjanpitovelvolliset suuriin ja pieniin kirjanpitovelvolli-

siin. Sillä, onko pieni vai suuri kirjanpitovelvollinen, on paljon merkitystä tilinpäätök-

sen laadinnassa. Pienet kirjanpitovelvolliset saavat useita helpotuksia tilinpäätöksen 

laadinnassa. Esimerkiksi monet vaatimukset tietojen esittämisestä tilinpäätöksen liite-

tiedoissa koskevat vain suuria kirjanpitovelvollisia. (Rekola-Nieminen 2012, 66–68.)  

 

 

3.5.4 Toimintakertomus 

 

Tilinpäätöksen liitteenä oleva toimintakertomus antaa tietoja yrityksen toiminnan kehit-

tymisestä. Toimintakertomuksessa arvioidaan myös yrityksen tulevaisuutta. Lisäksi 

toimintakertomuksessa on kerrottava tilikauden päättymisen jälkeisistä tapahtumista, 

jotka ovat olennaisia yrityksen toiminnan kannalta. (Salmi 2012, 87–88.) Kirjanpitolain 

(3: 1 §) mukaan toimintakertomuksessa pitää tuoda esiin myös liiketoimintaan liittyviä 

epävarmuustekijöitä ja riskejä. Toimintakertomuksen laatiminen on pakollista vain kai-

kille suurille kirjanpitovelvollisille, listayhtiöille ja asunto-osakeyhtiöille. (Leppiniemi 

2011, 330–332.) 

 

 

3.5.5 Tilinpäätöksen liitetiedot 

 

Tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen tietoja täydennetään liitetiedoilla. Kir-

janpitoasetuksen toisessa luvussa luetellaan, mitä liitetietoja kirjanpitovelvollisen on 

annettava.  Yksityiset elinkeinonharjoittajat, henkilöyhtiöt, joissa ei ole osakeyhtiötä 

yhtiömiehenä ja pieniksi kirjanpitovelvollisiksi katsotut osakeyhtiöt saavat kuitenkin 

antaa lyhennetyt liitetiedot. Edellä mainittujen kirjanpitovelvollisten on kerrottava liite-

tiedoissa vain annetut pantit ja takaukset, velan vakuudeksi annetut kiinnitykset, vekse-

li- ja takuuvastuut sekä muut vastuusitoumukset. Jos muutettaessa ulkomaan rahan mää-

räisiä saamisia ja velkoja ei ole käytetty tilinpäätöspäivän kurssia, liitetietoina on kaik-

kien kirjanpitovelvollisten kerrottava, millä perusteella rahamäärien muuttaminen eu-

romääräiseksi on tapahtunut. (Kirjanpitoasetus 1339/1997, 2: 2–11 §.) 

 

Muita liitetietoja on kuitenkin aina annettava, jos ne ovat tarpeen oikean ja riittävän 

kuvan takaamiseksi. Monesti oikean ja riittävän kuvan antava tilinpäätös varmistetaan-
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kin liitetietoja antamalla. Liitetiedoissa voidaan esittää asioita, joita ei ole esitetty tulos-

laskelmassa tai taseessa. Esimerkki tästä on se, jos tuloslaskelmassa tai taseessa on yh-

distelty eriä samalle riville. Kirjanpitovelvollisen omasta harkinnasta riippuu se, mitkä 

tiedot katsotaan tarpeellisiksi oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi ja mitkä tiedot 

on siten esitettävä liitetiedoissa. (Leppiniemi 2011, 32.) 

 

 

3.5.6 Tasekirja, tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt 

 

Tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta on laadittava tasekirja. Tasekirja täytyy sitoa 

ja sen sivut pitää numeroida. Tasekirjaan kuuluvat tase, tuloslaskelma ja liitetiedot. Jos 

rahoituslaskelma tai toimintakertomus on laadittu, myös ne sisällytetään tasekirjaan. 

Tasekirjassa on oltava myös luettelo tilikauden aikana käytetyistä kirjanpitokirjoista ja 

tositteista tositelajeittain sekä maininta siitä, miten niitä säilytetään. Tasekirja on lisäksi 

päivättävä ja kirjanpitovelvollisen on allekirjoitettava se. Tasekirja on aina oltava pape-

risessa muodossa. Se ei riitä, että tasekirjaa säilytetään sähköisesti. (Lindfors 2008, 84.) 

 

Tilinpäätöksen laatimiseen liittyvät myös tase-erittelyt ja liitetietoerittelyt. Tase-

erittelyissä kerrotaan tarkemmin taseessa olevista eristä. Liitetietoerittelyissä eritellään 

muun muassa kirjanpitovelvollisen vakuudet ja vastuusitoumukset. Tase-erittelyjä ja 

liitetietoerittelyjä ei kuitenkaan liitetä tasekirjaan, eivätkä ne ole julkisia. Myös tase-

erittelyt ja liitetietoerittelyt päivätään ja niiden laatija allekirjoittaa ne. Laatija on yleen-

sä yrityksen kirjanpitäjä. (Lindfors 2008, 85.) 

 

 

3.6 Tilinpäätöksen hyödyntäminen 

 

Tilinpäätös antaa paljon tietoja yrityksestä, joten monet eri tahot hyödyntävät tilinpää-

töksen tietoja eri tarkoituksissa. Laissa ei kuitenkaan määritetä sitä, mihin tarkoituksiin 

tilinpäätöstä täytyy pystyä hyödyntämään. Laissa kuitenkin määritetään se, mitä tietoja 

tilinpäätöksessä on annettava. (Leppiniemi & Walden 2009, 43–45.) 

 

Yrityksen verotus pohjautuu tilinpäätökseen ja verotettava tulo lasketaan tilinpäätöksen 

tuloksen pohjalta. Tilinpäätöksellä on merkitystä myös osakeyhtiöiden osingonjakoon. 
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Verovapaan osingon määrä perustuu vapaaseen omaan pääomaan, jonka määrä puoles-

taan perustuu vahvistettuun taseeseen. (Leppiniemi & Walden 2009, 43–47.) 

 

Muutkin sidosryhmät kuin verottaja hyödyntävät tilinpäätöstä. Luotonantajat saattavat 

perustaa päätöksensä luotonannosta tilinpäätöksen antamaan kuvaan yrityksen tilantees-

ta. Alihankkijoita ja tavarantoimittajia kiinnostaa se, kykeneekö yritys selviämään osto-

laskuista. Asiakkaat voivat käyttää tilinpäätösinformaatiota selvittääkseen sen, jatkuuko 

yritystoiminta tulevaisuudessa. Myös yrityksen työntekijöitä kiinnostaa se, jatkuuko 

yritystoiminta ja kykeneekö yritys maksamaan heille palkkaa. (Salmi 2012, 24.) 

 

 

3.7 Täsmäytysten tekeminen 

 

Yksi keino varmistaa kirjanpidon luotettavuus on täsmäyttäminen (Leppiniemi 2008, 

49). Täsmäyttäminen tarkoittaa kirjanpitotapahtumien summien vertailua. Vertailu voi 

tapahtua osa- ja pääkirjanpidon tai kahden eri kirjanpitovelvollisen välillä. Samaan kir-

janpitotapahtumaan liittyvien summien pitäisi olla samansuuruiset eri paikoissa. (Valti-

onkonttori 2013.) Lisäksi täsmäyttämiseen kuuluu sen tarkastaminen, että liitetietojen 

tiedot täsmäävät tase-eriin ja tase-erät ovat kurantit alun perin (Vahtera 2010).  

 

Täsmäytettäessä tarkastetaan esimerkiksi, että tiliotteen saldo on sama kuin pankkitilin 

saldo kirjanpidossa, kirjanpidon kassatilin saldo on sama kuin mitä kassassa on rahaa ja 

avoimet myynti- ja ostolaskut täsmäävät pääkirjan myyntisaamis- ja ostovelkatileihin. 

Lisäksi tarkastetaan, että velkojen arvo kirjanpidossa vastaa pankista saatua vastuuotetta 

ja kirjanpidon verotilin saldo on sama kuin verottajalta saadulla verotiliotteella. Täs-

mäytyserot voivat johtua monista eri syistä. Syynä voi olla esimerkiksi se, että tapahtu-

ma on kirjattu kahdesti tai ei lainkaan, sama lasku on maksettu kahdesti tai ei lainkaan 

tai on maksettu väärä lasku. Ohjelmointi- ja pyöristysvirheet sekä tiliöintivirheet voivat 

myös olla täsmäytyserojen syynä. Täsmäyttäminen olisi hyvä tehdä kuukausittain tai 

sitä useammin. (Vahtera 2010.)  

 

Täsmäyttämisen tarkoitus on varmistaa se, että kaikki tositteet on kirjattu oikein kirjan-

pitoon. Täsmäytysten tekeminen ei kuitenkaan paljasta sitä, ovatko kaikki yrityksen 

tulot kirjanpidossa ja kuuluvatko kaikki menot todella kirjanpitovelvollisen toimintaan. 

(Vahtera 2010.) Täsmäyttämisen tarkoitus on myös varmistua siitä, ettei kirjanpitoai-
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neistoa ole muutettu, eikä siihen ole lisätty tai poistettu asioita, jotka eivät muuten ilme-

ne tositeaineistosta (Leppiniemi & Leppiniemi 2007, 316–317). 

 

Lainsäädännössä ei määritetä sitä, miten täsmäyttäminen on käytännössä tehtävä. Lep-

piniemen ja Leppiniemen (2010) mukaan täsmäyttäminen on tehokasta silloin, kun ver-

tailutieto saadaan joltakin toiselta osapuolelta kuin itse kirjanpitovelvolliselta. Näin 

varmistutaan siitä, että toisen tulo on todella toisen meno ja toisen velka on toisen saa-

tava. (Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 246.) Esimerkiksi tilinpäätöspäivän pankkitilin 

ja velkojen saldo selviää pankkien antamista vahvistuksista. Kun tarkastetaan, että kir-

janpidon pankkitilien ja velkojen saldo on sama kuin pankilta saadussa saldovahvistuk-

sessa, varmistutaan tilinpäätöksen oikeellisuudesta. (Taloushallintoliitto 2013.) 

 

 

3.7.1 Kassa ja pankkitili 

 

Taseen vastaava-puolen rahat ja pankkisaamiset -erässä esitetään kirjanpitovelvollisen 

kassan, pankkitilien ja pankkitalletusten saldo. Erään kuuluvat ne pankkitalletukset, 

jotka voi nostaa lyhyen ajan sisällä. Lyhyellä ajalla tarkoitetaan yleensä kolmea kuu-

kautta. (Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 95.)  

 

Kassatilillä pitäisi olla rahamäärä, joka todella on yrityksen fyysisessä kassassa. Kirjan-

pitoa tehtäessä kassatilille merkitään käteisenä saadut maksut rahan lisäykseksi. Rahan 

vähennykseksi merkitään puolestaan suoritetut kassasta maksut. Kassatilin saldon pitäisi 

olla kassaan tulleiden maksujen ja kassasta lähteneiden maksujen erotus. Kassa täsmäy-

tetään tarkastamalla, että kassatilin saldo on yhtä suuri kuin mitä kassassa on konkreetti-

sesti rahaa. (Leppiniemi & Leppiniemi 2007, 313–314.)  

 

 

3.7.2  Vieras pääoma 

 

Kirjanpitovelvollisen vieras pääoma esitetään taseen vastattavissa. Vieras pääoma jae-

taan lyhytaikaiseksi ja pitkäaikaiseksi vieraaksi pääomaksi. Pitkäaikaiseen vieraaseen 

pääomaan kuuluvat lainat, jotka maksetaan pois vuotta pidemmän ajan kuluttua. Lyhyt-

aikaiseen vieraaseen pääomaan puolestaan kuuluvat tasan vuodessa tai sitä lyhyem-

mässä ajassa poismaksettava vieras pääoma. (Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 109–
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110.) Tilinpäätöstä laadittaessa tilinpäättäjä siirtää lyhytaikaisiin lainoihin sen osan pit-

käaikaisista lainoista, joka on tarkoitus lyhentää seuraavan tilikauden aikana (Lindfors 

2008, 57–58).  

 

Tilinpäätöksessä velat arvostetaan kirjanpitolain mukaan niiden nimellisarvoon. Jos 

velka on sidottu indeksiin tai muuhun vertailuperusteeseen ja velan arvo on siten nimel-

lisarvoa suurempi, arvostetaan velka tähän nimellisarvoa korkeampaan arvoon. (Kirjan-

pitolaki 1336/1997, 5: 1 §.)  

 

 

3.7.3 Sijoitusinstrumentit 

 

Arvopaperit, kuten osakkeet, joukkovelkakirjat ja muut rahoitusinstrumentit, esitetään 

joko taseen pysyvissä vastaavissa tai vaihtuvissa vastaavissa. Sijoitustarkoitus määrää 

sen, missä taseen ryhmässä sijoitusinstrumentit esitetään. Pysyvissä vastaavissa esite-

tään kirjanpitovelvollisen varsinaista toimintaa tukevat arvopaperit ja muut kirjanpito-

velvollisella pitkään tai pysyvästi olevat arvopaperit. Esimerkiksi liikehuoneiston osak-

keet esitetään pysyvissä vastaavissa. Vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereihin 

kuuluvat puolestaan lyhytaikaiset sijoitukset, kuten pörssiyhtiöosakkeet. (Tomperi 

2011, 57.)  

 

Pysyvien ja vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereihin kuuluvat arvopaperit arvoste-

taan taseessa enintään niiden hankintamenoon. Ainoastaan rahoitusvälineet, jotka saa 

arvostaa käypään arvoon, voidaan arvostaa tilinpäätöksessä hankintamenoa korkeam-

paan arvoon. Jos rahoitusarvopapereiden todennäköinen luovutushinta tilinpäätöspäivä-

nä on alhaisempi kuin hankintameno, rahoitusarvopaperit on arvostettava hankintame-

noa alhaisempaan hintaan. Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopapereiden arvostamises-

sa ei huomioida tilapäisiä arvonvaihteluita. Pysyviin vastaaviin kuuluvien arvopaperei-

den arvonalentuminen kirjataan vasta, kun arvopapereiden tulevaisuuden tulonodotukset 

ovat pysyvästi alhaisemmat kuin mitä arvopapereiden arvo on taseessa. (Tomperi 2011, 

57–58.) 

 

Käypään arvoon on mahdollista arvostaa pörssiosakkeet, joukkovelkakirjat, sijoitusra-

hastojen osuudet ja johdannaiset. Arvopapereiden arvostaminen käypään arvoon ei ole 

kuitenkaan pakollista kirjanpitovelvolliselle. Käypänä arvona pidetään arvopapereiden 
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markkina-arvoa. Kun arvopapereiden käypä arvo muuttuu, arvonmuutokset merkitään 

tuloslaskelman tuotoksi tai kuluksi tai taseen oman pääoman käyvän arvon rahastoon. 

(Tomperi 2011, 68–69.) 
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4 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINNAN JÄLKEISET TOIMET  

 

 

4.1 Tilinpäätöksen aikataulu 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden 

päättymisestä (Kirjanpitolaki 1336/1997, 3: 6 §). Osakeyhtiön veroilmoitus on palautet-

tava viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kirjanpitolain 

säännös tilinpäätöksen laatimisajasta on siten yhteneväinen osakeyhtiön veroilmoituk-

sen palauttamisajan kanssa. (Leppiniemi & Walden 2009, 98.) 

 

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden sekä kommandiittiyhtiöiden on 

puolestaan jätettävä veroilmoitus tilikautta seuraavan kalenterivuoden huhtikuun alussa. 

Veroilmoituksen jättämispäivä ei ole joka vuosi täsmälleen sama ja verohallinto ilmoit-

taa vuosittain veroilmoituksen tarkan jättämispäivän. Esimerkiksi jos henkilöyhtiön 

tilikausi päättyy 31.12.2013, veroilmoitus on jätettävä huhtikuun alussa 2014. Veroil-

moitus on tuolloin palautettava jo noin kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päätty-

misestä, vaikka kirjanpitolaki sallisi tilinpäätöksen laatimisen neljässä kuukaudessa. 

Toisaalta jos henkilöyhtiön tilikausi päättyy esimerkiksi 31.3.2014, on veroilmoitus 

palautettava vasta huhtikuun alussa 2015. Tilinpäätös on kuitenkin laadittava kirjanpito-

lain mukaisesti, viimeistään neljän kuukauden kuluessa, vaikka veroilmoitusta ei olisi 

palautettava neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. (Leppiniemi & Walden 

2009, 98.)   

 

 

4.2 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja hyväksyminen 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus on päivättävä ja kirjanpitovelvollisen on lisäksi allekir-

joitettava tilinpäätös ja toimintakertomus. Osakeyhtiön tilinpäätöksen allekirjoittaa pää-

tösvaltainen hallitus tilinpäätöstä käsittelevässä hallituksen kokouksessa. Tilinpäätöksen 

allekirjoittaa siis se hallitus, joka yrityksellä on tilinpäätöksen valmistuessa, ei päätty-

neen tilikauden aikainen hallitus. Tavallisesti tilinpäätöksen allekirjoittavat kaikki halli-

tuksen jäsenet. Vastuunalaiset yhtiömiehet allekirjoittavat tilinpäätöksen henkilöyhtiöis-

sä ja yrittäjä itse allekirjoittaa toiminimen tilinpäätöksen. Lisäksi tilinpäätöksen allekir-

joittaa yhtiön toimitusjohtaja. (Rekola-Nieminen 2012, 64–65.)  
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Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen katsotaan olevan valmiita silloin, kun ne on al-

lekirjoitettu. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoittajat vakuuttavat allekir-

joittaessaan, että tilinpäätös ja toimintakertomus ovat oikeellisia. Toisaalta allekirjoitus-

velvollinen ei pääse häntä koskevasta vastuusta, vaikka jättäisi tilinpäätöksen ja toimin-

takertomuksen allekirjoittamatta. (Leppiniemi 2011, 44–45.)  

 

Tilinpäätös on hyväksyttävä. Osakeyhtiössä yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yh-

tiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, jos yhtiö-

järjestyksessä ei määrätä yhtiökokousta pidettävän aiemmin. Henkilöyhtiön tilinpäätök-

sen hyväksyvät puolestaan yhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet. (Yritys-Suomi 2013.)  

 

 

4.3 Tilinpäätöksen julkistaminen 

 

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen on toimitettava Patentti- ja rekisterihallituk-

sen rekisteröitäväksi jäljennös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tämä koskee 

kaikkia osakeyhtiöitä, osuuskuntia, keskinäisiä vakuutusyhtiöitä ja vakuutusyhdistyksiä. 

Lisäksi velvoite koskee niitä avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä, joiden vas-

tuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö. Vaatimus rekisteröidä tilinpäätös koskee yh-

tiömuodosta riippumatta myös kaikkia suuria kirjanpitovelvollisia. (Kirjanpitolaki 

1336/1997, 3: 9 §.) 

 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinnin tarkoituksena on tilinpäätöstieto-

jen julkistaminen. Rekisteröitäviksi toimitettuja tilinpäätöksiä voidaan luovuttaa viran-

omaisille ja yrityksille. Nämä voivat myös halutessaan tilata käyttöönsä Patentti- ja re-

kisterihallituksen rekisterissä olevia tilinpäätöksiä. (Patentti- ja rekisterihallitus 2013.) 

Tilinpäätös on haluttu tehdä julkiseksi rajoitetun vastuun yhtiöissä, kuten osakeyhtiöis-

sä, joissa vastuu yrityksen veloista ulottuu vain yhtiön omaisuuteen. Sen sijaan henkilö-

yhtiöissä vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat veloista henkilökohtaisella omaisuudel-

laan. (Rekola-Nieminen 2012, 67.) Yritys voi julkaista tilinpäätöksen ja toimintakerto-

muksen muutenkin kuin toimittamalla sen Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröitä-

väksi. Monet yritykset julkaisevat tilinpäätöksensä esimerkiksi yrityksen internet-

sivuilla. Huomionarvoista on kuitenkin se, että niiden yhtiöiden, joilta laki edellyttää 

rekisteröimistä, on aina toimitettava tilinpäätös ja toimintakertomus Patentti- ja rekiste-
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rihallituksen rekisteröitäväksi huolimatta tilinpäätöksen muunlaisesta julkistamisesta. 

(Leppiniemi 2011, 66–67.)  

 

Tilinpäätös on toimitettava rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden 

päättymisestä. Osakeyhtiöissä tilinpäätöksen rekisteröinti on tehtävä kahden kuukauden 

kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. (Leppiniemi 2011, 66.) Tilinpäätös vahviste-

taan yleensä varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on pidettävä kuuden kuukauden sisäl-

lä tilikauden päättymisestä. Käytännössä osakeyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus on 

toimitettava rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen 

pitämisestä. (Yritys-Suomi 2013.) 

 

Kirjanpitovelvollisen ei ole itse toimitettava koko tilinpäätöstä Patentti- ja rekisterihalli-

tukselle. Verohallinto toimittaa rekisteröitäväksi tietoja, joita se on saanut kirjanpitovel-

volliselta joko veroilmoituksella tai veroilmoituksen liitteillä. Tällaisia tietoja ovat tu-

loslaskelma, tase, mahdollinen toimintakertomus sekä tieto tilintarkastuksen suorittami-

sesta ja tilinpäätöksen vahvistamisesta. Lisäksi verohallinto toimittaa rekisteröitäväksi 

tilintarkastuskertomuksen, jos siinä on kielteisiä lausuntoja. Kirjanpitovelvollisen itsen-

sä on toimitettava rekisteröitäväksi tilinpäätöksen liitetiedot, mahdollinen konsernitilin-

päätös ja tilintarkastuskertomus, jos siinä ei ole kielteisiä lausuntoja. (Leppiniemi & 

Walden 2009, 134–135.)  Rekisteriviranomaiset katsovat saamansa tiedot läpi, mutta 

käytännössä kaikki rekisteröitäväksi toimitetut tiedot ovat julkisia (Patentti- ja rekisteri-

hallitus 2013). 

 

 

4.4 Kirjanpitoaineiston säilyttäminen 

 

Kirjanpitolaissa asetetaan määräajat sille, kuinka kauan kirjanpitoaineistoa on säilytet-

tävä. Kirjanpitokirjat ja tililuettelo, jossa on käyttöaikaa koskevat merkinnät, on säilytet-

tävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä. (Kirjanpitolaki 1336/1997, 

2: 10 §.) Kirjanpitokirjoja ovat sekä pääkirjanpidon että osakirjanpidon päivä- ja pääkir-

jat. Lisäksi vähintään kymmenen vuotta on säilytettävä myös tasekirja, tase-erittelyt, 

liitetietojen erittelyt ja konsernitilinpäätöksen yhdistelmälaskelmat. (Yleisohje kirjanpi-

don menetelmistä ja aineistoista 1.2.2011.)  
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Kirjanpitolain mukaan (2: 10 §) tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeen-

vaihto, täsmäytysselvitykset koneellisesta kirjanpidosta ja muu kirjanpitoaineisto, jota ei 

ole määrätty säilytettäväksi kymmenen vuotta, on säilytettävä vähintään kuusi vuotta 

lukien sen vuoden lopusta, jolloin tilikausi on päättynyt. Tositteet ovat kirjanpitoaineis-

toa, jonka perusteella tehdään kirjauksia. Liiketapahtumia koskevalla kirjeenvaihdolla 

tarkoitetaan kirjanpitoaineistoon kuuluvia asiakirjoja, joiden perusteella ei tehdä kirjan-

pidon kirjauksia. Tällaista aineistoa ovat kirjanpidon perusteella tehdyt viranomaisil-

moitukset, esimerkiksi veroilmoitus ja vakuutusyhtiöille annettavat ilmoitukset palkko-

jen sivukuluja varten. (Yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 1.2.2011.)  

 

Ennakonperintälain nojalla osaa palkkakirjanpidosta on säilytettävä kymmenen vuotta 

tilikauden päättymisestä. Kymmenen vuotta on säilytettävä ainakin maksettujen palkko-

jen palkkakausikohtaisia listauksia ja palkkakortteja. Liikearkistoyhdistys ry suosittelee 

palkkakortteja kuitenkin säilytettävän 50 vuotta. Palkkoihin liittyviä muistiinpanoja ja 

tositteita, kuten palkkalaskelmia, lomapalkkalaskelmia ja palkkojen yhdistelmiä, on lain 

mukaan säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden lopusta lukien, jolloin suoritus on makset-

tu. (Lindfors 2012.) 

 

Kirjanpitokirjojen kymmenen vuoden säilytysvelvollisuus alkaa suoraan tilikauden lo-

pusta. Jos tilikausi loppuu 31.3.2013, kirjanpitokirjat on säilytettävä 31.3.2023 asti. To-

sitteiden kuuden vuoden säilytysaika alkaa puolestaan vasta sen vuoden lopusta, jolloin 

tilikausi on päättynyt silloinkin, kun tilikausi päättyy jo ennen vuoden loppua. Jos tili-

kausi päättyy 31.3.2013, kyseisen tilikauden tositteita on säilytettävä 31.12.2019 asti. 

(Rekola-Nieminen 2012, 45.) 

 

Kirjanpitoaineiston voi säilyttää sähköisessä muodossa lukuun ottamatta tasekirjaa. Ta-

sekirjan on aina oltava paperisessa muodossa ja se on säilytettävä vähintään kymmenen 

vuotta. Jos kirjanpitovelvollisen liiketoiminta loppuu, kirjanpitoaineistoa on kuitenkin 

säilytettävä lain edellyttämän ajan. (Rekola-Nieminen 2012, 45.) 

 

Koska kirjanpitoaineiston säilytysaika on pitkä, kannattaa Rekola-Niemisen (2012) mie-

lestä huomioida kirjanpitolautakunnan yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 

1.2.2011. Yleisohjeessa kerrotaan siitä, mikä taloushallinnon aineistosta on kirjanpito-

laissa säilytettäväksi tarkoitettua kirjanpitoaineistoa. (Rekola-Nieminen 2012, 45.) Kir-

janpitoaineistoa eivät ole esimerkiksi tilaukset, toimitusvahvistukset, lähetteet ja rahti-
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kirjat silloin, kun ne eivät sisällä kirjanpitolain tai arvonlisäverolain tositteilta edellyt-

tämiä tietoja, jotka eivät muuten ilmene tositteista, kirjeenvaihdosta tai muusta kirjanpi-

toaineistosta. (Yleisohje kirjanpidon menetelmistä ja aineistoista 1.2.2011.) 

 

Kirjanpitoaineistoa voi joutua säilyttämään joissakin tilanteissa pidempääkin kuin mitä 

kirjanpitolaki edellyttää. Esimerkiksi Euroopan unionin lainsäädäntö voi vaatia tätä ti-

lanteissa, joissa kirjanpitovelvollinen on saanut tukea Euroopan unionilta. (Rekola-

Nieminen 2012, 45.) Verotarkastus kohdentuu kirjanpitoaineistoon, muun muassa tosi-

teaineistoon, kirjanpitokirjoihin, tasekirjaan, kirjeenvaihtoon, pöytäkirjoihin ja muuhun 

laskentatoimen aineistoon. Koska verotarkastus kohdistuu usein kirjanpitoaineistoon, 

kirjanpitoaineistoa voidaan käytännössä joutua säilyttämään kauemmin kuin mitä kir-

janpitolaki edellyttäisi. Verotarkastus kohdistuu myös muuhun laskentatoimen aineis-

toon, joten veronäkökulmasta voidaan joutua säilyttämään myös sellaista kirjanpitoai-

neistoa, jota ei kirjanpitolain mukaan ole välttämätöntä säilyttää. (Leppiniemi 2011, 65–

66.) 

 

 

4.5 Tilintarkastus 

 

Tilintarkastuksessa tarkastetaan kirjanpitovelvollisen kirjanpito, tilinpäätös, toiminta-

kertomus ja hallinto. Saatuaan tilintarkastuksen tehtyä tilintarkastaja antaa tilintarkas-

tuskertomuksen. Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, anta-

vatko tilinpäätös ja toimintakertomus oikean ja riittävän kuvan yrityksestä ja ovatko 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot ristiriidattomia keskenään. (Leppiniemi 

2011, 397, 407–408.)  

 

Osakeyhtiöiden tilinpäätös täytyy antaa tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen 

osakeyhtiön varsinaista yhtiökokousta. Tilintarkastajan on annettava tilintarkastusker-

tomus viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. 

Avoimissa yhtiöissä ja kommandiittiyhtiöissä tilinpäätös pitää antaa tilintarkastajan tar-

kastettavaksi neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilintarkastuskerto-

mus on annettava viiden kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. (Leppiniemi & 

Walden 2009, 99.)    
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Lindfors (2008, 103–104) muistuttaa, että kaikkien kirjanpitovelvollisten ei tarvitse va-

lita tilintarkastajaa. Laki ei vaadi toiminimiä valitsemaan tilintarkastajaa. Pienten yhtei-

söjen ei tarvitse myöskään valita tilintarkastajaa, jos yhtiöjärjestyksessä tai yrityksen 

säännöissä ei velvoiteta valitsemaan tilintarkastajaa. Pienenä yhteisönä pidetään yritys-

tä, jossa on päättyneellä tai sitä edeltäneellä tilikaudella ylittynyt korkeintaan yksi seu-

raavista rajoista: 

- taseen loppusumma on 100 000 euroa 

- liikevaihto on 200 000 euroa ja 

- palveluksessa on keskimäärin kolme henkilöä.  (Lindfors 2008, 103–104.) 
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5 TULOT JA MENOT TILINPÄÄTÖKSESSÄ 

 

 

Juokseva kirjanpito saadaan kirjanpitolain (1336/1997, 2: 3 §) mukaan tehdä maksupe-

rusteisesti. Tilinpäätöksessä maksuperusteisesti tehty kirjanpito on kuitenkin muutettava 

suoriteperusteiseksi. Kirjanpidon muuttamisessa suoriteperusteiseksi on huomioitava 

olennaisuuden periaate. Tilinpäätöksen kokonaisuuden kannalta ei-merkitykselliset erät 

saavat jäädä maksuperusteisiksi olennaisuuden periaatteen nojalla myös tilinpäätökses-

sä. (Rekola-Nieminen 2012, 62–63.) Suoriteperiaatteen vuoksi tuloslaskelma ei kerro 

rahamäärästä, joka on saatu tai maksettu tilikauden aikana. Tuloslaskelma kertoo sen 

sijaan siitä, mitkä tulot on tavallaan ansaittu tilikauden aikana ja mitkä menot liittyvät 

tilikaudella ansaittuihin tuloihin. (Salmi 2012, 30.)  

 

 

5.1 Tulot   

 

Tulolla tarkoitetaan rahallista vastiketta, joka saadaan suoritteen luovuttamisesta. Tuotto 

puolestaan tarkoittaa tietylle tilikaudelle kuuluvaa tuloa, joka kirjataan kyseisen tilikau-

den tuotoksi. Luovutettava suorite voi olla tavara, puolivalmiste, raaka-aine, palvelu, 

hyödykkeen vuokra, korvaus aineettoman hyödykkeen käytöstä tai muu aineellinen 

hyödyke. (Hilmola 2008, 261–262.) 

 

Tuloslaskelmassa tilikauden tuotot esitetään seuraavissa erissä: liikevaihto, liiketoimin-

nan muut tuotot, rahoitustuotot ja satunnaiset tuotot. Tuottoja voi mahdollisesti esiintyä 

myös muissa tuloslaskelman erissä, kuten tilikauden veroissa. Liikevaihdoksi luetaan 

kaikki varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty alennukset, arvon-

lisävero ja muut menot, joiden määrä riippuu suoraan myyntituotoista. Liikevaihtoon 

luetaan vaihto-omaisuuden myynnistä syntyneet tuotot, mutta ei pysyvien vastaavien 

myyntituottoja. (Leppiniemi & Leppiniemi 2007, 35–39.) Liiketoiminnan muihin tuot-

toihin kuuluvat liiketoimintaan liittyvät tuotot, jotka eivät kuitenkaan ole aiheutuneet 

yrityksen varsinaisesta toiminnasta. Tällaisia tuottoja voivat olla muun muassa pysyvien 

vastaavien myynnistä saadut myyntituotot, vuokratuotot ja muut yrityksen varsinaiseen 

toimintaan liittymättömät tuotot. (Salmi 2012, 31.)     
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Rahoitustuottoja ovat muun muassa saadut korot ja rahoitusomaisuuden myynnistä saa-

dut voitot. Rahoitustuottoihin kuuluvat myös yhtymistä saadut voitto-osuudet ja muista 

kuin vaihto-omaisuuteen kuuluvista osakkeista saadut osingot. Satunnaisilla tuotoilla 

tarkoitetaan kertaluonteisia ja tavallisesta poikkeavia tuottoja, jotka ovat suuruudeltaan 

merkittäviä. Satunnaisia tuottoja ovat muun muassa yrityksen jonkun toimialan myyn-

nistä saatu voitto tai vahingonkorvaus, joka on saatu oikeudenkäynnin perusteella. 

(Lindfors 2008, 44–45.) 

 

Tulot kirjataan tilinpäätökseen suoriteperiaatteella. Suoritteesta saatu tulo voidaan taval-

lisesti kirjata tietyn tilikauden tuotoksi vasta, kun myyjä on luovuttanut suoritteen osta-

jalle. Ratkaisevaa tulojen jaksottamisessa on siis hyödykkeen luovutushetki. Sillä ei 

useinkaan ole merkitystä, milloin suoritteen omistusoikeus on siirtynyt myyjältä ostajal-

le tai milloin myyjä on saanut maksun suoritteesta. Arvonlisäverolaki edellyttää, että 

laskuissa on mainittava hyödykkeen toimituspäivä. Maininta toimituspäivästä auttaa 

kirjanpitovelvollista määrittämään hyödykkeen luovutushetken. (Rekola-Nieminen 

2012, 59–60.) Tärkeä periaate tulojen ja menojen jaksottamisessa on myös toisen tulo 

on toisen meno -periaate. Periaatteella tarkoitetaan sitä, ettei hyödyke saa olla yhtä aikaa 

kahden eri kirjanpitovelvollisen omistuksena kirjanpidossa. (Leppiniemi 2011, 107.) 

 

Hyödyke ei aina konkreettisesti siirry myyjältä ostajalle. Tällaisissa tilanteissa ajan ku-

luminen voi määrittää suoritteen luovutushetken. Ajan kulumisen perusteella tuloute-

taan esimerkiksi vuokrat ja lisenssisopimukset. Ongelmallinen tilanne on määritellä, 

milloin pitkäaikainen palvelusopimus voidaan tulouttaa. Varovaisuuden periaatteen no-

jalla pitkäaikaisten sopimusten tulouttamisessa pyritään siihen, ettei sopimuksia tuloute-

ta liian aikaisin ennen kuin niistä on todella ansaittu tuloa. (Salmi 2012, 31.) Luovutus-

hetken määrittäminen on vaikeaa myös aineettomien hyödykkeiden ja rakennusten 

myymisessä. Tällöin luovutushetkeksi katsotaan yleensä se hetki, jolloin hyödykkeen 

omistusoikeus on siirtynyt myyjältä ostajalle. Luovutuksen voidaan tosin katsoa tapah-

tuneen myös silloin, jos hyödyke on käytännössä ostajan hallinnassa, vaikka omistusoi-

keus ei olisi vielä virallisesti siirtynyt myyjältä ostajalle. Hyödykkeen katsotaan siirty-

neen ostajalle myös silloin, kun hyödykkeeseen liittyvät riskit ja edut ovat siirtyneet 

ostajalle ja myyjällä ei ole enää määräysvaltaa hyödykkeeseen. Luovutuksen voidaan 

katsoa tapahtuneen myös silloin, kun myyjä on jo saanut taloudellista hyötyä tehdystä 

kaupasta. (Leppiniemi 2011, 107–108.) 
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Kaikissa tilanteissa tulouttaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, vaikka hyödyke olisi jo 

luovutettu. Este tulouttamiselle voi olla se, jos ostajalla on oikeus perua sopimus kau-

pasta, mutta vielä ei tiedetä, käyttääkö ostaja oikeutensa. Tulouttamista ei voida tehdä 

silloinkaan, kun sopimukseen kuuluu merkittävänä osana jokin työvaihe, esimerkiksi 

asennus, eikä sitä ole tehty. Tulouttamisen este voi olla sekin, jos kauppaan liittyvät 

myyjän takuuvelvoitteet ovat tavallista suuremmat. (Leppiniemi 2011, 107–108.) 

 

Yritys voi saada myymästään hyödykkeestä ennakkomaksun, ennen kuin hyödyke on 

luovutettu. Tällaisissakin tilanteissa noudatetaan suoriteperiaatetta. Ennakkomaksu kir-

jataan myyjän velaksi ja tuloutetaan vasta sitten, kun hyödyke todella luovutetaan osta-

jalle. Tulo voi olla myös ehdollinen. Tällöin yritys on voinut saada jo maksun hyödyk-

keestä, mutta voi joutua palauttamaan sen, jos kaupan ehdot eivät täyty. Ehdollisuus voi 

johtua myös siitä, että yritys saa maksun vasta, kun kaupan ehdot täyttyvät. Varovai-

suuden periaatteen vuoksi tulouttaminen saadaan tehdä vasta, kun kaupan ehdot ovat 

täyttyneet. (Leppiniemi 2011, 114–117.) 

 

Suoriteperiaatteesta saadaan tulojen kirjaamisessa poiketa vain silloin, kun on kyse vä-

häisistä liiketapahtumista tai liiketoimista, jotka liittyvät maatalouden harjoittamiseen. 

Myös pitkän suoritusajan vaativien hyödykkeiden tuloutus valmistusasteen perusteella 

poikkeaa suoriteperiaatteesta. (Leppiniemi 2011, 107.) Olennaisuuden periaatteen nojal-

la vähäiset liiketapahtumat saadaan esittää maksuperusteisesti juoksevan kirjanpidon 

lisäksi myös tilinpäätöksessä (Rekola-Nieminen 2012, 62–63). Leppiniemen (2006, 

117–118) mukaan kirjanpitolautakunta on kuitenkin katsonut lausunnoissaan, että varsi-

naisen toiminnan tulot on kirjattava suoriteperusteisesti silloinkin, kun ne ovat vähäisiä. 

Mahdollisuus kirjata vähäiset tulot tilinpäätöksessä maksuperusteisesti koskee ilmeisesti 

vain muita kuin varsinaisen liiketoiminnan tuloja. 

 

 

5.2 Menot 

 

Meno on rahallinen vastike, joka on maksettu vastaanotetusta suoritteesta. Kululla tar-

koitetaan puolestaan tietylle tilikaudelle kuuluvaa menoa. (Hilmola 2008, 261–262.) 

Kulut jaetaan kulukohtaisessa tuloslaskelmassa kuuteen eri erään. Erät ovat materiaalit 

ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja arvonalentumiset, liiketoiminnan muut kulut, ra-

hoituskulut sekä satunnaiset kulut. (Leppiniemi 2011, 131.)  
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Tuloslaskelman erään materiaalit ja palvelut kuuluvat aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä 

ulkopuoliset palvelut. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -erä sisältää kaksi alaryhmää: ostot 

tilikauden aikana ja varastojen muutos. Tilikauden aikana ostot-tilille kirjataan kaikki 

tilikauden aikana tehdyt vaihto-omaisuuden ostot. Tilikaudelle kuuluvat ostokulut saa-

daan vähentämällä tai lisäämällä ostomenoihin varastonmuutos. Ulkopuolisiin palvelui-

hin kuuluvat vaihto-omaisuuden valmistamiseen liittyvien palveluiden, kuten alihankin-

nan ja vuokratyövoiman, käytöstä aiheutuneet menot. (Leppiniemi & Leppiniemi 2007, 

130–134.) 

 

Tuloslaskelman erä henkilöstökulut sisältää maksetut palkat ja palkkiot sekä muut hen-

kilöstökulut. Palkat maksetaan aina luonnollisille henkilöille. Yrityksille tehdystä työstä 

maksetut korvaukset eivät kuulu palkkoihin, vaan ne esitetään tuloslaskelmassa ulko-

puoliset palvelut -rivillä. (Leppiniemi 2011, 134–135.) Henkilösivukuluja ovat palkkoi-

hin sidotut erät, joiden suuruus määräytyy palkan perusteella. Tällaisia ovat muun mu-

assa sosiaaliturvamaksut, työeläkemaksut, työttömyysvakuutusmaksut, tapaturmavakuu-

tusmaksut ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Sen sijaan henkilöstön virkistysmenot, kuten 

henkilöstöjuhlien menot, eivät kuulu henkilösivukuluihin. (Leppiniemi 2003, 121, 167–

168.) 

 

Liiketoiminnan muihin kuluihin kuuluvat menot, jotka ovat syntyneet yritystoiminnasta 

ja joilla ei ole omaa ryhmää tuloslaskelmassa. Liiketoiminnan muihin kuluihin kuuluvat 

muun muassa yrityksen vuokrakulut ja muut toimitilakulut, hallinnon ja markkinoinnin 

kulut sekä matkakulut. (Lindfors 2008, 44.) Liiketoiminnan muihin kuluihin kuuluvat 

myös yrityksen käyttämistä palveluista, kuten tilitoimisto-, tilintarkastus- ja asianajo-

palkkioista, aiheutuneet kulut. Liiketoiminnan muissa kuluissa esitettyjen palveluiden 

loppukäyttäjä on yritys itse. Palvelut, jotka liittyvät välittömästi vaihto-omaisuuden 

myyntiin, esitetään ulkopuolisissa palveluissa. Liiketoiminnan muita kuluja ovat myös 

myyntisaamisista aiheutuneet luottotappiot ja pysyvien vastaavien myynnistä tai romu-

tuksesta aiheutuneet tappiot. (Leppiniemi & Leppiniemi 2007, 141–142, 147–148, 152.)  

 

Poistoihin ja arvonalennuksiin kuuluvat hyödykkeistä tehdyt poistot ja arvonalennukset. 

Pysyviin vastaaviin kuuluvat hyödykkeet vähennetään kuluina tuloslaskelmassa suunni-

telman mukaan tehtävinä poistoina. Hyödykkeille on tehtävä arvonalennuskirjaus, jos 

niiden poistamaton hankintameno taseessa on suurempi kuin mitä hyödykkeeseen liitty-



 

 

37 

vät tulonodotukset ovat. Tämä voi johtua muun muassa hyödykkeiden vahingoittumi-

sesta. Rahoituskuluja ovat lainojen korkokulut ja lainojen nostamisesta sekä hoidosta 

syntyneet kulut. Lisäksi sijoituksista ja rahoitusarvopapereista tehdyt arvonalennukset 

sekä rahoituksen eriin liittyvät valuuttakurssitappiot ja luottotappiot ovat rahoituskuluja. 

Satunnaisia kuluja ovat tavanomaisesta poikkeavat suuret kertaluonteiset erät. Esimer-

kiksi erityisen suuri maksettu vahingonkorvaus, maksettu konserniavustus tai tappio, 

joka on syntynyt toimialasta luopumisesta kuuluvat satunnaisiin kuluihin. (Lindfors 

2008, 43–45.) 

 

Menot ovat tilinpäätöksessä joko tuloslaskelmassa olevia kuluja tai taseessa olevia ak-

tiivoita. Jos menojen ei uskota kerryttävän enää tuloja, vähennetään ne kuluina tuloslas-

kelmassa. Vastaiset menot ja menetykset on myös aina vähennettävä kuluina tuloslas-

kelmassa. Menot saa puolestaan aktivoida taseeseen, jos niiden uskotaan vielä kerryttä-

vän vastaavaa tuloa kirjanpitovelvolliselle. (Leppiniemi 2011, 130.)  

 

Tilinpäätöksen laadintaan vaikuttaa meno tulon kohdalle -periaate. Tilikauden kuluksi 

on sen perusteella kirjattava kaikki ne menot, jotka liittyvät tilikaudelle kuuluviin tuot-

toihin. Tällaisia menoja ovat muun muassa tietyn, jo myydyn hyödykkeen valmistami-

sesta aiheutuneet raaka-ainemenot. (Rekola-Nieminen 2012, 60.) Vähäisiä hankintoja 

saa kuitenkin käsitellä tilinpäätöksessä maksuperusteisesti. Esimerkiksi toimistotarvik-

keiden hankinta tai lehtien tilaaminen ovat vähäisiä liiketapahtumia. Vähäisiä hankinto-

ja voi kuitenkin käsitellä suoriteperusteisesti tilinpäätöksessä, jos kirjanpitovelvollinen 

niin haluaa. (Leppiniemi 2006, 117.) 

 

Henkilöstökuluja, muun muassa palkkoja ja palkkioita sekä niihin liittyviä henkilösivu-

kuluja, käsitellään tilinpäätöksessä suoriteperusteisesti, kuten muitakin menoja. Tilikau-

den kuluna esitetään tilikaudelle kuuluvat palkkamenot, vaikka niitä ei olisi vielä mak-

settu. Tällaisia palkkamenoja ovat usein muun muassa ylityöpalkat, tulospalkkiot ja 

lomapalkkavelka. Tilikauden kuluna esitetään myös tilikaudelle kuuluvat vielä maksa-

mattomat henkilösivukulut. Tällaisissa tilanteissa palkka on voitu maksaa, mutta siihen 

liittyviä henkilösivukuluja ei ole vielä maksettu. Henkilösivukulujen vakuutusmaksuista 

tulee vakuutusyhtiöltä lasku erikseen. (Leppiniemi 2003, 120–121.) Tilikaudella ansait-

tu lomapalkka ja siihen liittyvät sivukulut kirjataan tilikauden kuluksi myös silloin, kun 

lomapalkka maksetaan vasta seuraavana tilikautena, sen aikana pidetyltä lomalta (Lep-

piniemi 2008, 138). 
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5.3 Luottotappiot 

 

Kirjanpitolain (5: 2. 1 §) mukaan saamiset arvostetaan tilinpäätöksessä nimellisarvoon, 

kuitenkin enintään niiden todennäköiseen arvoon. Saamisia ei saa esittää tilinpäätökses-

sä koskaan korkeammassa arvossa kuin mitä niistä on mahdollista todellisuudessa saa-

da. Esimerkiksi jos asiakas on yrityssaneerauksessa tai asiakasta uhkaa konkurssi, saa-

misista ei välttämättä saada niiden nimellisarvoa. (Rekola-Nieminen 2012, 90–91.)  

 

Saamisen arvo tilinpäätöksessä perustuu kirjanpitovelvollisen arvioon rahamäärästä, 

joka saamisesta voidaan saada. Kirjanpitovelvollisen on kirjanpitolautakunnan lausun-

non mukaan pystyttävä jälkikäteen todentamaan se, millä perusteella hän on tehnyt ar-

vionsa saamisen arvosta. Kirjanpitovelvollisen on viimeistään tilinpäätöshetkellä arvioi-

tava todennäköisyyttä sille, että saamiset on mahdollista saada. Jos tilinpäätöshetkellä 

tiedetään, ettei saaminen ole todennäköinen, on se kirjattava luottotappioksi. Arvioin-

nissa on huomioitava myös tilinpäätöshetken ja tilinpäätöksen valmistumisen väliset 

tapahtumat. Jos tilinpäätöksen laatimisaikana varmistuu luottotappio tai se, ettei luotto-

tappio toteudu, tämä tieto on otettava huomioon saamisen arvostamisessa tilinpäätök-

sessä. (Leppiniemi 2008, 177–178.) Luottotappion kirjaaminen ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että kirjanpitovelvollinen luopuu saamisen perinnästä. 

 

Kirjanpitolautakunta on esittänyt lausunnossaan (2008/1827) kriteereitä sille, milloin 

saaminen pitää kirjata luottotappioksi ja milloin riittää se, että saamisen epävarmuus 

mainitaan liitetiedoissa (taulukko 1). Saaminen on kirjattava luottotappioksi silloin, kun 

on varmaa, ettei sitä saada. Jos on todennäköistä, ettei saamista saada ja saamisen määrä 

voidaan arvioida, voidaan se kirjata luottotappioksi. Jos saamisen määrää ei kuitenkaan 

pystytä luotettavasti arvioimaan, saamisen epävarmuudesta voidaan kertoa liitetiedoissa. 

(Rekola-Nieminen 2012, 90–92.) Jos on todennäköistä, että saaminen saadaan perittyä, 

mutta asiaan liittyy epävarmuutta, on siitä mainittava liitetiedoissa oikean ja riittävän 

kuvan varmistamiseksi. Huomionarvoista on, että luottotappiot täytyy vähentää saami-

sista jo silloin, kun on todennäköistä, ettei saamisia saada. Luottotappioksi kirjaaminen 

ei siis edellytä, että luottotappion syntyminen olisi jo varmaa. (Leppiniemi 2008, 177–

179.) 
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TAULUKKO 1. Luottotappion todennäköisyys (Rekola-Nieminen 2012, 91) 

Realisoitumisen todennäköisyys Menettelyn kirjanpitokäsittely 

1. Perustellusti varma (95–100%)  Ei vastainen tapahtuma, kirjataan kuluksi 

2. Todennäköinen (50–95%) Kirjataan kuluksi, jos määrä voidaan koh-

tuudella arvioida, muussa tapauksessa ilm. 

liitetietoina 

3. Mahdollinen, ei todennäk. (5-50 %) Ilmoitetaan liitetietoina 

4. Epätodennäköinen (0-5 %) Ei ilmoiteta liitetietoina 

 

Kirjanpitolautakunta on esittänyt lausunnossaan prosenttilukuina olevia todennäköi-

syyksiä saamiselle. Leppiniemen (2003) mielestä prosenttiluvut ovat teoreettisia ohje-

nuoria, eikä käytännössä voida sanoa tarkalleen, millä todennäköisyydellä saaminen on 

mahdollista saada. (Leppiniemi 2003, 107–108.) Saamisia kirjattaessa on siis huomioita 

se, uskotaanko mahdollisuuteen saada saaminen. On normaalia, että kaikkiin saamisiin 

liittyy pientä epävarmuutta liiketoiminnassa. Jos riski saamisesta mahtuu normaalin 

liikeriskin puitteisiin, riskistä ei tarvitse mainita liitetiedoissa mitään. (Leppiniemi 2008, 

178–179.) 

 

Saamisten arvostamisen lähtökohtana on varovaisuuden periaate. Tilikauden kuluna on 

esitettävä kaikki ennakoitavissa olevat menot ja menetykset, vaikka ne eivät olisi vielä 

toteutuneet. (Rekola-Nieminen 2012, 90–91.) Jokainen saamiserä on esitettävä taseessa 

erillisarvostuksen periaatteen mukaan ja siten jokaisen saamisen arvonalennus on kirjat-

tava. Luottotappiot esitetään tilinpäätöksessä liiketoiminnan muissa kuluissa, ei myyn-

nin oikaisuna. Myyntisaamisten todennäköiset arvonalentumiset ja muiden saamisten 

lopulliset arvonalentumiset saa vähentää myös verotuksessa. (Leppiniemi 2008, 178, 

180.) 

 

 

5.4 Vastaiset menot ja menetykset 

 

Kirjanpitolain (1336/1997, 5: 14 §) mukaan kirjanpitovelvollisen on joissakin tilanteissa 

vähennettävä tuloslaskelmassa vastaisia menoja ja menetyksiä. Vastaiset menot ja me-

netykset voivat liittyä muun muassa toiselle osapuolelle tulevina tilikausina maksetta-

viin korvauksiin tai tiedossa oleviin tappioihin (Leppiniemi 2008, 135–136).  
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Vastaisten menojen ja menetysten vähentäminen on tuloslaskelmassa mahdollista vain, 

jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät. Vastaisen menon on kohdistuttava päättyneeseen 

tai sitä aiempaan tilikauteen. Tilinpäätöksen laatimishetkellä on pidettävä varmana tai 

ainakin todennäköisenä sitä, että vastainen meno tai menetys tapahtuu. Vastaista menoa 

tai menetystä vastaava tulo ei puolestaan saa olla varma. Vastaisen menon on perustu-

tuttava joko lakiin tai kirjanpitovelvollisen sitoumukseen toista osapuolta kohtaan. 

(Leppiniemi & Leppiniemi 2007, 397–398.) 

 

Tilinpäätöksessä vastaiset menot ja menetykset esitetään joko pakollisina varauksina tai 

siirtovelkoina. Vastaiset menot ja menetykset esitetään pakollisina varauksina silloin, 

kun ei tiedetä varmaksi, mikä niiden tarkka rahamäärä on tai milloin ne maksetaan. Jos 

vastaisten menojen ja menetysten ajankohta tai rahamäärä tiedetään tarkasti, ovat ne 

tilinpäätöksessä siirtovelkoja. (Leppiniemi & Leppiniemi 2007, 397–398.) 

 

Pääsäännön mukaan kirjanpitoon saa kirjata vain liiketapahtumia. Pakollisten varausten 

tekeminen on kuitenkin poikkeus pääsääntöön. Pakollisten varausten tekeminen täyttää 

vaatimuksen varovaisuuden periaatteen noudattamisesta. Pakollisten varausten tekemi-

nen on mahdollista vain, jos kirjanpitolain vaatimukset täyttyvät. Yrityksellä voi kui-

tenkin olla liiketoimintaan vaikuttavia riskejä tai muita poikkeavia tilanteita, jotka eivät 

täytä pakollisen varauksen tekemisen ehtoja. Jotta tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 

kuvan, näistä riskeistä on kerrottava tilinpäätöksen liitetiedoissa. (Leppiniemi & Leppi-

niemi 2007, 397–398.) 

 

Pakollinen varauksen tekeminen voi johtua muun muassa tulevista takuukorjauksista.  

Takuukorjauksiin liittyvä pakollinen varaus on tehtävä tilanteissa, joissa suorite on jo 

luovutettu asiakkaalle ja tiedetään, että suoritteeseen on tehtävä takuukorjaus, mutta sitä 

ei ole vielä tehty. (Leppiniemi & Leppiniemi 2007, 400–401.) Pakolliset varaukset eivät 

ole vähennyskelpoisia verotuksessa. Rakennusliikkeissä, laivanrakennusyrityksissä ja 

metallialan yrityksissä tehty takuuvaraus voi kuitenkin joissakin tilanteissa olla verotuk-

sessa vähennyskelpoinen. Jos edellä mainituilla yrityksillä on takuusitoumus tai ne ovat 

muuten vastuussa rakennuksessa, sillassa, tiessä tai suurehkossa koneyksikössä esiinty-

västä virheestä, takuuvaraus on vähennyskelpoinen verotuksessa. (Tomperi 2013, 124.) 
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6 VAIHTO-OMAISUUS TILINPÄÄTÖKSESSÄ 

 

 

6.1 Vaihto-omaisuuden lajit 

 

Vaihto-omaisuutta ovat yrityksen toimialaan kuuluvat hyödykkeet, jotka on tarkoitettu 

jälleenmyytäviksi. Vaihto-omaisuus jaetaan neljään erään, joita ovat aineet ja tarvik-

keet, keskeneräiset tuotteet, valmiit tuotteet tai tavarat sekä muu vaihto-omaisuus. Vaih-

to-omaisuudessa voi esiintyä myös erä ennakkomaksut. (Rekola-Nieminen 2012, 78–

79.) 

 

Aineisiin ja tarvikkeisiin kuuluvat sekä raaka-aineet että muut tarvikkeet, joita tarvitaan 

vaihto-omaisuuden valmistamiseen tai myyntiin saattamiseen, muun muassa pakkaus-

tarvikkeet ja puhdistusaineet. Keskeneräisiä tuotteita ovat puolivalmisteet, jotka on tar-

koitus tehdä valmiiksi yrityksessä. Kun ne ovat valmiita, ne on tarkoitettu myytäviksi. 

Yritys on voinut tehdä tällaiset hyödykkeet alusta asti itse tai se on voinut ostaa ne puo-

livalmiina toiselta yritykseltä. Valmiit tuotteet -erään kuuluvat valmistustoimintaa har-

joittavan yrityksen itse valmistamat jo valmiit tuotteet, jotka on tarkoitettu myytäviksi. 

Valmiit tavarat -erä esiintyy tukku- ja vähittäiskaupan kirjanpidossa. Erään kuuluvat 

ulkopuolelta ostetut, sellaisinaan myytäväksi tarkoitetut hyödykkeet. Muuhun vaihto-

omaisuuteen kuuluvat sellaiset hyödykkeet, jotka eivät sovi edellä mainittuihin vaihto-

omaisuuden eriin. Tällaisia hyödykkeitä ovat muun muassa myytäväksi tarkoitetut ar-

vopaperit, tontit ja kiinteistöt. (Leppiniemi 2011, 207–208.) Vaihto-omaisuuden ennak-

komaksut -erään kuuluvista hyödykkeistä kirjanpitovelvollinen on maksanut jo ennak-

komaksun, mutta hyödykkeet eivät ole vielä siirtyneet kirjanpitovelvolliselle (Rekola-

Nieminen 2012, 78–79). 

 

 

6.2 Vaihto-omaisuuden hankintameno 

 

Vaihto-omaisuuden hankintamenoon luetaan kirjanpitolain (4: 5 §) mukaan muuttuvat 

menot, jotka ovat aiheutuneet hyödykkeen hankinnasta tai valmistuksesta. Muuttuvat 

menot on aina otettava mukaan hyödykkeen hankintamenoon eli hankintameno on niin 

sanotun minimikalkyylin mukainen. Muuttuvat menot ovat menoja, jotka riippuvat tuo-

tannon määrästä. (Leppiniemi 2006, 141–142.) Jos yritys ostaa hyödykkeen toiselta 
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yritykseltä ja myy sen sellaisenaan, muuttuviin menoihin kuuluvat yleensä vain toimi-

tuskulut ja rahdit. Itse valmistetun hyödykkeen muuttuvia menoja ovat puolestaan raa-

ka-ainemenot, raaka-aineiden hankintaan liittyvät menot, kuten maksetut rahdit ja tullit 

sekä kurssierot. Lisäksi muuttuviin menoihin kuuluvat hyödykkeen valmistamisesta 

aiheutuneet työvoimamenot, kuten palkat ja palkan sivukulut sekä ulkopuolisista palve-

luista maksetut palkkiot. (Rekola-Nieminen 2012, 80–81.) 

 

Tavaroiden ja raaka-aineiden hankintamenon määrittämisessä vallitsee käyttövalmiina 

kirjanpitovelvollisen varastossa -periaate. Periaatteella tarkoitetaan sitä, että hyödyk-

keen hankintahintaan luettaviin muuttuviin menoihin lasketaan kaikki menot, jotka on 

tarvinnut uhrata, jotta hyödyke on päätynyt kirjanpitovelvolliseen varastoon. Tällaisia 

menoja ovat muun muassa toimituskulut ja rahdit. Arvonlisäveroa ei sen sijaan lasketa 

hyödykkeen hankintamenoon, jos kirjanpitovelvollinen on saanut sen vähentää. Arvon-

lisävero on kuitenkin osa hyödykkeen hankintamenoa silloin, kun kirjanpitovelvollinen 

ei ole saanut sitä vähentää. (Leppiniemi 2006, 143.) 

 

Vaihto-omaisuuden hankintamenoon voidaan tietyin edellytyksin ottaa mukaan myös 

hyödykkeen hankintaan ja valmistamiseen liittyvät kiinteät menot. Kiinteät menot ovat 

menoja, joiden määrä ei riipu tuotannon määrästä tietyn ajanjakson, kuten tilikauden, 

aikana. Hyödykkeen hankintamenoon luettavissa olevia kiinteitä menoja ovat muun 

muassa välilliset aine- ja tarvikemenot, tuotannonjohdon palkat, tuotantolaitoksen käyt-

tö- ja hallintomenot, hankinnan ja valmistuksen kuljetusmenot, vakuutusmenot sekä 

poistot valmistustoiminnassa käytettävistä pysyvistä vastaavista. (Yleisohje kiinteiden 

menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon 31.1.2006.) 

 

Kiinteiden menojen lukeminen vaihto-omaisuuden hankintamenoon on mahdollista vain 

silloin, kun kiinteät menot ovat olennaiset verrattuna pelkästään muuttuvat menot sisäl-

tävään hankintamenoon. Olennaisuuden arvioinnissa huomioidaan myös kiinteiden me-

nojen rahamäärän konkreettinen suuruus. Kiinteät menot saa aktivoida hankintamenoon 

vain silloin, kun kirjanpitovelvollisella on toimiva ja tuotekohtainen kustannuslaskenta-

järjestelmä. (Yleisohje kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen hankintamenoon 

31.1.2006.) Kiinteiden menojen aktivointi hankintamenoon on usein mahdollista vain 

valmistustoimintaa harjoittavissa yrityksissä, ei vähittäis- ja tukkukaupoissa. Kiinteiden 

menojen määrä vähittäis- ja tukkukaupoissa ei yleensä ole kovin suuri, joten kiinteiden 

menojen konkreettinen suuruus ei useinkaan täytä olennaisuuden vaatimusta. (Leppi-
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niemi 2006, 144–145.) Tavallisesti myöskään pienet kirjanpitovelvolliset eivät lue kiin-

teitä menoja vaihto-omaisuuden hankintamenoon mukaan. Syynä on Leppiniemen ja 

Leppiniemen (2010) mukaan se, että pienten kirjanpitovelvollisten kustannuslaskennan 

taso täyttää harvoin kirjanpitolautakunnan asettamia kustannuslaskennallisia vaatimuk-

sia. Toinen syy on se, ettei verotuksessa saa vähentää vuosikuluina hankinnan ja valmis-

tuksen kiinteitä menoja, jos ne on otettu mukaan hyödykkeen hankintamenoon. (Leppi-

niemi & Leppiniemi 2010, 84–85.) 

 

 

6.3 Vaihto-omaisuuden hankintamenon jaksottaminen 

 

Kirjanpitolain mukaan (5: 6 §) kirjanpitovelvollisella tilikauden päättymishetkellä ole-

van vaihto-omaisuuden hankintameno aktivoidaan taseeseen. Aktivointi on mahdollista, 

koska vaihto-omaisuuden uskotaan vielä kerryttävän tuloja kirjanpitovelvolliselle. Jotta 

vaihto-omaisuus aktivoidaan oikein, kirjanpitovelvollisen on selvitettävä hänellä tilin-

päätöshetkellä olevan vaihto-omaisuuden määrä ja arvo. (Termäs 2008, 299–300.) 

 

Vaihto-omaisuuden määrä selviää sekä varastokirjanpidon että kirjanpitovelvollisen 

tekemän konkreettisen inventoinnin avulla. Inventointi voidaan tehdä juoksevasti tili-

kauden aikana tai se voidaan tehdä tilinpäätöspäivänä. Inventoinnin tarkoituksena on 

selvittää, mitä tuotteita ja kuinka paljon niitä on kirjanpitovelvollisen varastossa. Inven-

toitaessa on tarkoitus myös varmistaa se, että varastossa oleva vaihto-omaisuus kelpaa 

vielä käyttöön tai myyntiin. Inventoinnin tarkoitus on lisäksi varmistua siitä, että myyn-

nit ja ostot on jaksotettu kirjanpidossa oikein. Inventoitaessa on tarkoitus selvittää, että 

tuote on todella saapunut myyjältä ja se on varastossa tai tuote on luovutettu asiakkaal-

le, eikä se ole enää kirjanpitovelvollisen varastossa. (Termäs 2008, 300.)  

 

Tilinpäätöksessä on määritettävä myös kirjanpitovelvollisen vaihto-omaisuuden arvo. 

Vaihto-omaisuuden arvostaminen tapahtuu alimman arvon -periaatteella. Jos hyödyk-

keen todennäköinen hankintahinta tai luovutushinta on alhaisempi kuin hyödykkeen 

alkuperäinen hankintameno, on käytettävä näistä kolmesta kaikkein alhaisinta hintaa. 

Alimman arvon ja hankintamenon välinen erotus on kirjattava kuluksi. Hyödykkeen 

luovutushinta tai tilinpäätöshetken hankintahinta saattaa olla alkuperäistä hankintame-

noa alhaisempi muun muassa hyödykkeen epäkuranttiuden vuoksi. Esimerkiksi tuote on 

saattanut vanhentua, ja se pitää myydä alhaisemmalla hinnalla kuin mitä kirjanpitovel-
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vollinen on siitä maksanut. Usein vaihto-omaisuus arvostetaan kuitenkin hankinta-

menoon. (Leppiniemi 2011, 213–214.) 

 

Ratkaisut varaston arvosta tehdään sen tiedon perusteella, joka kirjanpitovelvollisella on 

käytössä tilinpäätöshetkellä. Jos tilipäätöksen laatimisvaiheessa kuitenkin selviää, että 

hyödykkeen todennäköinen hankintameno tai luovutushinta on tilinpäätöshetkellä alku-

peräistä hankintamenoa alhaisempi, tämä tieto on otettava huomioon varaston arvosta-

misessa. Varaston arvostaminen tehdään sillä oletuksella, että kirjanpitovelvollisen toi-

minta jatkuu. Jos tiedetään, että kirjanpitovelvollisen varasto myydään lähiaikoina lop-

puunmyynnissä, on vaihto-omaisuushyödykkeet arvostettava siihen hintaan, mikä nii-

den myynnistä uskotaan loppuunmyynnissä saatavan. (Termäs 2008, 300–301.) 

 

Laadittaessa tilinpäätöstä tilinpäättäjä tekee varastonmuutoskirjauksen sen jälkeen, kun 

kirjanpitovelvollisen varaston määrä ja arvo on selvitetty. Kirjaus tehdään vertaamalla 

tilikauden päättymishetken inventoidun varaston arvoa alkuvaraston arvoon. Muutos 

varaston arvossa kirjataan tuloslaskelman varastonmuutos-tilille. Jos loppuvaraston arvo 

on alkuvaraston arvoa suurempi, tilikauden tulos paranee. Tilikauden tulos puolestaan 

heikkenee, jos varasto on pienentynyt. (Salmi & Rekola-Nieminen 2004, 37.) 

 

Varastonmuutoskirjauksen tekemisessä on kyse vaihto-omaisuuden jaksottamisesta. 

Tilikauden aikana tuloslaskelman ostoihin kirjataan kaikki tilikaudella tehdyt hankinnat 

riippumatta siitä, onko ne myyty eteenpäin vai ovatko hankinnat vielä kirjanpitovelvol-

lisen varastossa. Meno tulo kohdalle -periaatteen mukaan tilikauden kuluina saa esittää 

vain ne hyödykkeet, jotka ovat jo kerryttäneet liikevaihtoa yritykselle. (Salmi & Rekola-

Nieminen 2004, 37.) Taseeseen aktivoidaan tilikauden hankinnoista se osa, joka on vie-

lä kirjanpitovelvollisella, eikä se ole tuottanut tuloa. Tilikauden kuluksi puolestaan kir-

jataan ne hyödykkeet, jotka on myyty tilikauden aikana, vaikka ne on hankittu aiemmil-

la tilikausilla. Edellytyksenä sille, että vaihto-omaisuushyödykkeet aktivoidaan tasee-

seen, on odotus siitä, että ne kerryttävät yritykselle tuloja tulevaisuudessa. (Rekola-

Nieminen 2012, 102–103.) Hyödykettä ei saa ottaa mukaan vaihto-omaisuuden arvoon, 

jos uskotaan, ettei hyödykettä voida enää myydä, esimerkiksi sen pilaantumisen vuoksi. 
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6.4 Vaihto-omaisuuden käyttöjärjestys 

 

Vaihto-omaisuuden käyttöjärjestys on selvitettävä silloin, kun varastossa on samanlaji-

sia hyödykkeitä, jotka on hankittu eri aikoina ja eri hintaan. Vaihto-omaisuus voidaan 

arvostaa hyödykkeiden todellisen käyttöjärjestyksen mukaan, jos kirjanpitovelvollinen 

pystyy sen osoittamaan. (Leppiniemi 2011, 208–209.) 

 

Tavallisesti varaston käyttöjärjestyksen määrittämisessä käytetään kuitenkin hankinta-

meno-oletusta, koska on hankalaa määrittää varaston todellinen käyttöjärjestys. Kirjan-

pitolaissa on kolme eri hankintameno-oletusvaihtoehtoa: FIFO, LIFO ja keskihankinta-

hinta. FIFO-periaate (first in, first out) tarkoittaa oletusta siitä, että ensiksi hankitut hyö-

dykkeet käytetään myös ensin. LIFO-periaatteen (last in, first out) mukaan ensiksi käy-

tetään ne hyödykkeet, jotka on hankittu viimeksi. Keskihintaperiaatteella hyödykkeen 

hankintamenoksi tulee varastossa olevien hyödykkeiden hankintamenojen keskiarvo, 

jota on painotettu hyödykkeiden vastaavilla hankintamäärillä. (Leppiniemi 2011, 208–

209.)  

 

Eri menetelmien valitsemisessa on huomioitava, että valittua menetelmää on käytettävä 

johdonmukaisesti tilikaudesta toiseen. Huomionarvoista on myös se, että eri menetel-

millä päädytään erilaiseen varaston arvoon, mikä puolestaan vaikuttaa tilikauden tulok-

seen. Verotuksessa hyväksytään lähtökohtaisesti vain todellisen käyttöjärjestyksen ja 

FIFO-periaatteen käyttäminen. Jos kirjanpitovelvollinen pystyy perustelemaan hyvin, 

miksi käyttää muita vaihtoehtoja, nekin saatetaan hyväksyä verotuksessa. (Rekola-

Nieminen 2012, 82.) 

 

 

6.5 Keskeneräiset tuotteet 

 

Yrityksessä itse valmistettujen valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden arvostus voi olla 

vaikeaa. Keskeneräiset ja valmiit tuotteet arvostetaan samalla tavalla. Keskeneräisten 

tuotteiden hankintamenoon luetaan mukaan tuotteiden valmistamisesta ja hankkimisesta 

aiheutuneet muuttuvat menot. (Tomperi 2011, 13–14.) Tällaisia menoja ovat muun mu-

assa aine- ja tarvikemenot, työntekijöiden palkat ja niihin liittyvät henkilösivumenot 

sekä alihankinnan menot (Yleisohje tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perus-

teella 30.9.2008).  
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Keskeneräisten töiden arvo on kustannuslaskennan minimikalkyylin mukainen. Jotta 

keskeneräiset työt osataan arvostaa oikein, on kirjanpitovelvollisen selvitettävä ne me-

not, jotka kohdentuvat juuri keskeneräisiin tuotteisiin. (Tomperi 2011, 13–14.) Kustan-

nuslaskennassa puhutaan aiheuttamisperiaatteesta. Aiheuttamisperiaatteella tarkoitetaan 

sitä, että kohteeseen, jonka kustannuksia lasketaan, liitetään vain sen aiheuttamat kus-

tannukset. Keskeneräisten töiden arvostamisessa on selvitettävä esimerkiksi se, mitkä 

raaka-aineet tai palkat liittyvät keskeneräisiin tuotteisiin. Kustannusten täysin tarkka 

kohdentaminen voi kuitenkin olla todella vaikeaa tai jopa mahdotonta. Kustannusten 

kohdentaminen onkin tehtävä riittävällä tarkkuudella. (Suomala, Manninen & Lyly-

Yrjänäinen 2011, 88–90.) 

 

Keskeneräisten töiden arvoon on mahdollista ottaa mukaan tietyin edellytyksin myös 

kiinteitä menoja. Kiinteiden menojen aktivoimiselle keskeneräisten töiden arvoon on 

kuitenkin tarkat vaatimukset. Kiinteiden menojen on oltava olennaisia. Olennaisuudella 

tarkoitetaan rahamäärän konkreettista suuruutta ja kiinteiden menojen määrää verrattuna 

hankintamenoon, joka sisältää pelkästään muuttuvat menot. Kiinteiden menojen akti-

voiminen hankintamenoon edellyttää myös sitä, että kirjanpitovelvollisella on käytössä 

tuotekohtainen kustannuslaskentajärjestelmä, joka on toimiva ja systemaattinen. Erillis-

ten, yksittäisten kustannuslaskelmien laatiminen hyödykkeistä ei täytä kustannuslasken-

tajärjestelmän vaatimuksia. (Yleisohje kiinteiden menojen lukemisesta hyödykkeen 

hankintamenoon 31.1.2006.) 

 

Keskeneräiset työt liittyvät luovutukseen perustuvan tuloutuksen käyttämiseen. Luovu-

tukseen perustuvalla tuloutuksella tarkoitetaan sitä, että suoritteeseen liittyvä tulo saa-

daan kirjata tuotoksi ja suoritteeseen liittyvä meno kuluksi vasta sitten, kun suorite luo-

vutetaan asiakkaalle. (Yleisohje tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella 

30.9.2008.) 

 

Pitkäaikaishankkeet saadaan tietyin edellytyksin tulouttaa myös valmistusasteen mu-

kaan. Pitkäaikaishankkeilla tarkoitetaan tavallisesti yli vuoden kestäviä hankkeita tai 

hankkeita, jotka ulottuvat kahdelle tilikaudelle. Pitkäaikaishankkeet liittyvät yleensä 

rakennushankkeisiin, kuten rakennuksen, tien, sillan tai suuren koneyksikön valmista-

miseen. Valmistusasteen mukainen tulouttaminen tarkoittaa sitä, että hankkeesta kerty-

vä tulo kirjataan tuotoksi ja hankkeeseen liittyvät menot tilikauden kuluksi sitä mukaan, 
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kun hanke valmistuu, ei vasta silloin, kun hanke luovutetaan. (Yleisohje tulon kirjaami-

sesta tuotoksi valmistusasteen perusteella 30.9.2008.) 

 

Hyödykkeitä ei kuitenkaan ole koskaan pakko tulouttaa valmistusasteen mukaan vaan 

luovutuksen mukainen tuloutus on aina mahdollista. Tulouttaminen valmistusasteen 

perusteella on myös mahdollista vain, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Edellytyksenä 

valmistusasteen mukaiselle tuloutukselle on esimerkiksi se, että hankkeen erilliskate 

täytyy voida ennakoida luotettavasti. Erilliskate saadaan, kun hyödykkeen myyntitulosta 

vähennetään sen hankintameno. Jotta erilliskatteen määrä voidaan arvioida, on yrityk-

sessä käytettävä luotettavaa kustannuslaskentajärjestelmää. (Yleisohje tulon kirjaami-

sesta tuotoksi valmistusasteen perusteella 30.9.2008.) 
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7 PYSYVÄT VASTAAVAT TILINPÄÄTÖKSESSÄ 

 

 

Pysyviin vastaaviin kuuluvat aineelliset hyödykkeet, aineettomat hyödykkeet ja sijoituk-

set. Näiden kaikkien kolmen erän hankintamenoa käsitellään tilinpäätöksessä eri tavalla. 

(Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 140–144.) Jotta jokin esine, aineeton oikeus, sijoitus 

tai muu hyödyke kuuluu pysyviin vastaaviin, on sen tuotettava tuloa useamman kuin 

yhden tilikauden aikana (Vuorio 2008, 276). 

 

 

7.1 Aineelliset hyödykkeet 

 

Aineellisia hyödykkeitä ovat muun muassa koneet ja kalusto, rakennukset ja rakennel-

mat sekä maa- ja vesialueet (Vuorio 2008, 276). Kirjanpitolain (5: 5 §) mukaan pysy-

viin vastaaviin kuuluvien aineellisten hyödykkeiden hankintameno on aktivoitava tasee-

seen ja se on kirjattava kuluksi tuloslaskelmaan suunnitelman mukaisina poistoina hyö-

dykkeen vaikutusaikana. Aineellisia hyödykkeitä koskee siis aktivointivelvollisuus ja 

poistopakko. (Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 140–141.) Kuluksi kirjataan se osa hyö-

dykkeen arvosta, josta ei enää tulevaisuudessa uskota saatavan tuloja. Hyödykkeen 

poistamaton hankintameno on puolestaan aktivoituna taseessa. Hyödykkeen tasearvo ei 

saa olla suurempi kuin mitä hyödykkeeseen liittyvät tulonodotukset ovat. (Salmi 2012, 

44.) 

 

Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen suunnitelman mukaisista poistoista 

16.10.2007. Yleisohjeessa pienille kirjanpitovelvollisille annetaan joitakin helpotuksia 

pysyvien vastaavien kirjanpidon tekemisestä ja niiden hankintamenon jaksottamisesta. 

Pienten kirjanpitovelvollisten ei ole kuitenkaan pakko toimia heille sallittujen helpotus-

ten mukaan. (Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 140, 144.) 

 

Pienet kirjanpitovelvolliset saavat kirjata sellaiset hyödykkeet, joiden todennäköinen 

käyttöaika on alle kolme vuotta, sen tilikauden kuluksi, jonka aikana ne on hankittu.  

Myös pienhankinnat saa kirjata suoraan kuluksi olennaisuuden periaatteen nojalla. Kir-

janpitolainsäädännössä ei ole määritelty euromääräisiä rajoja pienhankinnoille. Elinkei-

noverolaissa pienhankintana pidetään kuitenkin hyödykettä, jonka hankintameno on 

enintään 850 euroa. Verovuoden aikana pienhankintoina saa vähentää hankintoja yh-
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teensä 2500 euron edestä. Pienhankintoja ja alle kolmen vuoden kalustoa ei tarvitse ak-

tivoida taseeseen, eikä niiden hankintamenoa vähennetä tilikausittain tehtävinä suunni-

telmapoistoina. Kirjanpitovelvollinen voi kuitenkin halutessaan aktivoida pienhankinto-

jen tai kolmen vuoden kaluston ehdot täyttävät hyödykkeet taseeseen. (Leppiniemi 

2011, 199–202.)   

 

 

7.1.1 Poistosuunnitelma 

 

Kirjanpitovelvollisen on tehtävä poistot ennalta laaditun suunnitelman mukaan riippu-

matta kirjanpitovelvollisen koosta tai yritysmuodosta. Ainoastaan ammatinharjoittajien, 

yhdistyksien, säätiöiden ja sellaisten kirjanpitovelvollisten, joiden toiminnassa on kyse 

kiinteistön hallinnasta, ei tarvitse tehdä poistoja ennalta laaditun suunnitelman mukai-

sesti. Poistopakko koskee kuitenkin myös edellä mainittuja kirjanpitovelvollisia. (Yleis-

ohje suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007.) 

 

Poistosuunnitelmassa on mainittava poistoaika, poistomenetelmä ja se, milloin poistot 

aloitetaan (Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007). Hyödykkeen 

hankintamenon kirjaaminen tilikauden kuluksi on tapahduttava laaditun poistosuunni-

telman mukaisesti riippumatta tilikauden taloudellisesta tilanteesta. Poistoja ei saa tehdä 

suunnitelmaa pienempinä sillä perusteella, että tilikauden tulos on heikko. (Salmi 2012, 

53.)  

 

Suurien kirjanpitovelvollisten on laadittava hyödykekohtainen poistosuunnitelma jokai-

selle pysyviin vastaaviin kuuluvalle hyödykkeelle. Käyttöomaisuuskirjanpidossa on 

seurattava kunkin hyödykkeen hankintamenoa, siitä tehtäviä suunnitelmapoistoja ja 

taseessa olevaa hyödykkeen menojäännöstä. Pienten kirjanpitovelvollisten ei tarvitse 

tehdä hyödykekohtaista poistosuunnitelmaa koneisiin ja kalustoon kuuluvista hyödyk-

keistä, ainoastaan rakennuksista. Pienten kirjanpitovelvollisten kirjanpidossa koneita ja 

kalustoa saadaan käsitellä yhtenä ryhmänä. Tilikauden aikana tehtyjen kone- ja kalusto-

hankintojen menot lisätään koneet ja kalusto -tilin alkusaldoon. Koneet ja kalusto -tilin 

saldosta puolestaan vähennetään tilikauden aikana myydyt tai romutetut hyödykkeet. 

Suunnitelmapoistot tehdään koko koneet ja kalusto -tilin tilikauden loppusaldosta. Pois-

toja ei tarvitse tehdä erikseen kustakin koneet ja kalusto -tilille kuuluvasta hyödykkees-

tä. (Rekola-Nieminen 2012, 97–100.) Pienten kirjanpitovelvollisten on kuitenkin tehtä-
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vä hyödykekohtainen poistosuunnitelma sellaisesta koneet ja kalusto -tilille kuuluvasta 

hyödykkeestä, jonka arvo muodostaa suurimman osan kirjanpitovelvollisen pysyvien 

vastaavien arvosta. Lisäksi tällaisen hyödykkeen taloudellinen pitoaika on olennaisesti 

pidempi kuin muun koneen ja kaluston. (Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 

16.10.2007.) 

 

Pienet kirjanpitovelvolliset saavat tehdä poistot elinkeinoverolain enimmäispoistojen 

mukaisesti (Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 144). Elinkeinoverolaissa on määritelty, 

millä poistoprosentilla poistot saa tehdä hyödykkeen menojäännöksestä. Koneiden ja 

kaluston poistojen suuruus saa olla enintään 25 prosenttia hyödykkeen menojäännökses-

tä. Myymälä-, varasto-, tehdas-, talous- ja työpajarakennusten poisto saa olla enintään 

seitsemän prosenttia menojäännöksestä. Enintään neljän prosentin suuruiset poistot me-

nojäännöksestä saa tehdä asuin- ja toimistorakennuksesta. (Elinkeinoverolaki 360/1968, 

30: 31, 34 §.) 

 

 

7.1.2 Poistopohja 

 

Poistopohja on hyödykkeen hankintameno, josta on vähennetty hyödykkeen jäännösar-

vo. Aineellisen pysyvän vastaavan hankintameno muodostuu hyödykkeen hankintahin-

nasta sekä hyödykkeen valmistuksesta tai hankinnasta aiheutuneista muuttuvista me-

noista. Muuttuvia menoja voivat olla muun muassa hyödykkeen toimitus-, käsittely-, 

asentamis- ja kokoamismenot. Hyödykkeestä mahdollisesti saadut alennukset vähenne-

tään hankintamenosta. Hyödykkeeseen liittyvää arvonlisäveroa ei myöskään saa lukea 

hankintamenoon, jos kirjanpitovelvollinen on saanut vähentää arvonlisäveron hyödyk-

keestä. (Vuorio 2008, 278–280.) Hankintamenoon saadaan lukea myös hyödykkeen 

hankintaan tai valmistamiseen liittyvät kiinteät menot, jos niiden määrä on olennainen. 

Aineellisen pysyvän vastaavan hankintamenoon on mahdollista ottaa mukaan myös 

olennaiset hyödykkeen valmistamista varten otetun lainan korkomenot. Kiinteät menot 

voidaan lukea yleensä vain itse valmistettujen hyödykkeiden hankintamenoon, ja se 

edellyttää toimivaa kustannuslaskentajärjestelmää. (Yleisohje suunnitelman mukaisista 

poistoista 16.10.2007.) 

 

Hyödykkeen poistopohja saadaan vähentämällä hyödykkeen hankintamenosta jään-

nösarvo. Jäännösarvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka hyödykkeestä arvioidaan 
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saatavan, kun hyödyke luovutetaan sen taloudellisen vaikutusajan päätyttyä. Jäännösar-

von määrittämisessä huomioidaan hyödykkeen ikä ja arvioitu kunto sillä hetkellä, kun 

taloudellisen vaikutusajan katsotaan päättyvän. (Yleisohje suunnitelman mukaisista 

poistoista 16.10.2007.) Verotuksessa hyödykkeen jäännösarvoa ei huomioida. Sen 

vuoksi Leppiniemi ja Leppiniemi suosittelevat, että pienet kirjanpitovelvolliset katsovat 

aineellisten hyödykkeiden jäännösarvon olevan nolla. (Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 

140.) Koska pienet kirjanpitovelvolliset saavat käsitellä koneita ja kalustoa yhtenä erä-

nä, muodostuu pienten kirjanpitovelvollisten koneiden ja kaluston poistopohja hyödyk-

keiden yhteenlasketusta arvosta (Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 

16.10.2007). 

 

 

7.1.3 Poistoaika 

 

Pysyviin vastaaviin kuuluvat aineelliset hyödykkeet poistetaan niiden vaikutusaikana. 

Vuosimääräistä enimmäispoistoaikaa aineellisille hyödykkeille ei ole määrätty. (Leppi-

niemi & Leppiniemi 2010, 140–141.) Vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudel-

lista pitoaikaa. Taloudellinen pitoaika on se aika, jolloin kirjanpitovelvollinen käyttää 

hyödykettä ja hyödyke myös tuottaa tuloa kirjanpitovelvolliselle. Taloudellinen pitoaika 

on usein teknistä pitoaikaa lyhyempi. Hyödyke on teknisesti usein käyttökelpoinen, 

mutta sitä ei enää hyödynnetä kirjanpitovelvollisen toiminnassa muun muassa sen van-

hanaikaisuuden vuoksi. (Vuorio 2008, 280.) Kirjanpitovelvollisen on arvioitava itse 

hyödykkeen taloudellinen pitoaika noudattaen varovaisuuden periaatetta. Arvioon vai-

kuttaa kirjanpitovelvollisen aiemmat kokemukset vastaavien hyödykkeiden pitoajasta, 

kirjanpitovelvollisen omat yksilölliset olosuhteet ja hyödykkeeseen liittyvät tulonodo-

tukset. Poistosuunnitelma on laadittava niin, että kun hyödykkeen taloudellinen pitoaika 

on ohi, hyödykkeen arvosta on jäljellä vain jäännösarvo. (Yleisohje suunnitelman mu-

kaisista poistoista 16.10.2007.) 

 

Poistot aloitetaan silloin, kun hyödyke otetaan käyttöön kirjanpitovelvollisen toiminnas-

sa. Koekäytön ajalta poistoja ei yleensä vielä tehdä. Jos hyödyke otetaan käyttöön kes-

ken tilikauden, poistot tehdään tavallisesti niin monelta kuukaudelta, kun hyödykettä 

käytetään kyseisen tilikauden aikana. (Vuorio 2008, 281.) Pieni kirjanpitovelvollinen 

voi kuitenkin jo hyödykkeen käyttöönottotilikaudella tehdä hyödykkeestä tilikauden 

normaalipoiston. Normaalipoistolla tarkoitetaan samansuuruisen poiston tekemistä kuin 
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jos hyödyke olisi ollut kirjanpitovelvollisen käytössä koko tilikauden ajan. Ehtona nor-

maalipoiston tekemiselle on se, ettei normaalipoistojen tekeminen anna olennaisesti 

väärää kuvaa kirjanpitovelvollisen suunnitelmapoistojen yhteismäärästä. (Yleisohje 

suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007.) 

 

 

7.1.4 Poistomenetelmä 

 

Poistomenetelmän tulisi edetä samaa tahtia, kuin hyödykkeen tulontuottamiskyky vähe-

nee. Hyödykkeen tasearvon pitäisi vastata niitä tuloja, joita hyödykkeen odotetaan vielä 

tuottavan. Hyödykkeen tulontuottamiskykyyn vaikuttaa yleensä ajan kuluminen tai se, 

kuinka paljon hyödykettä on käytetty. (Vuorio 2008, 281–282.) 

 

Poistot voidaan tehdä samassa suhteessa, kuin hyödykettä käytetään. Esimerkiksi ko-

neiden käyttöä voidaan mitata konetuntien perusteella. Usein hyödykkeen todellista 

käytön määrää ei kuitenkaan tiedetä, joten poistomenetelmänä käytetään ajan kulumi-

seen perustuvia, kaavamaisia menetelmiä. Kaavamaisia poistomenetelmiä ovat muun 

muassa tasapoistomenetelmä ja degressiivinen eli etupainoinen poistomenetelmä. De-

gressiiviset poistot voidaan laskea samalla poistoprosentilla hankintamenon vielä pois-

tamattomasta osasta tai pienentyvällä poistoprosentilla aina alkuperäisestä hankinta-

menosta. Kun hyödykkeen uskotaan tuottavan tuloa enemmän taloudellisen pitoajan 

alussa kuin pitoajan lopussa, käytetään degressiivistä poistomenetelmää. (Vuorio 2008, 

281–283.) Esimerkiksi elinkeinoverolain mukaisissa menojäännöspoistoissa on kyse 

degressiivisistä poistoista. Tasapoistomenetelmää käytettäessä poistot ovat puolestaan 

samansuuruiset tilikaudesta toiseen. (Rekola-Nieminen 2012, 98–99.) 

 

 

7.2 Aineettomat hyödykkeet 

 

Aineettomat hyödykkeet jaotellaan taseessa viiteen eri erään. Eriä ovat kehittämismenot, 

aineettomat oikeudet, liikearvo, muut pitkävaikutteiset menot ja ennakkomaksut. Erien 

erottelu on tärkeää, koska niiden käsittely kirjanpidossa poikkeaa toisistaan. (Leppinie-

mi & Walden 2009, 248.) 
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7.2.1 Aineettomien hyödykkeiden aktivoiminen taseeseen  

 

Kaikkia aineettomia hyödykkeitä ei ole pakko aktivoida taseeseen toisin kuin kaikilla 

aineellisilla hyödykkeillä on aktivointipakko. Joillakin aineettomilla hyödykkeillä on 

jopa aktivointikielto. Aktivointi edellyttää kuitenkin, että aineettomat menot tuottavat 

tuloja vastaisuudessakin. Ainoastaan vastikkeellisesti hankitut toimiluvat, kuten paten-

tit, lisenssit, tavaramerkit ja muut vastaavat oikeudet, on pakko aktivoida taseeseen. 

(Leppiniemi 2008, 78–79, 81–82.) Edellä mainittujen aineettomien oikeuksien lisäksi 

kirjanpitovelvollisella voi olla muitakin aineettomia oikeuksia. Aktivointipakko ei kui-

tenkaan koske kaikkia aineettomia oikeuksia vaan ainoastaan vastikkeellisesti hankittu-

jen toimilupien kaltaisia aineettomia hyödykkeitä. (Leppiniemi & Walden 2009, 248–

249.) 

 

Liikearvon hankintamenon aktivointi taseeseen on kirjanpitolain (5: 9 §) mukaan mah-

dollista, mutta se ei ole pakollista. Liikearvolla tarkoitetaan korvausta, joka on maksettu 

toisen yrityksen liiketoiminnan hankkimisesta. Liikearvo on maksetun kauppahinnan ja 

hankitun yrityksen omaisuuden arvon erotus. Yrityksen omasta toiminnasta syntynyttä 

liikearvoa ei sen sijaan saa koskaan aktivoida, koska sen todellisen arvon määrittäminen 

on vaikeaa. (Vuorio 2008, 290–291.) 

 

Myös muiden aineettomien hyödykkeiden kuin aineettomien oikeuksien, liikearvon ja 

kehittämismenojen aktivoiminen taseeseen on mahdollista, jos noudatetaan erityistä 

varovaisuutta. Aktivointi ei ole kuitenkaan pakollista. (Kirjanpitolaki 1304/2004, 5: 5 a 

§.) Muita pitkävaikutteisia menoja ovat muun muassa vuokrahuoneiston perusparan-

nusmenot, kirjanpitovelvollisen pörssilistautumisesta aiheutuneet menot, uudelleenor-

ganisoinnista ja koulutuksesta aiheutuneet menot sekä mainonta- ja myynninedistämis-

menot. Näiden menojen aktivointi edellyttää, että niiden uskotaan kerryttävän tuloja 

useamman kuin yhden tilikauden aikana. (Vuorio 2008, 284, 292.) 

 

Perustamismenoja ja tutkimusmenoja ei saa aktivoida missään tilanteessa, vaan ne on 

vähennettävä vuosikuluina tuloslaskelmassa sinä tilikautena, kun ne ovat syntyneet. 

Perustamismenoilla tarkoitetaan nimensä mukaisesti menoja, jotka syntyvät yrityksen 

perustamisvaiheessa. Perustamismenoja ovat muun muassa yrityksen perustamiseen 

liittyvien asiakirjojen laadinnasta aiheutuneet menot, osakemerkintämenot, perustamis-



 

 

54 

kokouksien menot, henkilöstön rekrytoinnista ja koulutuksesta aiheutuneet menot sekä 

muut vastaavat yrityksen perustamiseen liittyvät menot. (Leppiniemi 2008, 81–82.) 

 

Aineettomien hyödykkeiden aktivointi edellyttää, että niiden tulonodotuksista laaditaan 

budjetti tai muu laskelma. Budjetissa tai muussa laskelmassa olevista tulonodotuksista 

on laadittava myös tuottoarvolaskelma, jossa on tulonodotusten nykyarvo. Lisäksi on 

huomioitava, ettei taseeseen aktivoitu hankintameno saa olla suurempi kuin mitä tu-

lonodotusten nykyarvo on. (Leppiniemi 2008, 78–79.) 

 

Aineettomat hyödykkeet poistetaan lähtökohtaisesti viidessä vuodessa. Poistoaika voi 

olla viittä vuotta pidempi, jos siihen on erityinen syy. Poistoaika ei kuitenkaan koskaan 

saa olla 20 vuotta pidempi, vaikka kirjanpitovelvollinen pystyisi kiistattomasti osoitta-

maan, että hyödyke tuottaa tuloa kauemmin kuin 20 vuotta. (Leppiniemi 2008, 78–79.) 

Muiden pitkävaikutteisten menojen poistoaika on tavallisesti korkeintaan viisi vuotta. 

Se johtuu siitä, että näiden menojen tulonodotusten arvioiminen ja perusteleminen viittä 

vuotta pidemmälle ajalle on vaikeaa. (Vuorio 2008, 292.) 

 

Tilinpäätöksen antamaan kuvaan yrityksen taloudellisesta tilanteesta vaikuttaa se, onko 

taseeseen aktivoitu aineettomia menoja vai ei. Yrityksen taloudellinen asema ja tulos 

eivät näytä oikealta, jos on aktivoitu sellaisia menoja, joita ei saa aktivoida. Tämä voi 

johdattaa kirjanpitovelvollisen tai tämän sidosryhmiä tekemään väärin perustein talou-

dellisia päätöksiä. Leppiniemi ja Leppiniemi (2010) muistuttavat, että tilinpäätös onkin 

laadittava erityisen huolellisesti silloin, kun käsitellään aineettomien menojen aktivoin-

tia. (Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 254–255.) 

 

 

7.2.2 Tutkimus- ja kehittämismenot 

 

Tutkimus- ja kehittämismenot ovat myös aineettomia menoja. Työ- ja elinkeinoministe-

riö on antanut asetuksen kehittämismenojen käsittelystä. Asetuksessa määritellään epä-

suorasti myös se, mitkä menot ovat tutkimusmenoja. (Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 

68, 256–257.) 
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Kehittämismenoja ovat työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä: 

1) prototyyppien ja mallien suunnitteleminen ja kehittäminen ennen kuin niiden 

tuotanto aloitetaan; 

2) uuteen teknologiaan perustuvien työkalujen, matriisien, muottien ja ohjainten 

suunnittelu; 

3) koelaitoksen, jota ei voida käyttää taloudellisesti kannattavassa kaupallisessa 

tuotannossa, suunnittelu, rakentaminen ja käyttö; ja 

4) uuden tai entistä paremman raaka-aineen, tuotteen, laitteen, prosessin, järjestel-

män tai palvelun suunnitteleminen, toteuttaminen ja testaaminen. (Työ- ja elin-

keinoministeriön asetus kehittämismenojen aktivoinnista 2008.)  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa mainitaan, että seuraavat menot eivät ole ke-

hittämismenoja vaan ne ovat tutkimusmenoja:  

1) kehittämiskohteiden etsiminen, arvioiminen ja valitseminen; 

2) edellä mainittuihin työvaiheisiin liittyvän tiedon etsintä; ja 

3) muut vastaavat menot. (Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kehittämismenojen 

aktivoinnista 2008.) 

 

Kehittämismenot poikkeavat tutkimusmenoista siinä, että kehittäminen on konkreettista 

ja kehittämisen kohteet ovat yksilöityjä. Kehittämismenojen määrä on myös luotettavas-

ti selvitettävissä. Lisäksi kirjanpitovelvollinen tietää, että hänen resurssinsa riittävät 

saattamaan kehittämishankkeen loppuun. (Leppiniemi 2008, 82–83.) Kirjanpitovelvolli-

nen tietää myös, että kehittämisen kohteena oleva hyödyke on mahdollista todella myy-

dä. Tutkimustoiminnan tavoitteena ei ole yhtä konkreettisesti tietty tuote kuin mitä ke-

hittämistoiminnan tavoitteena on. Tutkimustoiminnan tavoitteena on luoda yleisesti 

parempi, kustannustehokkaampi tai helpommin myytävä tuote. (Leppiniemi & Leppi-

niemi 2010, 256–257.) 

 

On tärkeä tehdä eroa sille, ovatko kirjanpitovelvollisen menot tutkimusmenoja vai ke-

hittämismenoja. Se johtuu siitä, että tutkimusmenot on aina vähennettävä tilikauden 

kuluna, mutta kehittämismenot on mahdollista aktivoida taseeseen. Aktivointi edellyttää 

kuitenkin erityisen varovaisuuden noudattamista, eikä se ole koskaan pakollista. (Kir-

janpitolaki 1304/2004, 5: 8 §.) Kehittämismenojen aktivointi edellyttää, että kaikki seu-

raavat työ- ja elinkeinoministeriön asettamat aktivoinnin ehdot täyttyvät. Kirjanpitovel-

vollisella on oltava kirjallinen suunnitelma siitä, miten kehittämishanke saatetaan lop-
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puun. Lisäksi kirjanpitovelvollisella on oltava resurssit hankkeen loppuunsaattamiseksi. 

Kehittämishankkeen kohteena olevan hyödykkeen on oltava yksilöity. Kirjanpitovelvol-

lisen on myös pystyttävä luotettavasti selvittämään, mitkä menot kuuluvat kehittämis-

hankkeeseen. Kirjanpitovelvollisen on myös pystyttävä osoittamaan, että hyödykkeen 

kehittäminen on todennäköisesti taloudellisesti järkevää tai kannattavaa. (Vuorio 2008, 

287–289.) 

 

Kehittämismenoihin luetaan mukaan kehittämistoiminnasta aiheutuneet muuttuvat me-

not. Kehittämismenoihin voidaan ottaa mukaan myös kiinteitä menoja, jos niiden määrä 

on olennainen. Kehittämismenojen hankintameno muodostuu esimerkiksi kehitystoi-

mintaan osallistuvien henkilöiden henkilöstömenoista ja kehitystoiminnassa käytettävi-

en aineiden ja tarvikkeiden sekä ulkopuolisten palveluiden menoista. Kehittämismenoi-

hin voidaan lukea myös kehittämistoiminnan osuus yrityksen yleismenoista, mutta ei 

yleishallinnon menoja. Kehittämismenoihin saa lukea myös kehittämistoiminnassa käy-

tettävien hyödykkeiden poistot tai sen osuuden poistoista, mikä vastaa kehitystoimin-

nassa käytettyä osuutta hyödykkeistä. (Vuorio 2008, 289–290.) 

 

Kuten muutkin aktivoidut aineettomat hyödykkeet, myös kehittämismenot vähennetään 

kuluina tuloslaskelmassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunni-

telman pitää kuvastaa sitä, kuinka paljon tulonodotuksia hyödykkeeseen liittyy. Kirjan-

pitolain (5: 8 §) mukaan kehittämismenot on poistettava viidessä vuodessa. Poistoaika 

voi olla myös viittä vuotta pidempi, jos on erityinen syy, miksi pidempää poistoaikaa 

voi pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena. Poistoaika ei kuitenkaan saa olla 20 vuotta 

pidempi. Kehittämismenojen poistoaikoja on rajoitettu, koska kehittämismenoihin aja-

tellaan Vuorion (2008) mukaan liittyvän epävarmuutta. Kehittämiseen liittyvien tu-

lonodotusten arviointi on myös pidemmällä aikavälillä vaikeaa. Kehittämismenoihin 

liittyy myös riski siitä, että kehittämisen kohteena olevan hyödykkeen arvo alenee. Ar-

von aleneminen voi johtua yleisestä teknisestä tai taloudellisesta kehityksestä, mikä 

aiheuttaa sen, että kehitetty hyödyke vanhenee. (Vuorio 2008, 290.) 
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8 TILINPÄÄTÖSOHJEISTUKSEN RAKENTAMINEN 

 

 

8.1 Ohjeistuksen lähtökohta ja laatimisprosessi 

 

Alkuperäinen ideani oli tehdä ohjeistus vain keskeneräisten töiden arvostamisesta. 

Opinnäytetyöni aihe kuitenkin laajeni alkuperäisestä ideasta ohjeistukseksi tavallisim-

mista tilinpäätökseen liittyvistä asioista. Aihe laajeni, koska oivalsin, etteivät kesken-

eräiset työt ole ainoa vaikea asia asiakkaille. Huomasin jo ensimmäisessä harjoittelussa-

ni toisessa tilitoimistossa kesällä 2012, että monille asiakkaille ostojen ja myyntien jak-

sotus oli vaikea asia ymmärtää. Asiakkaat eivät aina osanneet arvioida sitä, mitkä myyn-

ti- ja ostolaskut kuuluivat päättyneelle tilikaudelle. Samoin toimeksiantaja koki tarpeel-

lisena, että ohjeistuksessa kerrottaisiin myös muista tilinpäätöksen laatimiseen liittyvistä 

asioista kuin keskeneräisistä töistä. 

 

Työn aiheen selvittyä aloin aluksi omien kokemuksieni perusteella kerätä niitä tilinpää-

töksen laadintaan liittyviä asioita, joita asiakkaiden pitää huomioida. Keräämäni asiat 

olivat sellaisia, joita oli opetettu koulussa tai jotka olivat tulleet esille harjoittelujeni 

aikana. Etsin tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä asioita myös kirjanpitolaista ja alan 

kirjallisuudesta. Lisäksi kysyin harjoitteluaikanani yrityksen kirjanpitäjiltä, mitä asioita 

he kokivat tärkeäksi ottaa ohjeistukseen mukaan. Lopetettuani harjoittelun minulla oli 

kaksi palaveria toimeksiantajan edustajien kanssa. Palavereissa käsiteltiin vielä tar-

kemmin sitä, mitkä asiat tilinpäätösohjeistukseen otetaan mukaan. Palavereissa käsitel-

tiin myös sitä, mitä toimeksiantaja halusi mukaan otettavista asioista kerrottavan ohjeis-

tuksessa. Esimerkiksi toimeksiantajan mielestä riitti se, että pitkäaikaishankkeista ker-

rottiin vain keskeneräisten töiden arvostamisesta eikä osatuloutuksesta tarvinnut kertoa. 

Kun ohjeistus oli jo melkein valmis, minulla oli vielä yksi palaveri toimeksiantajan 

edustajien kanssa. Palaverissa toimeksiantajan edustajat kommentoivat ohjeistusta. Tein 

ohjeistukseen myös pieniä muutoksia kommenttien perusteella.  

 

Yrityksessä on lähetetty asiakkaille jo kauan paperinen, yhden sivun pituinen ohje tilin-

päätöksestä. Ohjeessa on lueteltu ne tositteet ja muut asiakirjat, jotka asiakkaan on toi-

mitettava tilitoimistoon tilinpäätöksen laatimista varten. Kirjanpitäjä on muokannut oh-

jetta kunkin asiakkaan tilanteeseen sopivaksi laittamalla rastin niihin kohtiin, jotka kos-
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kevat kyseistä asiakasta. Ohje on lähetetty asiakkaille ennen tilinpäätöspäivää tilinpää-

töskuukauden aikana.   

 

Aiemmassa ohjeessa ei ole selitetty kovinkaan tarkasti sitä, mitä eri kohdat tarkoittavat. 

Esimerkiksi ohjeessa on mainittu, että asiakkaiden on tuotava tilitoimistoon kaikki tili-

kaudelle kuuluvat myynnit. Ohjeessa ei kuitenkaan ole kerrottu kovinkaan perusteelli-

sesti sitä, millä perusteella myynnit kuuluvat tietylle tilikaudelle. Vaikka vanhassa oh-

jeessa on kerrottu vain lyhyesti tilinpäätöksen laadintaan liittyvistä asioista, asiakkaat 

ovat kysyneet kuitenkin melko harvoin tarkentavia kysymyksiä. Yrityksen kirjanpitäjät 

epäilevät kuitenkin, etteivät kaikki ohjeistuksen asiat ole silti olleet selviä asiakkaille. 

Asiakkaat eivät välttämättä ole osanneet kysyä, mitä ohjeen kohdilla on tarkoitettu, kos-

ka kirjanpidon asiat ovat voineet tuntua vaikeilta. 

 

Vaikka yrityksessä on ohje tilinpäätöksestä, toimeksiantaja koki tarpeelliseksi uuden 

ohjeistuksen laatimisen. Uudessa ohjeessa on kuitenkin käsitelty asioita, joista ei aiem-

massa ohjeessa ollut kerrottu mitään. Esimerkiksi tutkimus- ja kehittämismenoista, hyö-

dykkeiden poistoista, vastuista sekä luottotappioista ei ollut aiemmassa ohjeessa mainit-

tu mitään. Aiemmassa ohjeessa ei ollut myöskään lainkaan yleisiä asioita tilinpäätökses-

tä eikä tilinpäätöksen jälkeen tehtävistä toimista. Uudessa ohjeistuksessa kerrotaan ai-

empaa ohjetta tarkemmin monista tilinpäätöksen laatimiseen liittyvistä asioista, kuten 

myyntien ja ostojen jaksottamisesta, keskeneräisten töiden arvostamisesta sekä varaston 

inventaarion tekemisestä.  

 

 

8.2 Ohjeistukseen valitut asiat 

 

Laatimani tilinpäätösohjeistus on suunnattu tili- ja isännöintitoimiston kirjanpitoasiak-

kaille. Tämä vaikuttaa siihen, mistä asioista ohjeistuksessa ja opinnäytetyöraportissa 

kerrotaan. Ohjeistuksessa kerrotaan erityisesti niistä asioista, joissa asiakkaiden oma 

toiminta vaikuttaa siihen, onko tilinpäätös oikeellinen. Esimerkiksi yrittäjän on itse teh-

tävä inventaario ja arvioitava keskeneräisten töiden arvo. Näillä asioilla on myös suuri 

vaikutus tilikauden tulokseen. (Koskela 2012, 38–40.) Ohjeistuksessa kerrotaan myös 

niistä asioista, joista asiakas itse tietää parhaiten. Esimerkiksi kirjanpitäjä ei voi tietää 

yrityksen vastuista, jos ne eivät selviä tositteista. Vastuiden esittäminen tilinpäätöksessä 

on myös tärkeää, jotta tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yrityksen tuloksesta ja 
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varallisuusasemasta. Asiakas osaa myös kirjanpitäjää paremmin arvioida, onko toden-

näköistä, että myyntisaamiset saadaan.   

 

Ohjeistuksessa kehotetaan tuomaan tilikaudelle kuuluvat myynti- ja ostolaskut sekä 

laskut muista menoista. Jotta myynnit ja ostot voidaan jaksottaa oikein, on tärkeää, että 

asiakas tuo kaikki tilikaudelle kuuluvat laskut. Asiakkaan voi olla kuitenkin vaikea 

ymmärtää sitä, että laskut voivat kuulua päättyneelle tilikaudelle, vaikka laskupäivä 

olisi seuraavalla tilikaudella. Asiasta on kerrottu, koska se vaikuttaa paljon tilinpäätök-

sen oikeellisuuteen ja se voi olla myös asiakkaalle hankala hahmottaa. Koska tilinpää-

töstä on useissa tapauksissa aikaa laatia neljä kuukautta, asiakas ehtii kuitenkin usein 

tuoda päättyneelle tilikaudelle kuuluvat tositteet seuraavien kuukausien kirjanpitoaineis-

ton mukana. Laskut voidaan siten vielä kirjata tilinpäätökseen, vaikka asiakas ei toimit-

taisikaan tositteita muun tilinpäätösaineiston mukana. Kirjanpitäjien työtä kuitenkin 

helpottaa ja nopeuttaa, että hän voi kirjata tilikaudelle kuuluvat tapahtumat samalla, kun 

tekee tilinpäätöstä. Turhaa työtä aiheutuu esimerkiksi siitä, jos jo kerran suljettu tilikau-

si täytyy avata uudestaan, jotta kaikki päättyneelle tilikaudelle kuuluvat tapahtumat voi-

daan kirjata. Arvonlisäveron ilmoittamisen ja maksamisen vuoksi myynti- ja ostolaskut 

on myös kirjattava kirjanpitoon jo ennen kuin neljä kuukautta tilikauden päättymisestä 

on kulunut. Arvonlisävero ilmoitetaan kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. 

päivä mennessä.  

 

Tutkimus- ja kehittämismenoista kerrotaan ohjeistuksessa, vaikka ne eivät koske kovin-

kaan montaa asiakasta. Työn tavoitteena on kuitenkin kertoa vaikeista asioista asiakkail-

le, ja tutkimus- ja kehittämismenot ovat toimeksiantajan kokemuksen perusteella vaikei-

ta asioita. Lisäksi asiakkaan itsensä on kirjanpitäjää helpompi arvioida, onko hänellä 

kehittämismenoja. Toimeksiantajan toiveena oli myös, että ohjeistuksessa kerrotaan 

poistojen tekemisestä, koska poistot ovat asiakkaille usein vaikea asia ymmärtää. 

 

Ohjeistuksessa pyydetään tuomaan tiedot pankkitileistä, pankkitalletuksista, osakesijoi-

tuksista, käteiskassasta ja veloista. Asia on tärkeä, jotta kirjanpidon tilit voidaan täs-

mäyttää kassan, pankkitilien, pankkitalletusten ja velkojen saldoon. Lisäksi toimeksian-

tajan toiveena oli, että ohjeistuksessa kehotetaan asiakkaita tuomaan tiedot matkakuluis-

ta. Myös aiemmassa ohjeessa oli kerrottu matkakuluista. 
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Ohjeistuksessa kerrotaan myös yleisiä asioita tilinpäätöksestä, muun muassa tilinpää-

töksen säätelystä ja siitä, mihin tilinpäätöstä hyödynnetään. Tilinpäätöksen säätelystä 

kerrotaan, koska toimeksiantaja toivoi asiakkaiden ymmärtävän kirjanpitolain säätele-

vän tilinpäätöksen laadintaa.  Ohjeistuksessa on kerrottu tilinpäätöksen laadinnan jälkei-

sistä toimista, koska kuulin asiakkaiden kysyvän useasti kirjanpitäjiltä niistä. Yrittäjien 

on myös hyvä tietää tilinpäätöksen laadinnan jälkeisistä toimista, koska osa asioista, 

kuten kirjanpitoaineiston säilyttäminen, on yrittäjien vastuulla.  

 

Ohjeistuksessa ei kerrota kovinkaan paljon siitä, miten eri asiat tilinpäätöksessä kirja-

taan, koska tilinpäätöksen tekeminen on tilitoimiston vastuulla. Jotkut kirjauksista voi-

vat olla kirjanpitäjillekin vaikeita, joten niistä kertominen saattaisi hämmentää asiakkai-

ta. Esimerkiksi ohjeistuksessa ei kerrota siirtovelkojen ja -saamisten kirjaamisesta eikä 

laskennallisista veroveloista ja -saamisista. 

 

 

8.3 Tilinpäätösohjeistus ja sen käyttö 

 

Tilinpäätösohjeistus sisältää kolme osaa (liite 1). Aluksi ohjeistuksessa kerrotaan yleisiä 

asioita tilinpäätöksestä. Sen jälkeen on ohjeistuksen laajin osa, jossa kerrotaan tilinpää-

töksen laadinnassa huomioitavista asioista. Tällaisia asioita ovat muun muassa myyn-

tien ja ostojen jaksottaminen, varaston inventoiminen ja keskeneräisten töiden arvosta-

minen. Ohjeistuksen lopussa kerrotaan tilinpäätöksen jälkeisistä toimista. Ohjeistukses-

sa on myös osakeyhtiöille ja henkilöyhtiöille erilliset tilinpäätöksen aikajanat. Tein ai-

kajanat, koska ne kuvaavat selkeästi tilinpäätöksen eri toimien järjestystä. Aikajanat 

auttavat asiakkaita myös hahmottamaan tilinpäätöstä kokonaisuutena. Toimeksiantajan 

toiveesta laadin myös sivun pituisen yhteenvedon tilinpäätökseen toimitettavista tosit-

teista (liite 2). Jokaisessa listan kohdassa viitataan siihen tilinpäätösohjeistuksen lukuun, 

jossa asiasta kerrotaan lisää.   

 

Laatimaani tilinpäätösohjeistusta on tarkoitus käyttää usean vuoden ajan tili- ja isän-

nöintitoimistossa. Se on mahdollista, koska useimmat ohjeistuksen asiat perustuvat la-

kiin ja ne pysyvät samana vuodesta toiseen. Muuttuvat ohjeistuksen asiat voi päivittää 

ohjeistukseen. Useimmin muuttuvat asiat eli arvonlisäveroprosentit ja luontoisetujen 

verotusarvot on merkitty työssä punaisella värillä, jotta kirjanpitäjät löytävät ne helpos-

ti.  
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Kirjanpitäjä lähettää tilinpäätösohjeistuksen omalle asiakkaalleen. Varsinainen tilinpää-

tösohjeistus lähetetään kaikille samanlaisena. Yhteenvetoon kirjanpitäjä merkitsee ne 

kohdat, jotka koskevat kyseistä asiakasta. Ohjeistus lähetetään noin kahta viikkoa ennen 

tilikauden päättymistä, jotta yrittäjä ehtii valmistautua ajoissa tilikauden päättymiseen ja 

tilinpäätöspäivänä tehtäviin toimiin, esimerkiksi varaston inventoimiseen. Aluksi ohje 

lähetetään paperilla, mutta tulevaisuudessa ohje on tarkoitus lähettää sähköpostin liite-

tiedostona niille asiakkaille, jotka käyttävät sähköpostia. Kannustan tili- ja isännöinti-

toimistoa lähettämään ohjeistuksen jatkossa sähköisesti. Yhteenveto on tehty niin, että 

sen täyttäminen sähköisesti on mahdollista. Lisäksi tiedon lähettäminen sähköisesti on 

nykyään yleistä. Sähköinen ohje ei katoa myöskään yhtä helposti kuin paperinen ohje, 

koska sen voi etsiä uudestaan sähköpostista.   
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9 POHDINTA 

 

 

Työn tarkoituksena oli laatia tilinpäätösohjeistus tili- ja isännöintitoimiston kirjanpito-

asiakkaille. Työn lopputuloksena on kolmiosainen ohjeistus. Ohjeistuksen aluksi kerro-

taan yleisiä asioita tilinpäätöksestä. Sen jälkeen ohjeistuksessa kerrotaan yksittäisistä 

tilinpäätöksen laadintaan liittyvistä asioista. Ohjeistuksen viimeinen osa käsittelee tilin-

päätöksen laadinnan jälkeisiä toimia. Tilinpäätösohjeeseen kuuluu myös yhden sivun 

pituinen lista tositteista, jotka asiakkaiden on toimitettava tilitoimistoon tilinpäätöksen 

laatimista varten.  

 

Työn päätavoitteena oli helpottaa asiakasyritysten tilinpäätösten laatimista tili- ja isän-

nöintitoimistossa. Koska ohjeistusta ei ole vielä lähetetty asiakkaille, ei ole varmaa, hel-

pottaako ohjeistus todella asiakasyritysten tilinpäätösten laatimista. On mahdollista, että 

tilinpäätösten tekeminen ei helpotu heti, kun ohjeistus otetaan käyttöön. Asiakkaat saat-

tavat kysyä, mitä ohjeistuksen kohdilla tarkoitetaan. Esimerkiksi jos jokin asia kehote-

taan ohjeistuksessa tekemään eri tavalla kuin mihin asiakas on tottunut, asiakas saattaa 

kysyä, pitääkö hänen toimia ohjeistuksessa neuvotulla tavalla. Tulevina vuosina ohjeis-

tus on tarkoitus lähettää asiakkaille sähköisesti. Ohjeistuksen lähettäminen sähköisesti 

voi aluksi lisätä kirjanpitäjien ohjeistuksen lähettämiseen käyttämää työaikaa. Esimer-

kiksi sähköisen listan täyttäminen voi vaatia totuttautumista. Kun sähköisen listan täyt-

täminen tulee tutuksi, se vie saman verran tai vähemmän aikaa kuin listan täyttäminen 

paperilla.  

 

Työn alatavoitteena oli parantaa asiakasyritysten tilinpäätösten oikeellisuutta. Ohjeis-

tuksen viitekehyksenä on kirjanpitolaki ja hyvä kirjanpitotapa. Jos asiakasyritykset nou-

dattavat ohjeistusta, toimivat he kirjanpitolain ja hyvän kirjanpitotavan mukaan. Tämä 

varmistaisi tilinpäätösten oikeellisuuden, mutta edellyttää, että asiakkaat noudattavat 

ohjeistusta. Asiakkaita on pyritty motivoimaan ohjeistuksen noudattamiseen kertomalla, 

että useat tahot hyödyntävät tilinpäätöksen tietoja. Työn tavoite vaikeiden asioiden ker-

tomisesta mielestäni täyttyi. Ohjeistuksessa on kerrottu monista toimeksiantajan mieles-

tä vaikeista asioista, kuten tutkimus- ja kehittämismenoista sekä keskeneräisten töiden 

arvostamisesta.  
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Opinnäytetyöni idea ei ollut niin uutta luova kuin ajattelin keksiessäni aiheen. Koska 

tilinpäätökseen liittyvät asiat olivat vaikeita muutamille asiakkaille, luulin, ettei tili- ja 

isännöintitoimistolla ollut tilinpäätösohjetta, vaikka sellainen oli. Monet uuden ohjeis-

tuksen asiat ovat myös samoja kuin vanhan ohjeen asiat. Koen työni kuitenkin tuovan 

lisäarvoa toimeksiantajalle. Uudessa ohjeessa kerrotaan vanhaa ohjetta tarkemmin tilin-

päätöksen laadintaan liittyvistä asioista. Lisäksi uudessa ohjeessa kerrotaan asioista, 

joista ei aiemmassa ohjeessa ollut mainittu mitään. Internetissä on myös luettavissa 

yleisiä ohjeita tilinpäätöksestä, esimerkiksi Taloushallintoliiton Internet-sivujen artikke-

lissa Kirjanpidon ABC kerrotaan lyhyesti tilinpäätöksestä. Yrittäjät eivät välttämättä 

etsi tietoa tilinpäätöksen laadinnasta Internet-sivuilta. Koska tili- ja isännöintitoimiston 

tilinpäätösohjeistus lähetetään yhtä aikaa kuin tilitoimistoon toimittavien tositteiden 

lista, yrittäjät lukevat todennäköisemmin tili- ja isännöintitoimiston ohjeistuksen. Lisäk-

si jokaisessa listan kohdassa mainitaan, missä ohjeistuksen luvussa asiasta kerrotaan, 

joten tiedon etsiminen tili- ja isännöintitoimiston ohjeesta on helppoa. 

 

Haasteena oli kertoa asioista ohjeistuksessa niin, että asiakkaat ymmärtäisivät ne. Tar-

koituksena oli, että asioista kerrottaisiin selkeästi eikä ohjeistuksessa olisi vaikeita kir-

janpidon termejä. Ohjeistuksessa olevat kirjanpidon termit on pyritty selittämään. Asi-

akkaita voi hämmentää, jos ohjeistuksessa kerrotaan asioista vaikeasti. Asiakkaat eivät 

välttämättä toimi ohjeistuksen mukaan, jos he eivät ymmärrä ohjeistuksen asioita. Jos 

asiat on esitetty vaikeasti, asiakkaat saattavat myös kysyä kirjanpitäjiltä, mitä ohjeistuk-

sen kohdilla tarkoitetaan. Tämä voikin viedä kirjanpitäjien työaikaa aiempaa enemmän, 

mikä on ristiriidassa työn tavoitteen kanssa.  

 

Työn haasteena oli myös valita ohjeistukseen mukaan otettavat asiat, koska tilinpäätök-

sen laadintaan liittyy monia asioita. Olen valinnut ohjeistukseen tavallisimpia ja toisaal-

ta vaikeimpia tilinpäätöksen laadintaan liittyviä asioita. Aihevalinnoissa olen huomioi-

nut toimeksiantajan toiveet. Kaikkia toimeksiantajan toivomia asioita en kuitenkaan 

voinut ottaa mukaan, koska opinnäytetyöstä olisi tullut todella laaja. Ohjeistuksessa on 

kuitenkin kerrottu niistä asioista, jotka toimeksiantaja koki erityisen tärkeiksi.   

 

Toimeksiantajan toiveena oli, että ohjeistus auttaisi asiakkaita ymmärtämään, että monet 

tilinpäätökseen liittyvät asiat johtuvat laista, ei tilitoimiston käytännöstä. Koska ohjeis-

tuksen alaviitteessä on mainittu tiettyyn asiaan liittyvät lainkohdat, asiakkaille selviää 

eri määräysten johtuvan laista. Lisäksi toimeksiantaja toivoi, että asiakkaat ymmärtäisi-
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vät, että tilinpäätöksen laatimisvaiheessa tehdyt toimet voivat vaikuttaa tilikauden tu-

lokseen. Ohjeistuksessa onkin useassa kohdassa mainittu eri asioiden vaikutus tilikau-

den tulokseen.   

 

Tekemääni ohjeistusta on mahdollista laajentaa jatkossa. Ohjeistukseen voisi lisätä ve-

rotuksesta kertovan osuuden, koska laatimassani tilinpäätösohjeistuksessa ei ole käsitel-

ty juuri lainkaan verotusta. Toimeksiantajan kirjanpitäjät kokivat kuitenkin tarpeellisek-

si kertoa asiakkaille myös verotuksesta. Osuudessa voisi käsitellä sitä, miten verotettava 

tulo muodostuu ja miten eri yhtiömuotoja verotetaan. Osuudessa olisi tarpeellista kertoa 

myös osingonjaosta ja osakaslainasta, joihin liittyvistä käytännöistä kuulin asiakkaiden 

kysyvän useasti kirjanpitäjiltä. Erityisesti asiakkaiden kysymykset liittyivät osingonjaon 

verotuksen muuttumiseen vuoden 2014 alusta lähtien. Verotuksen muuttumisen vuoksi 

olisi erittäin tärkeää tehdä asiakkaille ohje osingonjaosta.  

 

Tilitoimiston asiakkaille voisi laatia myös lyhyen tilinpäätöksen tulkintaohjeen. Tulkin-

taohjeessa voisi kertoa, mitä menoja ja tuloja tuloslaskelman ja taseen eri erät sisältävät. 

Lisäksi tulkintaohjeessa voisi kertoa, mitä yrityksen tilanteesta voi päätellä tilinpäätök-

sen perusteella. Tulkintaohje olisi tarpeellinen, koska monet asiakkaat ovat sanoneet, 

etteivät he ymmärrä lainkaan tuloslaskelmaa ja tasetta. Tulkintaopas heijastaisi myös 

alan tulevaa kehitystä siitä, että tilitoimiston palveluita käytetään yhä enemmän liik-

keenjohdon ja liiketoiminnallisten ratkaisuiden tukena.  

 

Työn näkökulmana on se, miten asiakkaiden toiminta helpottaa tilinpäätösten laatimista. 

Tili- ja isännöintitoimistossa kannattaa miettiä myös, voisivatko he kehittää omaa toi-

mintaansa, jotta tilinpäätösten tekeminen helpottuisi ja nopeutuisi. Opinnäytetyöpalave-

rien aikana tuli esille mahdollisuus, että tili- ja isännöintitoimistossa laadittaisiin valmii-

ta tositepohjia, esimerkiksi päivärahojen käsittelyyn tilinpäätöksessä. Tositepohjia voisi 

laatia myös poistojen ja lomapalkkojen käsittelystä. Kannustan tili- ja isännöintitoimis-

toa laatimaan tilinpäätöksen tekemistä helpottavia tositepohjia. Tositepohjien laatiminen 

sopisi myös liiketalouden opinnäytetyön aiheeksi.  

 

Opinnäytetyön tekeminen oli opettavainen prosessi. Opin opinnäytetyön aikana etsi-

mään tietoa tilinpäätöksen laadintaan liittyvistä asioista laista, kirjanpitolautakunnan 

yleisohjeista ja alan kirjallisuudesta. Kun minun tarvitsee työelämässä etsiä tietoa juok-

sevan kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta, tiedän, mistä tietoa kannattaa etsiä.  
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Opinnäytetyön tekeminen syvensi myös tietämystäni tilinpäätöksestä ja auttoi hahmot-

tamaan tilinpäätöstä kokonaisuutena. Työ auttoi ymmärtämään aiempaa konkreettisem-

min, miten kirjanpitolain säädökset vaikuttavat tilinpäätöksen laatimiseen. Lisäksi työ 

opetti sen, miten yleisiä tilinpäätösperiaatteita sovelletaan tilinpäätöksen laadinnassa. 

Aineettomat hyödykkeet ja keskeneräiset työt ovat asiakkaille vaikeita asioita ja ennen 

työn tekemistä ne olivat myös minulle vaikeita. Työn tekeminen opetti minulle paljon 

niiden tilinpäätöskäsittelystä. Tehdessäni ohjeistusta minun piti myös miettiä, miten 

selittää kirjanpidon asiat niin, että yrittäjät ymmärtävät ne. Minua hyödyttää tulevaisuu-

dessa kirjanpitäjänä työskennellessäni varmasti se, että olen jo miettinyt, miten kertoa 

kirjanpidon asioista yrittäjille.   
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TILINPÄÄTÖSOHJEISTUS ASIAKKAILLE    

 

Ohjeistuksessa käsitellään sitä, miten yrityksen on valmistauduttava tilinpäätöksen laa-

timiseen ja mitä tositteita pitää tuoda tilinpäätöksen laatimista varten. Lisäksi ohjeistuk-

sessa kerrotaan yleisiä asioita tilinpäätöksestä ja tilinpäätöksen jälkeisistä toimista. Tili-

toimistoon tilinpäätöstä varten toimitettavat tositteet on merkitty erilliselle lomakkeelle.  

 

 

TILINPÄÄTÖKSESTÄ YLEISESTI 

 

Tilinpäätös kertoo yrityksen tilikauden tuloksen. Tilinpäätöksestä selviää, paljonko 

yrityksellä on varallisuutta ja miten se on rahoitettu, esimerkiksi onko varallisuus rahoi-

tettu omalla pääomalla vai velalla. Tilinpäätöksen laatimista säätelevät kirjanpitolaki ja 

kirjanpitoasetus. Myös hyvä kirjanpitotapa vaikuttaa tilinpäätöksen laatimiseen. (Salmi 

2012, 23–26.) 

 

Tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain mukaan suoriteperiaatteella (Kirjanpitolaki 

1336/1997, 3: 4 §). Se tarkoittaa sitä, että tavaran luovutushetki tai palvelun suoritus-

hetki ratkaisevat sen, mille tilikaudelle tulot ja menot kuuluvat. Tilinpäätös kertoo tili-

kauden aikana ansaituista tuloista ja niiden saamiseksi uhratuista menoista. Tilinpäätös 

ei siis kerro rahamäärästä, joka on saatu tai maksettu tilikauden aikana.  Tilikauden tu-

los tuloslaskelmassa voi poiketa paljonkin pankkitilillä olevasta rahamäärästä. (Salmi 

2012, 27–28, 30–31.) 

 

Tilinpäätös on myös tärkeä tietopankki, koska  

 yrittäjä näkee, millainen yrityksen tulos on 

 verotus pohjautuu pitkälti tilinpäätökseen 

o verotus poikkeaa kuitenkin jossain kohdin kirjanpidosta, eikä verotettava tu-

lo ole sama kuin tilikauden tulos (esimerkiksi sakot eivät ole vähennyskel-

poisia verotuksessa ja vain puolet edustusmenoista on verotuksessa vähen-

nyskelpoisia) 

 pankit ja muut rahoittajat hyödyntävät luotonantopäätösten tekemisessä tilinpää-

töksen tietoja. (Leppiniemi & Walden 2009, 43–45, 330–331.)   
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TILINPÄÄTÖKSESSÄ HUOMIOITAVAT ASIAT   

 

Yritystänne koskevat asiat on merkitty rastilla erilliselle lomakkeelle. 

 

 

Varasto 

 

Tilinpäätöksessä on selvitettävä varastossa olevien tuotteiden arvo, mikä tapahtuu in-

ventoimalla varasto. Varaston arvo on selvitettävä, koska tilikauden kuluna ei saa esittää 

niitä menoja, jotka eivät ole vielä kerryttäneet tuloja yritykselle, mutta joiden uskotaan 

tulevina tilikausina kuitenkin kerryttävän tuloja. Varastossa olevista tavaroista tuloa ei 

ole kertynyt, koska tavarat eivät ole vielä siirtyneet asiakkaalle. Kaikki tilikauden aika-

na tehdyt ostot tulee kuitenkin lain mukaan kirjata kirjapitoon. (Salmi 2012, 42–43.) 

Niistä pitää myös vähentää arvonlisävero heti, kun ostolasku on saapunut yritykselle 

(Arvonlisäverolaki 1501/1993, 102 §). 

 

Tilitoimistossa verrataan päättyneen tilikauden varaston arvoa edellisen tilikauden va-

raston arvoon. Muuttunut varaston arvo kirjataan varaston muutokseksi tuloslaskel-

maan. Kirjauksella oikaistaan tilikauden ostoja niin, että tilikauden kuluna ovat vain ne 

ostot, joista on kertynyt vastaista tuloa. Jos varasto on kasvanut, se parantaa tilikauden 

tulosta. Tilikauden tulos puolestaan heikkenee, jos varaston arvo on pienentynyt. Varas-

ton oikean arvon selvittäminen on tärkeää, koska se voi vaikuttaa paljon tilikauden tu-

lokseen. Taseessa esitetään puolestaan yrityksen varaston arvo tilinpäätöspäivänä. (Sal-

mi & Rekola-Nieminen 2004, 37.) 

 

Inventointiohjeita 

• Inventointi tehdään tilikauden päättymispäivänä. 

• Inventoinnin tekeminen on yrittäjän itsensä vastuulla. 

• Inventoinnista on laadittava inventointiluettelo, jossa on yrityksen edustajan al-

lekirjoitus. 
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• Inventoitaessa on selvitettävä ja kirjattava inventointilistaan omille sarakkeil-

leen: 

o yksilöitynä kaikki varastossa olevat eri tuotteet 

o tuotteiden määrä  

o tuotteiden yksikköhinta 

o yhteenlaskettu kaikkien samojen tuotteiden arvo. 

• Inventaarilista kannattaa tehdä taulukkolaskentaohjelmalla, esimerkiksi Excelil-

lä, sillä siinä tavarat voi kirjata helposti omiin sarakkeisiin. Taulukkolaskentaoh-

jelmalla on myös helppo laskea yhteen tuotteiden arvo.   

• Erittele tuotteet alv-prosenttien (24 %, 14 % tai 10 %) mukaan. 

o Merkitse selkeästi, onko tuotteiden hinnassa arvonlisävero mukana vai ei 

(varastossa olevat tavarat esitetään tilinpäätöksessä ilman arvonlisäveroa) 

 Jos tavaroissa on arvonlisävero, tilitoimistossa lasketaan tuottei-

den hinta ilman arvonlisäveroa. 

• Varastossa olevat tuotteet ovat niitä, jotka on tarkoitus myydä eteenpäin tai ne 

raaka-aineet, jotka on tarkoitus käyttää edelleen myytävien tuotteiden valmista-

miseen (Kirjanpitolaki 1336/1997, 4: 4 §). 

o Niitä tuotteita, jotka ovat yrityksen omassa käytössä (esimerkiksi omat 

koneet ja kalusteet, toimistotarvikkeet), EI inventoida. 

o Inventointi koskee konkreettisessa varastossa olevia tavaroita ja esimer-

kiksi myymälässä olevia myytäväksi tarkoitettuja tavaroita. 

o Myös ne tuotteet inventoidaan, joista on jo saatu ennakkomaksu, mutta 

jotka ovat vielä yrityksen varastossa.  

• Varastossa olevien tuotteiden hinnaksi katsotaan se hinta, mikä niistä on makset-

tu (sen näkee tilikauden viimeiseltä laskulta) (Kirjanpitolaki 1336/1997, 4: 5 §). 

o Jos tiedetään, että tuotteiden hinta, jolla ne ostettaisiin nyt, on halvempi 

kuin mitä niistä on maksettu, on tuotteiden hinnaksi inventaarissa merkit-

tävä tämä uusi hankintahinta (Kirjanpitolaki 1336/1997, 5: 2 §). 

o Jos tiedetään, ettei tuotteita voida myydä sillä hinnalla, jolla ne on ostet-

tu, on tuotteet arvostettava ostohintaa alhaisempaan hintaan, jolla ne to-

dennäköisesti myydään (Kirjanpitolaki 1336/1997, 5: 2 §). 

o Varaston arvoon ei saa ottaa mukaan tuotteita, jotka ovat pilaantuneet tai 

joista muuten tiedetään, ettei niitä enää saada myydyksi. 

(Termäs 2008, 300.), (Leppiniemi 2011, 213–214.), (Rekola-Nieminen 2012, 78–79.) 
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Keskeneräiset työt      
 

Keskeneräisten töiden arvo on selvitettävä erikseen, eikä niitä saa ottaa mukaan muun 

varaston arvoon. Keskeneräisillä töillä tarkoitetaan tuotteita, jotka eivät ole vielä tilin-

päätöshetkellä valmiita, mutta ne on tarkoitus tehdä valmiiksi yrityksessä. Ne on voitu 

valmistaa yrityksessä alusta asti itse tai ostaa puolivalmiina toiselta yritykseltä. (Leppi-

niemi 2011, 207–208.) 

 

Kirjanpitolain määräykset velvoittavat selvittämään keskeneräisten töiden arvon. Tulos-

laskelman tuotoksi ja kuluksi ei saa kirjata niihin tuotteisiin liittyviä tuloja ja menoja, 

jotka ovat vielä kesken. Tilikauden aikana kaikki keskeneräisiin töihin liittyvät menot 

on kuitenkin kirjattava kirjanpitoon. Keskeneräisistä töistä saadut maksut kirjataan pää-

sääntöisesti taseen ennakkomaksuihin, ei liikevaihdoksi. (Tomperi 2011, 13–14.) 

 

Tarkoituksena on selvittää keskeneräisten töiden arvo tilinpäätöspäivänä. Keskeneräis-

ten töiden arvo muodostuu raaka-aineista, palkoista ja mahdollisista ulkopuolisista pal-

veluista, joita on tarvittu siihen, että tuotteet ovat siinä vaiheessa, missä ne ovat tilinpää-

töshetkellä. Muun varaston arvoon ei saa ottaa enää mukaan niitä raaka-aineita, jotka on 

jo käytetty keskeneräisiin töihin. Keskeneräisten töiden arvoon ei saa lukea hallinnon 

menoja eikä muita yleismenoja. (Yleisohje tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen 

perusteella 30.9.2008.) Keskeneräisten töiden arvo ei saa olla suurempi kuin mitä niiden 

todennäköinen myyntihinta on (Tomperi 2011, 13–14). 

 

Keskeneräisten töiden arvostaminen tulee tehdä riittävällä tarkkuudella. Voi olla vaikea 

määrittää tarkasti, mitkä menot, kuten raaka-aineet ja palkat, kohdistuvat juuri kesken-

eräisiin tuotteisiin. (Suomala, Manninen & Lyly-Yrjänäinen 2011, 88–90.) 

 

• Projektiseuranta on varmin tapa selvittää, mitkä menot kuuluvat tiettyyn kesken-

eräiseen projektiin. Kun projektiseuranta on käytössä koko vuoden, se helpottaa 

keskeneräisten töiden arvostamista tilinpäätöksessä.  

• Projektiseurannan ollessa käytössä:   

 ostolaskuihin pyydetään merkitsemään projektinumerot 

 myyntilaskuihin merkitään projektinumerot 

 projektiin käytetyt työtunnit merkitään.  
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• Jos projektiseuranta ei ole käytössä, tositteisiin tulee kuitenkin merkitä, mihin 

projekteihin tositteet kuuluvat.  

• Projektiseurannan käyttöön ottamisesta kannattaa keskustella kirjanpitäjän kans-

sa. 

 

Kuviossa 1 havainnollistetaan keskeneräisten töiden arvostamista. 

 

Tuote tekemättä  Keskeneräinen tuote  

 

 

 

 

 

 

 

 

Raaka-aineet varaston arvoon         Keskeneräisen tuotteen arvo             Varaston arvoon 

        

KUVIO 1. Keskeneräisen tuotteen arvostaminen 

 

       Keskeneräiset työt voi arvostaa yrityksessä itse. Keskeneräisten töiden arvostami-

sesta on oltava laskelmat ja ne on toimitettava tilitoimistoon. 

 

        Keskeneräisten töiden arvo voidaan laskea myös tilitoimistossa. Selvitä tilinpää-

töshetkellä keskeneräisenä olevat tuotteet ja niihin liittyvät menot, tulot ja työtunnit. 

Tilitoimistossa lasketaan keskeneräisiin töihin liittyvät palkkamenot työtuntien perus-

teella. 

 

 

 

 

 

 

 

Raaka-aine 

Raaka-aine 
Raaka-

aine 

Raaka-

aine 

Tuotteen valmista-

misesta tähän asti 

aiheutuneet palkat 

Ulkopuoliset 

palvelut 

Raaka-aine 

Raaka-aine 
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Tilikauden myynnit, ostot sekä muut menot 

 

Tilikauden liikevaihtoon kuuluu suoriteperiaatteen mukaisesti kaikki ne myynnit, joissa 

myyty tavara on luovutettu asiakkaalle tai palvelu on suoritettu päättyneen tilikauden 

aikana (Kirjanpitolaki 1336/1997, 2: 3 §). Tavaran tai palvelun luovutushetki ratkaisee  

sen, mille tilikaudelle myynti kuuluu. Sillä ei ole merkitystä, mikä laskun päivämäärä 

on tai milloin maksu on saatu (kuvio 2). (Rekola-Nieminen 2012, 59–60.) 

 

Kirjanpitoon on kirjattava kaikki ne ostot, jotka ovat siirtyneet yritykselle tilikauden 

aikana. Sillä ei ole merkitystä, milloin lasku on saatu tai milloin se on maksettu.  Tämä 

pätee myös ulkopuolisiin palveluihin. Ulkopuolisia palveluita ovat muun muassa ali-

hankkijoiden tai vuokratyövoiman käyttö. (Rekola-Nieminen 2012, 59–60.) 

 

Jos tavaran tai palvelun myynnistä on saatu maksu ennakkoon, mutta tavaraa tai palve-

lua ei ole luovutettu asiakkaalle, sitä ei voi kirjata tilikauden liikevaihtoon. Saatu en-

nakkomaksu kirjataan sen sijaan taseeseen, kunnes se tuloutetaan, sitten kun tavara tai 

palvelu luovutetaan asiakkaalle. (Salmi 2012, 41–42.) 

 

 

 

Tavara toimitettu Tilikauden            Lasku lähetetty Maksu saatu 

asiakkaalle  päättymispäivä 

 

KUVIO 2. Tavaran luovutushetki 

 

        Tuo kaikki tilikaudelle kuuluvat myyntilaskut. Tilikaudelle kuuluvat ne myyntilas-

kut, joissa tavara tai palvelu on luovutettu asiakkaalle tilikauden aikana. Jos laskus-

sa on toimituspäivä, siitä näkee, milloin tavara tai palvelu on siirtynyt asiakkaalle. 

 

        Tuo kaikki tilikaudelle kuuluvat ostolaskut. Ostolaskut kuuluvat tilikaudelle, jos 

tavara on saatu tai palvelu on vastaanotettu tilikauden aikana. Laskussa olevasta 

toimituspäivästä tai palveluajankohdasta näkee luovutusajankohdan.  
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        Tuo kaikki tilikaudelle kuuluvat muut menot, kuten sähkölaskut, puhelinlaskut ja 

vakuutuslaskut. Esimerkiksi jos sähkölaskuissa sähkönjakelukausi, puhelinlaskuissa 

laskutusjakso ja vakuutuslaskuissa vakuutuksen voimassaoloaika ovat päättyneellä tili-

kaudella, laskut kuuluvat päättyneelle tilikaudelle.  

 

       Ilmoita myös, jos toimittajalta on saatu tavara tai palvelu, mutta josta vielä ei ole 

laskua. Ilmoita myös, jos asiakkaalle on luovutettu tilikauden aikana tavara tai palvelu, 

jota ei ole vielä laskutettu.   

 

 

Palkat 

 

Tilikauden kuluksi on kirjattava tiikauden aikana ansaitut palkat. Palkat on kirjattava 

kuluksi, vaikka niitä ei olisi vielä maksettu. Esimerkiksi tilikauden päättyessä 31.12, 

joulukuulta ansaittu palkka on kirjattava päättyneen tilikauden kuluksi, vaikka se mak-

settaisiin vasta tammikuussa. (Leppiniemi 2003, 120–121.) Samoin tilikauden aikana 

ansaittu lomapalkka sivukuluineen ja mahdollinen lomaraha kirjataan tilikauden kuluk-

si, vaikka loma pidettäisiin seuraavan tilikauden aikana, ja lomapalkka sekä mahdolli-

nen lomaraha maksettaisiin vasta seuraavan tilikauden aikana (Leppiniemi 2008, 138). 

 

      Jos palkanlaskenta tehdään tilitoimistossa, tilitoimisto huolehtii palkkojen kirjaami-

sesta oikealle tilikaudelle. Jos palkat lasketaan yrityksessä, on tilinpäätöstä varten las-

kettava myös tilikaudella ansaittu lomapalkka.  

 

 

Poistot 

 

Poistot liittyvät pitkäaikaiseen kuluvaan omaisuuteen, kuten koneisiin, kalustoon ja ra-

kennuksiin. Poistot voivat liittyä myös aineettomiin oikeuksiin, kuten atk-ohjelmien 

lisensseihin ja toiselta osapuolelta vastikkeellisesti hankittuihin toimilupiin ja patenttei-

hin. (Rekola-Nieminen 2012, 97, 101–102.) 
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Kun yritys hankkii esimerkiksi koneen, koneen koko ostohintaa ei saa kirjata kuluksi 

tuloslaskelmaan koneen ostotilikautena. Kone vähennetään sen sijaan kuluna koneen 

käyttöiän aikana tilikausittain tehtävinä poistoina. (Kirjanpitolaki 1336/1997, 5: 5 §.) 

Koko koneen hinta tulee siis vähennetyksi kuluna, mutta se ei tapahdu heti koneen osto-

tilikautena. Taseessa yrityksen varallisuutena esitetään puolestaan koneen poistamaton 

hankintameno. Konetta ei vähennetä kuluna heti, koska sitä käytetään useamman tili-

kauden aikana ja se tuottaa yritykselle tuloa usean tilikauden ajan. (Salmi 2012, 44–45.) 

       

Elinkeinoverolaissa (EVL 360/1968, 30, 34 §) on määritelty, kuinka suuret poistot ovat 

verotuksessa vähennyskelpoiset. Verotuksen sallimat enimmäispoistot ovat menojään-

nöspoistoja. Menojäännöspoistoilla tarkoitetaan sitä, että poisto lasketaan tietyllä pro-

sentilla hyödykkeen edellisestä menojäännöksestä. Poistot tehdään usein verolainsää-

dännön hyväksymien enimmäispoistojen suuruisina. (Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 

142–143.) Aineettomat oikeudet poistetaan yleensä viidessä vuodessa samansuuruisin 

tasapoistoin (Kirjanpitolaki 1304/2004, 5: 5a §). 

 

TAULUKKO 1. Verolainsäädännön enimmäispoistot 

EVL:n menojäännöspoistoprosentit 

Koneet ja kalusto 25 % 

Myymälä-, tehdas- ja varastorakennukset 7 % 

Asuin- ja toimistorakennukset 4 % 

(Elinkeinoverolaki 360/1968, 30, 34 §.)  

 

Laskelmassa esitetään koneen hankintamenon poistaminen EVL:n enimmäispoistojen 

mukaisesti.  

Koneen hankintameno 100000 e    1. vuosi 

Poisto 25 % *100000= 25000 e Tuloslaskelman kuluksi  

Menojäännös  75000 e Koneen arvo taseessa 

 

Koneen menojäännös  75000 e   2. vuosi 

Poisto 25 % *75000=  18750 e     Tuloslaskelman kuluksi 

Menojäännös               56250 e Koneen arvo taseessa 
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Jos yrityksellä on tavallista suurempia investointeja, kyseisen investoinnin poistoja ei 

tehdä EVL:n enimmäispoistojen mukaisesti, vaan koneelle laaditaan oma poistosuunni-

telma. Kyseinen investointi, esimerkiksi kone, voi olla hinnaltaan huomattavan suuri 

verrattuna muihin koneisiin ja sen arvioidaan olevan yrityksen käytössä pitkään. Jos 

poistot tehdään EVL:n mukaisesti, poistot ovat aluksi suuret ja rasittavat yrityksen tu-

losta kohtuuttomasti. (Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007.) 

 

 

Tutkimus- ja kehittämismenot 

 

Taseen aineettomissa hyödykkeissä, yrityksen omaisuudessa saadaan esittää kehittä-

mismenot. Tutkimusmenoja ei sen sijaan saa kirjanpitolain mukaan koskaan esittää ta-

seessa, vaan ne on vähennettävä tilikauden kuluina. Tämän vuoksi onkin tärkeää tehdä 

ero sille, kuuluvatko menot tutkimusmenoihin vai kehittämismenoihin. (Rekola-

Nieminen 2012, 105–106.) 

 

Taulukossa 2 on kerrottu, mitkä kaikki menot luetaan tutkimus- tai kehittämismenoiksi.   

 

TAULUKKO 2. Tutkimus- ja kehittämismenot 

Tutkimusmenot Kehittämismenot 

• Kehittämiskohteiden etsintä (esim. mitä 

tuotteita tai laitteita voisi parantaa) 

• Tiedon etsiminen kehittämiskohteista 

• Yleisesti paremman, kustannustehok-

kaamman tai helpommin myytävän 

tuotteen kehittäminen 

• Uuden tai aiempaa selvästi paremman 

tuotteen, laitteen, raaka-aineen, järjes-

telmän tai palvelun suunnittelu, toteut-

taminen ja testaaminen 

• Prototyyppien ja mallien suunnittelu 

ennen tuotannon aloittamista 

• Uuteen teknologiaan perustuvien työ-

kalujen, mallien ja muottien suunnitte-

lu 

• Tavoitteena selvästi tietty, yksilöity 

tuote 

(Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kehittämismenojen aktivoinnista 2008.)  

 



 

 

79 

                          11 (22) 

Taseessa olevat kehittämismenot on poistettava suunnitelman mukaisin poistoin viides-

sä vuodessa (Kirjanpitolaki 1304/2004, 5: 8 §). Kehittämismenoja ei siis tarvitse vähen-

tää kuluina tuloslaskelmassa heti sinä tilikautena, kun ne syntyvät, vaan ne vähennetään 

kuluina suunnitelman mukaan tehtävinä poistoina (Rekola-Nieminen 2012, 105–106). 

 

Kehittämismenoihin lasketaan: 

• niiden aineiden ja tarvikkeiden menot, joita käytetään kehittämistoiminnassa 

• kehittämistoimintaan osallistuvien henkilöiden palkka- ja henkilösivumenot 

• kehittämistoiminnassa käytettyjen ulkopuolisten palveluiden menot. 

(Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kehittämismenojen aktivoinnista 2008.)  

       

Kehittämismenojen kirjaaminen taseeseen on kuitenkin mahdollista vain, jos seuraavat 

ehdot täyttyvät: 

• kehittämistoiminta tähtää selkeästi tietyn, yksilöidyn tuotteen tai laitteen toteut-

tamiseen  

• hyödykkeen kehittämisen on oltava taloudellisesti kannattavaa 

• yrittäjän on pystyttävä selvittämään, mitkä menot ovat aiheutuneet juuri kehit-

tämistoiminnasta 

• yrityksellä on oltava resurssit viemään kehittämishanke loppuun. (Vuorio 2008, 

288–290.) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut asetuksen kehittämismenoista. Asetuksessa on 

lisätietoa tutkimus- ja kehittämismenoista. Asetus löytyy Internet-osoitteesta: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20081066. 

 

      Kerro tilitoimistoon, jos yrityksessä on mielestäsi edellä mainittuja tutkimus- ja ke-

hittämismenoja. Tilikauden aikana kannattaa merkitä, mitkä menot, kuten tarvikkeet ja 

palkat, kuuluvat kehittämistoimintaan.  
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Luottotappiot 

 

Viimeistään tilinpäätöshetkellä on arvioitava se, onko todennäköistä, että myyntisaami-

set voidaan todella saada. Esimerkiksi, jos asiakas on velkasaneerauksessa tai saamista 

on peritty useasti, voi olla todennäköistä, ettei sitä enää saada. Taseessa ei saa esittää 

myyntisaamisia, jos tiedetään, ettei niitä saada koskaan. Myyntisaamiset, joita ei toden-

näköisesti saada, on kirjattava luottotappioksi. Luottotappiot vähennetään tuloslaskel-

massa kuluna, mikä pienentää yrityksen tulosta. Verotuksessa luottotappiot ovat vähen-

nyskelpoisia. (Leppiniemi 2008, 178–180.) Vaikka saaminen kirjattaisiin luottotappiok-

si, se ei tarkoita, että saamisen perinnästä olisi luovuttava.  Saamista saa periä, vaikka se 

olisi kirjattukin luottotappioksi. Jos luottotappioksi kirjattu saaminen saadaankin, kirja-

taan se uudestaan yrityksen tuloksi. (Lindfors 2011.) 

 

      Ilmoita tilitoimistoon, jos koet todennäköiseksi sen, ettei jotakin myyntisaamisissa 

olevista saamisista saada.  

 

 

Vastuut 

 

Jos yrityksellä on vastuusitoumuksia, ne täytyy ilmoittaa tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Joissakin tapauksissa vastuusitoumuksista on tehtävä pakollinen varaus. Pakolliset va-

raukset eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa. (Leppiniemi 2008, 136–137.) Suureh-

koista koneyksiköistä tehtävä takuuvaraus on kuitenkin rakennusliikkeissä ja metalli-

alan yrityksissä vähennyskelpoinen verotuksessa. (Tomperi 2013, 124.) 

 

Vastuut voivat liittyä seuraaviin tilanteisiin: 

• toiselle osapuolelle on maksettava vahingonkorvauksia 

• yrityksellä on pitkäaikaisia vuokrasopimuksia 

• yrityksellä on pitkäaikaisia leasing-sopimuksia 

• odotettavissa on takuuvelvollisuudesta aiheutuvia korjauksia tai asiakkaille mak-

settavia korvauksia tai 

• yrityksellä on muita vastuita.  (Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 178–180.) 

 

       Ilmoita tilitoimistoon, jos yrityksen tiedossa on vastuita toista osapuolta kohtaan.  
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Matkakulut ja luontoisedut 

Tilinpäätöksen ja veroilmoituksen laatimista varten tilitoimistoon on toimitettava seu-

raavat asiakirjat, jos niitä ei ole toimitettu jo tilikauden aikana. 

 

Ajopäiväkirja ja selvitys yrityksen autolla ajetuista yksityisajoista. 

• Jos kyse on luontoisetuautosta, selvitystä ei tarvita. 

 

Hyvitettävät kilometrikorvaukset ja maksamattomat matkalaskut. 

 

Luettelo tilikauden aikaisista matkapäivistä, matkan kestosta ja matkan kohteista  

• maininta siitä, onko matkan kohde kotimaa vai ulkomaa 

• jos matka on suuntautunut ulkomaille, maininta siitä, mikä maa on kyseessä. 

 

Selvitys siitä, mikä on puhelinkulujen yksityiskäytön osuus. 

• Jos puhelinkulujen yksityiskäyttöä ei ole selvitetty, käytetään puhelinkulujen 

verotusarvoa, joka on 20 €/kk. 

 

Selvitys Internet-kulujen yksityiskäytön osuudesta. 

 

 

Muuta huomioitavaa 

 

Tilinpäätöstä tehtäessä kirjanpitäjä varmistaa, että kirjanpidon tilien saldo on sama kuin 

kassan, pankkitilien, pankkitalletusten ja velkojen saldo on oikeasti. Täsmäyttäminen 

vaatii tiedon edellä mainittujen erien todellisesta arvosta. Luotettavuutta lisää, jos tiedot 

erien saldosta on saatu kolmannelta osapuolelta, kuten pankilta. (Vahtera 2010.) 

 

Kassa 

 

Tilinpäätöspäivän käteiskassan saldo on laskettava. Kirjanpidon kassatilin saldon on 

täsmättävä kassan todelliseen saldoon tilinpäätöspäivänä. (Vahtera 2010.) 
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Pankkitilit 

 

Tilinpäätöksen laatimista varten tilitoimistoon on tuotava kaikkien pankkitilien, myös 

vuokravakuustilin ja muiden vakuustilien, tiliotteet. Tiliotteet on oltava tilinpäätöspäi-

vältä. Pankilta voi tilata myös maksulliset saldovahvistukset pankkitileistä. (Leppiniemi 

& Leppiniemi 2010, 95.) 

 

Pankkitalletukset sekä osake- ja rahastosijoitukset 

 

Tilinpäätökseen on tuotava tieto kaikkien pankkitalletusten arvosta tilinpäätöspäivänä 

ja pankkitalletusten kerryttämästä korkotuotosta eli siirtyvistä koroista. (Leppiniemi & 

Leppiniemi 2010, 93–95.) 

 

Tuo tilinpäätökseen tiedot myös yrityksesi osake- ja rahastosijoituksista (Leppiniemi & 

Leppiniemi 2010, 94–95). 

      

Siirtyvillä koroilla tarkoitetaan päättyneellä tilikaudella ansaittuja, mutta vasta seuraa-

valla tilikaudella maksettavia korkoja (Lindfors 2008, 45). 

 

Velat 

 

Tilinpäätöstä varten on tuotava tiedot velkojen saldosta, velkojen siirtyvistä koroista ja 

seuraavan vuoden aikana maksettavista lainan lyhennyksistä (Lindfors 2008, 45, 57–

58).  

 

Lisäksi tilinpäätöstä varten pankilta on pyydettävä tiedot velan vakuuksista. Pankilta 

voi tilata myös maksulliset saldotodistukset velkojen arvosta.  

 

Henkilösivukulut 

 

Tuo tilinpäätökseen vakuutusyhtiön saadut laskelmat vuoden aikaisista todellisista hen-

kilösivukuluista, mikäli laskelmat ovat saapuneet. Henkilösivukuluilla tarkoitetaan työ-

eläke- (TyEL), tapaturmavakuutus-, työttömyysvakuutus- ja ryhmähenkivakuutusmak-

suja (Lindfors 2008, 42).    
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TILINPÄÄTÖKSEN JÄLKEISET TOIMET 

 

 

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen 

 

Kirjanpitovelvollisen on aina allekirjoitettava tilinpäätös (Kirjanpitolaki 1336/1997, 3: 7 

§). Tilinpäätöksen katsotaan olevan valmis vasta, kun se on allekirjoitettu. Seuraavassa 

luettelossa mainitaan, kenen pitää allekirjoittaa tilinpäätös kussakin yhtiömuodossa.  

 

Yhtiömuoto   Allekirjoittaja 

Toiminimi   Yrittäjä 

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö Vastuunalaiset yhtiömiehet ja toimitusjohtaja 

Osakeyhtiö Hallitus (joka yrityksellä on tilinpäätöksen 

valmistuessa) ja toimitusjohtaja 

(Rekola-Nieminen 2012, 64–65.) 

 

 

Tilinpäätöksen aikataulu ja veroilmoitus 

Tilinpäätöksen on oltava valmis kirjanpitolain mukaan neljän kuukauden kuluessa 

tilikauden päättymisestä. Toiminimien, avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden 

tilinpäätös on kuitenkin käytännössä laadittava kolmessa kuukaudessa silloin, kun nii-

den tilikausi päättyy 31.12. Tämä johtuu siitä, että toiminimien, avoimien yhtiöiden ja 

kommandiittiyhtiöiden veroilmoitus on palautettava tilikauden päättymistä seuraavan 

vuoden huhtikuun alussa. Osakeyhtiöiden veroilmoitus on palautettava neljän kuukau-

den sisällä tilikauden päättymisestä. Tiedot veroilmoitukseen saadaan tilinpäätöstiedois-

ta. (Leppiniemi & Walden 2009, 98.)  

 

 

Tilintarkastus 

Yrityksen tilintarkastaja tarkastaa yrityksen kirjapidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Ti-

lintarkastuksen päätteeksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen. Tilinpäätöstä 

ei voi käsitellä yhtiökokouksessa ennen kuin tilintarkastuskertomus on saatu. (Lindfors 

2008, 103–104.)  
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Tilintarkastaja on valittava, jos yhtiöjärjestyksessä tai yhtiön säännöissä velvoitetaan 

tilintarkastaja valitsemaan. Jos yhtiöjärjestyksessä tai yhtiön säännöissä ei niin velvoite-

ta, tilintarkastajaa ei tarvitse valita toiminimiyhtiössä eikä pienissä yhteisöissä. Pienenä 

yhteisönä pidetään yritystä, jossa seuraavista rajoista päättyneellä tilikaudella ja sitä 

edeltävällä tilikaudella on ylittynyt vain yksi:   

• taseen loppusumma on 100000 € 

• yrityksen liikevaihto on 200000 € 

• yrityksen palveluksessa on keskimäärin 3 henkilöä. (Lindfors 2008, 103–104.) 

 

Tilitoimisto kuitenkin suosittelee kaikille yritykselle tilintarkastajan valitsemista. 

 

 

Tilinpäätöksen hyväksyminen 

 

Tilinpäätös on hyväksyttävä. Osakeyhtiön tilinpäätös hyväksytään osakeyhtiön varsinai-

sessa yhtiökokouksessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään kuuden kuu-

kauden sisällä tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous täytyy pitää aiemmin, jos yhtiöjär-

jestyksessä niin määrätään. Avoimissa yhtiöissä ja kommandiittiyhtiöissä vastuunalaiset 

yhtiömiehet hyväksyvät tilinpäätöksen. (Yritys-Suomi 2013.) 

 

 

Tilinpäätöksen julkistaminen 

 

Kirjanpitolaki velvoittaa osakeyhtiöitä julkistamaan tilinpäätöksen. Velvoite tilinpää-

töksen julkistamisesta täytetään toimittamalla jäljennös tilinpäätöksestä Patentti- ja re-

kisterihallituksen rekisteröitäväksi. (Kirjanpitolaki 1336/1997, 3: 9–10 §.) 

 

Verohallinto toimittaa rekisteröitäväksi seuraavat veroilmoituksella saamansa tiedot: 

• tuloslaskelma ja tase 

• tilinpäätöksen liitetiedot 

• tieto tilintarkastuksen toimittamisesta  

• tilintarkastuskertomus, jos siinä on kielteisiä lausuntoja 

• tieto tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

(Leppiniemi & Walden 2009, 134–135.) 
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Tilitoimisto toimittaa seuraavat tiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle: 

• tilinpäätöksen liitetiedot 

• tilintarkastuskertomus, jos siinä ei ole kielteisiä lausuntoja 

• yhtiökokouksen päätös siitä, miten yhtiön voitto tai tappio käsitellään. 

(Leppiniemi & Walden 2009, 134–135.) 

 

Rekisteröinti on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

Tilinpäätös vahvistetaan tavallisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa. Rekisteröinti on 

tehtävä siis kahden kuukauden sisällä varsinaisen yhtiökokouksen pitämisestä. (Leppi-

niemi 2011, 66–68.) 

 

Patentti- ja rekisterihallitus antaa rekisteröinnissä saamiansa tietoja viranomaisille, yri-

tyksille ja pankeille. On huomioitava, että kaikki rekisteröitäväksi toimitetut tiedot ovat 

julkisia. (Patentti- ja rekisterihallitus 2013.) 

 

 

Tilinpäätöksen säilyttäminen 

 

Tilikauden kirjanpitoaineistoa on säilytettävä myös tilikauden jälkeen (Kirjanpitolaki 

1336/1997, 2: 10 §). Kirjanpitoaineisto on nimittäin tärkeä viranomaisten tietolähde 

muun muassa verotarkastuksessa. Kirjanpitoaineiston säilyttäminen on yrittäjän itsensä 

vastuulla. Laissa on määritetty se, kuinka kauan eri kirjanpitoaineistoja on säilytettävä. 

(Leppiniemi 2011, 63–65.) 

 

6 vuotta säilytettävä aineisto 

• tilikauden tositteet 

• liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto, muun muassa veroilmoitukset ja vakuu-

tusyhtiölle annettavat ilmoitukset 

• palkkalaskelmat ja lomapalkkalaskelmat 

 

Kuuden vuoden aika alkaa sen vuoden lopusta, jolloin tilikausi päättyy, ei tilikauden 

päättymishetkestä. (Rekola-Nieminen 2012, 44–45.)  
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10 vuotta säilytettävä aineisto 

• pää- ja päiväkirjat 

• tililuettelo 

• tasekirja 

• tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt 

• palkkakausikohtaiset listaukset ja palkkakortit 

 

10 vuoden säilytysaika alkaa tilikauden päättymisestä. (Rekola-Nieminen 2012, 44–45.)  

 

Liikearkistoyhdistys ry suosittelee palkkakortteja säilytettävän 50 vuotta (Lindfors 

2012). 

 

Yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksien pöytäkirjoja, on säilytettävä niin kauan kuin 

yhtiö on toiminnassa. Jos yhtiön toiminta loppuu, pöytäkirjoja on kuitenkin säilytettävä 

kirjanpitoaineiston säilytysajan. (Virtamo 2009.) 

 

      Päättyneen tilikauden kirjanpitoaineisto laitetaan tilitoimistossa arkistolaatikkoon. 

Laatikon päälle kirjoitetaan, mihin asti aineistoa on säilytettävä. 
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LIITTEET 

Liite 1 Tilinpäätöksen aikajana/Osakeyhtiöt 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tilinpäätöspäivä          4    kk                  6kk                   8   kk  6 v                    10   v 

  

• Varaston inventointi 
• Keskeneräisten töiden  

arvostaminen 
• Kassan saldon laskemi-

nen 
 

Tilinpäätöksen  
allekirjoittaminen 

• Tilinpäätöksen 
oltava valmis 

• Veroilmoituksen 
palauttaminen 

 

 

 

Tilinpäätösaineis-
ton toimittaminen  
tilitoimistoon 
 

Tilinpäätöksen vahvistami-

nen yhtiökokouksessa 

Yhtiökokous on pidettävä 

viimeistään 6 kk tilikauden 

päättymisestä. 

 

Tilinpäätöksen toimittami-

nen PRH:n rekisteröitä-

väksi 

Rekisteröinti on tehtävä 2 

kk tilinpäätöksen vahvis-

tamisesta. 

Kirjanpitoaineistosta 
säilytettävä 

- tositteet 
- kirjeenvaihto 
- palkkalaskelmat 

Kirjanpitoaineistosta säily-
tettävä 

- päivä- ja pääkirja 
- tasekirja 
- tililuettelo 
- tase-erittelyt 
- palkkakausikohtai-

set listaukset 
• Tilinpäätöksen toimittami-

nen tilintarkastajalle  

Tilinpäätös on toimitettava 

tilintarkastajalle 1 kk ennen 

varsinaista yhtiökokousta 
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Liite 2 Tilinpäätöksen aikajana/Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tilinpäätöspäivä                         3    kk         4    kk                  6kk 8kk  6 v                    10    v 

 

 

 

 

• Varaston inventointi 
• Keskeneräisten töiden  

arvostaminen 
• Kassan saldon laskemi-

nen 
 

Tilinpäätöksen  
allekirjoittaminen 

• Tilinpäätöksen oltava 
valmis kirjanpitolain mu-
kaan 

• Tilinpäätöksen toimittami-
nen tilintarkastajalle 

 

 

 

Tilinpäätösaineis-
ton toimittaminen  
tilitoimistoon 
 

Tilinpäätöksen vah-
vistaminen  
 

Kirjanpitoaineistosta 
säilytettävä 

- tositteet 
- kirjeenvaihto 
- palkkalaskelmat 

Kirjanpitoaineistosta säily-
tettävä 

- päivä- ja pääkirja 
- tasekirja 
- tililuettelo 
- tase-erittelyt 
- palkkakausikohtai-

set listaukset 
Veroilmoituksen palauttaminen, 

kun tilikausi päättyy 31.12 

Veroilmoitus palautettava tili-

kauden päättymistä seuraavan 

vuoden huhtikuun alussa 
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Liite 2. Yhteenveto tilitoimistoon toimitettavista tositteista   

TILIKAUDEN PÄÄTTYESSÄ TILITOIMISTOON TOIMITETTAVAT ASIAT 
Yritys: 
Päiväys: 
Tilikauden päättymispäivä:  
☐ Tuo tavaravaraston inventaarilista, jossa on yrityksen edustajan allekirjoitus. (ks. 
varasto) 
☐ Selvitä tilinpäätöshetkellä keskeneräisenä olevat työt ja niihin liittyvät menot, tulot 
ja työtunnit. (ks. keskeneräiset työt) 
☐ Tuo kaikki tilikaudelle kuuluvat myyntilaskut. Tilikaudelle kuuluvat ne myyntilas-
kut, joissa tavara tai palvelu on luovutettu asiakkaalle tilikauden aikana. (ks. tilikauden, 
myynnit, ostot ja muut menot) 
☐ Tuo kaikki tilikaudelle kuuluvat ostolaskut. Ostolaskut kuuluvat tilikaudelle, jos 
tavara on saatu tai palvelu on vastaanotettu tilikauden aikana. (ks. tilikauden myynnit, 
ostot ja muut menot) 
☐ Tuo kaikki tilikaudelle kuuluvat laskut muista menoista, kuten sähkölaskut, puhelin-
laskut ja vakuutuslaskut. (ks. tilikauden myynnit, ostot ja muut menot) 
☐ Tuo tiedot lomapalkkaveloista ja lomarahoista. (ks. palkat) 
☐ Kerro tilitoimistoon, jos yrityksessäsi on mielestäsi tutkimus- ja kehittämismenoja. 
(ks. tutkimus- ja kehittämismenot) 
☐ Ilmoita, jos on todennäköistä, ettei jotakin myyntisaamista saada. (ks. luottotappiot) 
☐ Ilmoita yrityksen vastuista toista osapuolta kohtaan. (ks. vastuut) 
☐ Tuo selvitys yrityksen autolla ajetuista yksityisajoista ja ajopäiväkirja. (ks. matka-
kulut) 
☐ Tuo tiedot tilikauden aikaisista hyvitettävistä kilometrikorvauksista.(ks. matkakulut) 
☐ Tuo luettelo tilikauden aikaisista matkapäivistä ja maksetuista päivärahoista. (ks. 
matkakulut) 
☐ Tee selvitys puhelinkulujen yksityiskäytön osuudesta tilikauden aikana. (Verotusar-
vo on 20€/kk) (ks. matkakulut ja luontoisedut) 
☐ Selvitä käteiskassan saldo tilinpäätöspäivänä. (ks. kassa) 
☐ Tuo kaikkien pankkitilien tiliotteet tilinpäätöspäivältä. (ks. pankkitilit) 
☐ Tuo tai pyydä pankilta tiedot pankkitalletuksista: talletusten määrät ja kertynyt 
korkotuotto. (ks. pankkitalletukset) 
☐ Pyydä pankilta tiedot osakesijoitusten ja rahastojen arvosta. (ks. pankkitalletukset) 
☐ Pyydä pankista tiedot kaikkien lainojen määrästä, lainojen siirtyvistä koroista ja 
seuraavalla tilikaudella maksettavat lyhennyksistä. Pyydä pankilta lisäksi vakuuseritte-
ly luotoista. (ks. velat) 
☐ Tuo tilinpäätökseen vakuutusyhtiön lähettämät laskelmat vuoden aikaisista todelli-
sista henkilösivukuluista. (ks. henkilösivukulut) 
☐ Toimita myös ___________kuun tositteet ___.___20___ mennessä. 
☐ Muuta: 
Lähettäjä: 
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