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1

1 Johdanto
1.1

Aihe

Tämän opinnäytetyön aihe on koota ja tiivistää tietoa Metropolia Ammattikorkeakoulun
kirjanpitokursseista ja lisäksi koota erillinen kirjanpito-opas kirjanpidon kirjausten tekemiseen. Tarkoituksena on kerätä yhteen kirjanpitokurssien tärkein sisältö. Opinnäytetyön
kohderyhmä on erityisesti ulkoisen laskentatoimen tradenomiopiskelijat, jotka ovat aloittamassa työharjoittelun kirjanpidon tehtävissä. Tavoite on helpottaa kirjanpitoharjoittelijan työtä kokoamalla yhteen tieto kirjanpidon olennaisimmasta teoriasta sekä kirjausten
periaatteista. Opinnäytetyön viitekehystä voi käyttää käsikirjanomaisesti.

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on vahvistaa tradenomiopiskelijoiden osaamista, varmuutta ja teoriapohjaa kirjanpidosta sekä varmistaa kirjanpidon perusteiden parempi ymmärtäminen. Kirjausoppaalla pyritään takaamaan kirjausten periaatteiden parempi oppiminen, ymmärtäminen ja mieleen palauttaminen ja se, että opiskelijan olisi helpompi
suoriutua itsenäisesti kirjanpidon kirjauksista. Työn tavoitteena on luoda kirjanpitokursseista tiivistetty, mutta kattava teoriapohja kirjanpidon harjoitteluun tai ensimmäiseen kirjanpidon työpaikkaan menevälle tradenomiopiskelijalle.

Metropoliassa liiketalouden alan tutkintoon sisältyy opintoja kaikista keskeisistä liiketoiminnan osa-alueista: markkinoinnista, laskennasta ja rahoituksesta, yritystoiminnasta,
työyhteisön kehittämisestä sekä yritysviestinnästä. Opinnoissa voi erikoistua joko markkinointiin, laskentatoimeen ja rahoitukseen tai työyhteisön kehittämiseen. Suuntautumalla laskentatoimeen ja rahoitukseen opiskelija voi kehittää osaamistaan sekä taloushallinnon eri osa-alueilla että rahoituksen suunnittelussa ja sijoitustoiminnassa. Laskentatoimeen ja rahoitukseen suuntautuminen on laaja-alaista ja sisältää monia eri yritysmaailman taloushallintoon ja rahaliikenteeseen liittyviä kursseja. (Metropolia Ammattikorkeakoulu 2016.)

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjanpitokursseilla opetetaan ja käsitellään kattavasti
tietoa kirjanpidon teoriasta, mutta koska kursseja on paljon eivätkä kaikki kurssit keskity
pelkästään kirjanpitoon, on tällaiselle tiivistetylle kirjanpidon teoriaa käsittelevälle työlle
tarvetta opiskelijoiden keskuudessa. Tarve kertaukselle muodostui myös itselleni siinä
vaiheessa, kun opintojen kolmantena vuonna aloin etsiä harjoittelupaikkaa: olisi ollut
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hyvä kerrata kirjanpidon teoriaa ja kirjaussäännöt uudestaan yksinkertaisesta ja tiivistetyssä muodossa olevasta aineistosta, jotta ne olisivat tuoreessa muistissa kirjanpidon
harjoittelun alkaessa. Opinnäytetyön aihe kehittyi tämän tarpeen myötä.

Opinnäytetyönä on toteutettu taloushallinto-oppaita useiden eri yritysten toimeksiantoina
kirjanpitäjien ja yritysten asiakkaiden käyttöön, mutta vastaavaa opasta juuri opiskelijoille
suunnattuna ei ennestään löydy. Työn aihe on laskentatoimen ammattialalla ja työelämässä ajankohtainen jokaiselle ulkoisen laskentatoimen opiskelijalle, joka on aloittamassa ensimmäisen kirjanpidon harjoittelun ja aloittamassa uransa kirjanpidon saralla,
ja siksi työn aihe on merkittävä.

1.2

Opinnäytetyön tyyppi ja rakenne

Opinnäytetyö toteutetaan toiminnallisena työnä. Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee
ammatillisessa mielessä käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista ja toiminnan
järjestämistä. Niinpä toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena syntyy työn raporttiosuuden lisäksi jokin konkreettinen tuote. Tuote nojautuu opinnäytetyön raporttiosuudessa
rakennettuun viitekehykseen, eli teoreettiseen tietoperustaan. Toiminallisessa opinnäytetyössä yhdistyvät täten käytännön toteutus ja sen raportointi. (Airaksinen & Vilkka
2004, 9–51.)

Viitekehykseen on rajattu Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjanpitokurssien sisältöjen
perustella oleellisimmat ja keskeisimmät teoria-aiheet ja kirjanpidon kirjaussäännöt. Viitekehykseen kuuluu kolme lukua: Kirjanpito yritystoiminnassa, Kirjanpidon käsitteitä ja
Kirjaussäännöt. Viitekehys on pyritty rajaamaan kaikkein olennaisimpiin seikkoihin opiskelijan näkökulmasta niin, että se käsittelee kirjanpidon perusperiaatteita. Raporttiosuudessa käsitellään viitekehyksen jälkeen työprosessia ja kerrotaan, miten opinnäytetyö
on toteutettu. Opinnäytetyöprosessin kuvauksen jälkeen esitellään kirjausopas. Lopuksi
yhteenvedossa kerrotaan työn onnistumisesta ja johtopäätöksistä.

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus, eli kirjausopas, käsittelee kirjanpidon kirjaussääntöjä havainnollistavine kuvineen. Opas on laadittu yleisellä tasolla, ja se on teoriapohjainen. Oppaan tarkoitus on olla mahdollisimman helppolukuinen, selkeä ja tiivistetty sekä
sellainen, josta voi etsiä nopeasti tietoa. Opas pohjautuu opinnäytetyön raporttiosuuteen
esittäen käytännönläheisemmällä tasolla erityyppisiä kirjausvientejä. Tarkoitus on laatia
mahdollisimman hyödyllinen kirjausopas opiskelijan oppimisen näkökulmasta.
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Opinnäytetyö ei opeta, miten kirjanpitoa tehdään yksityiskohtaisesti eri ohjelmilla tai kirjanpitoprosessia, koska jokaisessa työpaikassa on omat ohjelmansa ja käytäntönsä. Työ
opettaa kirjanpidon teoriapohjaa ja kirjauksia kirjanpitovientien tasolla. Oppaan tarkoitus
on tiliristikkoesimerkein havainnollistaa, mitä tilejä käytetään eri kirjauksissa ja kummalle
puolelle tilejä kirjaukset tehdään, jotta kirjanpitotyön hahmottaminen ja ymmärtäminen
olisi helpompaa uutta työtä aloitettaessa ja jotta lukija voisi vahvistaa pohjatietoaan kirjanpidosta.

1.3

Rajaukset

Ammatillisesta näkökulmasta opinnäytetyössä opiskelija yhdistää ammatillisen teoreettisen tietonsa ammatilliseen käytäntöön, pohtii alan teorioiden ja käsitteiden avulla kriittisesti käytännön ratkaisuja ja kehittää niiden avulla oman alansa ammattikulttuuria. Teoria rajataan joidenkin keskeisten asioiden käyttöön. (Airaksinen & Vilkka 2004, 41–43.)

Opinnäytetyön viitekehyksessä kerrotaan kirjanpidon lisäksi tilinpäätöksestä, koska sillä
on olennainen yhteys kirjanpitoon ja on olennaista kertoa, mihin kirjanpito vaikuttaa ja
mitä kirjanpidosta lopulta tuotetaan. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluvien tuloslaskelman ja
taseen perusteet on ymmärrettävä, jotta voi oppia kirjausten perussäännöt. Tilinpäätökseen tai -avaukseen liittyviä kirjaussääntöjä tai kirjausvientejä ei kuitenkaan käsitellä kirjausoppaassa, jottei aihe laajene liikaa, sillä silloin aiheeseen pitäisi sisällyttää myös
konserni- ja IFRS-tilinpäätöskirjausten teoriaa.

Perusteena tilinpäätöskirjausten poisjättämiseen kirjausoppaasta on myös opinnäytetyön kohderyhmä ja käyttötarkoitus. Taloushallinnon ammattilaista haastattelemalla ja
perehtymällä noin neljäänkymmeneen eri Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijan
ammattiharjoitteluraporttiin todettiin, että harjoittelun alussa ei todennäköisesti pääse
vielä itsenäisesti tekemään tilinpäätöksiä. Koska opinnäytetyön kohderyhmä on pääasiassa opiskelijat, jotka aloittavat työnsä ensimmäistä kertaa kirjanpidon parissa ja oppaan
on tarkoitus auttaa alkuun nimenomaan harjoittelun alussa, tilinpäätöskirjaukset jätettiin
kirjausoppaasta pois. Haastattelusta ja ammattiharjoitteluraporteista kerrotaan lisää luvussa 5.
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2 Kirjanpito yritystoiminnassa
2.1

Kirjanpidon tarkoitus ja lakisääteisyys

Kirjanpito on yrityksen taloutta koskeva tietojen tallentamisjärjestelmä, jonka tehtävänä
on kerätä yrityksen taloutta kuvaavia lukuja sekä tuottaa niihin perustuvaa informaatiota
yrityksen johdolle ja muille sidosryhmille päätöksenteon tueksi. Kirjanpito toteutetaan
käytännössä kaksivaiheisesti juoksevana kirjanpitona sekä tilinpäätöksen laatimisena,
joka puolestaan laaditaan juoksevan kirjanpidon perusteella. Tilinpäätös tulee yleensä
julkistaa. (Kaisanlahti & Leppiniemi 2018a.) Kirjanpidon tehtävä on myös pitää erillään
yrityksen ja yrittäjän tulot ja menot (Verohallinto 2016a).

Elinkeinotoiminnan verotus perustuu luotettavaan kirjanpitoon: myyntitulojen perusteella
maksetaan arvonlisäveroa ja kirjanpidon osoittamasta tuloksesta maksetaan tuloveroa.
Verohallinnon lisäksi myös muut viranomaiset, kuten esimerkiksi avustusten ja erilaisten
tukien myöntäjät, käyttävät päätöstensä tukena kirjanpidon antamaa tietoa. (Verohallinto
2016a.) Lisäksi esimerkiksi osakeyhtiölain mukainen osingonjakomahdollisuus sekä
luottotietotoimintaan ja sijoitusanalyyseihin liittyvät suositukset perustuvat tilinpäätöksen
antamaan informaatioon (Kaisanlahti & Leppiniemi 2018a).

Kirjanpito onkin lakisääteistä ja tilinpäätös on määrämuotoinen raportti kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (Kaisanlahti & Leppiniemi 2018a). Tärkeimmät kirjanpitoa koskevat säännökset ovat kirjanpitolaissa ja -asetuksessa sekä valtioneuvoston asetuksessa koskien pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja (Verohallinto 2016a).

Kirjanpitolain mukaan kirjanpidossa on noudatettava lakien ja säädösten lisäksi myös
hyvää kirjanpitotapaa (Kirjanpitolaki 1997, 1 luku 3 §). Se saa sisältönsä lainsäädännöstä
ja kirjanpitokäytännöstä ja -teoriasta. Hyvää kirjanpitotapaa ei kuitenkaan ole määritelty
tarkasti. Sääntelemättömien kysymysten kohdalla tulkintaperiaatteina käytetään esimerkiksi eri toimialoilla vakiintuneita käytäntöjä ja kansainvälisiä periaatteita, kuten IFRSsäännöstöä. (Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 45.)
Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivalla kirjanpitolautakunnalla (KILA) on keskeinen asema kirjanpidon ja tilinpäätösten käytännön ohjaamisessa sekä hyvän kirjanpitotavan tulkinnassa. Lautakunta antaa myös yleisohjeita ja lausuntoja hyvän kirjanpitotavan noudattamiseen. (Leppiniemi & Leppiniemi 2010, 45.)
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2.2

Kirjanpitovelvollisuus

Kirjanpitolaissa säädetään, kenellä on velvollisuus pitää kirjanpitoa. Kirjanpitovelvollisia
Suomessa ovat kaikki yritykset: avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta,
yhdistys, säätiö ja muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, sekä rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta ja sen rekisteröity paikallisyhteisö. Näitä kutsutaan kirjanpitolaissa oikeushenkilöiksi. (Kirjanpitolaki 1997, 1 luku 1 §.)

Kirjanpitolain mukaan myös luonnollinen henkilö, maatilatalouden ja kalastuksen harjoittajaa lukuun ottamatta, on kirjanpitovelvollinen harjoittamastaan liike- ja ammattitoiminnasta. Kirjanpitovelvollisuus koskee myös ammatin- ja liikkeenharjoittajan toimintaa jatkavaa kuolinpesää ja konkurssipesää. (Kirjanpitolaki 1997, 1 luku 1a §.)

Pien- ja mikroyrityksille tietyt kirjanpitolaissa asetetut vaatimukset ovat kevennettyjä
(Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
2015). Liiketapahtumista tulee kuitenkin tehdä merkinnät siten, että kirjanpitovelvollinen
voi jatkuvasti selvittää ostovelkojen ja myyntisaamisten määrän, ja kirjanpidosta on voitava saada tarvittavat tiedot verovelvollisuuden täyttämiseksi (Kirjanpitolaki 1997, 1 luku
1a §).

3 Kirjanpidon käsitteitä
3.1

Liiketapahtumat

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen on merkittävä menot, tulot ja rahoitustapahtumat kirjanpitoonsa liiketapahtumina (Kirjanpitolaki 1997, 2 luku 1 §). Kirjanpito tarkoittaa
käytännössä näiden kirjanpitovelvollisen toiminnasta johtuvien liiketapahtumien rahamäärien sekä niiden oikaisu- ja siirtoerien merkitsemistä kirjanpidon eri tileille (Taloushallintoliitto 2015c). Kirjanpidon tileistä kerrotaan tarkemmin luvussa 3.2.
Yrityksen tulot syntyvät ja kertyvät yrityksen tuotteiden tai palveluiden myynnistä ja esimerkiksi korkotuotoista. Tyypillinen oikaisuerä kirjanpidossa voi olla esimerkiksi kirjanpidossa sattuneen virheen korjaus. Siirtoeriä syntyy tyypillisesti tilinpäätöksen jaksotuksista, kun kuluja tai tuloja siirretään oikeille tilikausilleen. (Taloushallintoliitto 2015b.) Jaksotukset liittyvät kirjaamisperusteisiin, eli siihen, mille päivälle liiketapahtuma kirjataan
kirjanpitoon. Tästä kerrotaan lisää luvussa 3.5.
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Menot syntyvät taas yrityksen hankinnoista. Menot voivat olla joko lyhytvaikutteisia tai
pitkävaikutteisia. Lyhytvaikutteiset menot ovat tyypillisesti palkkoja ja niiden sivukuluja,
kuten eläke- ja vakuutusmaksuja, aineostoja, materiaalihankintoja tai vuokrakuluja. Jos
hankinta tuottaa tuloja useamman tilikauden ajan, näitä menoja kutsutaan silloin pitkävaikutteisiksi. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi koneet, kalusto, rakennukset ja maa-alueet. (Taloushallintoliitto 2015b.)

Rahoitustapahtumia aiheutuu sekä menoista että tuloista: rahoitustapahtumia ovat kassaan- ja kassastamaksut, jotka aiheutuvat menoista, tuloista, voitonjaosta, pääomansijoituksista ja pääoman palautuksista. Täten myyntisaamisesta tullut maksusuoritus, ostolaskun maksu, lainan nosto tai lainan lyhennys ovat esimerkkejä rahoitustapahtumista.
(Kaisanlahti & Leppiniemi 2018c; Taloushallintoliitto 2015b.)
Kirjanpitomerkinnät on tehtävä selvästi ja pysyvästi eikä niitä saa tehdä epäselviksi. Kaikista tarkastelujakson liiketapahtumista on oltava asiansa mukainen merkintä kirjanpidossa. (Taloushallintoliitto 2015c.) Tositteen, kirjanpidon tai muun kirjanpitoaineiston sisältöä ei saa muuttaa tai poistaa tilinpäätöksen laatimisen jälkeen (Kirjanpitolaki 1997, 2
luku 7 §). Tositteista kerrotaan lisää luvussa 3.6. ja tilinpäätöksestä luvussa 3.8.

3.2

Kirjanpidon tilit

Kirjanpidossa sana tili tarkoittaa kaksipuolista laskelmaa, jolla seurataan edellä mainittujen menojen, tulojen ja rahoituserien muutoksia. Tili on yleisesti käytetty termi kirjanpidossa. Tilin toiselle puolelle kirjataan tietyn asian lisäykset toiselle sen vähennykset. (Kirjanpitoa 2018.) Periaatetta on havainnollistettu yhtälössä 1.

(1)

Tili voidaan kuvata yllä esitetyn yhtälön 1 mukaisella T-kirjaimen muotoisella tiliristikolla.
Tilin eri puolia nimitetään vasemmalla puolella nimellä debet ja oikealla puolella nimellä
kredit. Tilin debet-puolelle kirjataan rahan käyttö ja kredit-puolelle rahan lähde (Kirjanpitoa 2018). Tämän opinnäytetyön liitteenä oleva kirjausopas keskittyy juuri siihen, että
miten ja mitä tilejä erilaisissa liiketapahtumissa käytetään ja miten kirjaukset tulee merkitä eri kirjanpidon tileille kirjanpitoon.
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Kirjanpitolain mukaan liiketapahtumat on kirjattava asian mukaan kirjanpitotileilleen ja
jokainen tili on pidettävä sisällöltään samana (Kirjanpitolaki 1997, 2 luku 2 §). Tileillä on
nimi, joka määräytyy tileillä käsiteltävien asioiden mukaan ja ne on myös numeroitu (Taloushallintoliitto 2018d). Tilien numeroinnista on kerrottu lisää luvussa 3.8.2.
3.3

Kahdenkertainen kirjanpito

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa luonnollisen henkilön liikkeen- tai ammatinharjoittamista lukuun ottamatta (Kirjanpitolaki
1997, 1 luku 2 §). Kahdenkertainen kirjanpito tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen
liiketapahtuma merkitään aina sekä toisen tilin vasemmalle eli debet-puolelle että toisen
tilin oikealle eli kredit-puolelle. Liiketapahtuman debet- ja kredit-kirjausten on oltava yhtä
suuret molemmilla puolilla, vaikka kirjauksissa käytettäisiin useampaakin kuin kahta tiliä
(Kirjanpitoa 2018.) Tuloslaskelmasta ja taseesta kerrotaan lisää luvuissa 3.8.1. ja 3.8.2.

Yhden- ja kahdenkertaisen kirjanpidon ero on se, että yhdenkertaisessa kirjanpidossa kirjataan tulot ja menot sen mukaan, mitä tapahtumia kirjautuu pankkitilille. Yhdenkertainen kirjanpito ei siten ole täysin ajantasainen. Kahdenkertaisesta kirjanpidosta
näkee, paljonko on myyty, paljonko on tulossa rahaa ja mitä laskuja on maksamatta.
Kahdenkertaisesta kirjanpidosta näkee myös yrityksen varat, velat ja omaisuuden, koska
kahdenkertaisen kirjanpidon avulla voidaan laatia yrityksen tase. (Rumpu 2017.) Kahdenkertainen kirjanpito kertoo ennen kaikkea, mihin rahaa on käytetty ja mistä raha on
peräisin (Kirjanpitoa 2018).
3.4

Kirjausjärjestys ja -ajankohta

Kirjanpito on järjestettävä siten, että kirjauksia voidaan tarkastella sekä aikajärjestyksessä että asiajärjestyksessä (Kirjanpitolaki 1997, 2 luku 4 §). Tämän johdosta kirjanpidon pitämisen tuloksena syntyvät kirjanpitokirjat: päiväkirja ja pääkirja. Päiväkirjassa
kaikki tilikauden liiketapahtumat esitetään aikajärjestyksessä ja pääkirjassa samat liiketapahtumat esitetään järjestettyinä tileittäin. Näin voidaan seurata tileille suoritettuja rahan lisäyksiä ja vähennyksiä. Päivä- ja pääkirjat voidaan tulostaa paperille tai ne voivat
olla tietokoneella tiedostoina. Ne on saatavilla automaattisesti, jos kirjanpidossa käytetään tietokoneella käytettäviä kirjanpito-ohjelmia. (Taloushallintoliitto 2009.)
Käteisellä rahalla suoritetut maksut on kirjattava päiväkohtaiseen järjestykseen ja maksut on kirjattava viipymättä. Muut kirjaukset saadaan tehdä kuukausikohtaisesti tai
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muulla vastaavalla jaksotuksella. Muut kuin käteiskirjaukset on tehtävä siinä ajassa, että
laissa edellytetyt ilmoitukset viranomaiselle verotusta tai muuta tarkoitusta varten voidaan laatia ajantasaisesta kirjanpidosta. (Kirjanpitolaki 1997, 2 luku 4 §.)
Kuten luvussa 2.2 mainittiin, kirjanpitolain mukaan ostovelat ja myyntisaamiset voitava
jatkuvasti selvittää. Yritykset voivat pitää tätä varten kirjanpidossaan reskontria. Myyntireskontraa pitämällä selviää, ketkä asiakkaat eivät ole maksaneet laskuaan yritykselle ja
ostoreskontraa pitämällä selviää, keiden tavaran tai palvelun toimittajien laskuja ei ole
vielä maksettu. Yleensä saatavia seurataan viikoittain. Saatavien valvonta tehostuu, kun
reskontran tiedot on ajan tasalla. (Taloushallintoliitto 2018a.)

Osto- ja myyntireskontraa pidetään yleensä kirjanpito-ohjelmissa kirjanpidon ohella,
mutta pienissä yrityksissä voidaan reskontraa pitää myös käsin ostolaskukirjan avulla.
Ostolaskukirjaan merkitään toimittaja- ja rahamäärätiedot sekä viitenumero tai laskun
numero. Kun lasku on maksettu, merkitään se ostokirjaan maksetuksi tiliotteen maksutiedon mukaan. (Taloushallintoliitto 2018a.)
3.5

Kirjaamisperusteet ja veroilmoitukset

Kirjaamisperusteella tarkoitetaan sitä, mille päivälle tietty liiketapahtuma merkitään, kuten luvussa 3.1 jo mainittiin (Taloushallintoliitto 2015e). Kirjanpitolain mukaan menon kirjaamisperusteena voi olla tuotannontekijän vastaanottaminen ja tulon kirjaamisperusteena suoritteen luovuttaminen (suoriteperuste), ja lisäksi meno ja tulo saadaan kirjata
perustuen myös veloitukseen (laskuperuste) tai maksuun (maksuperuste) (Kirjanpitolaki
1997, 2 luku 3 §).

Käytännössä suoriteperusteella tarkoitetaan sitä, että menon tai tulon syntymishetkeä
käytetään kirjaamisperusteena. Tällöin menot ja tulot kirjataan sille päivälle, jona hyödyke, tuote tai palvelu on siirtynyt tai toimitettu myyjältä ostajalle. Maksuperusteessa
menot ja tulot kirjataan kirjanpidossa sille päivälle, jona maksu tapahtuu ja laskuperusteessa laskun päiväyksen mukaan. (Taloushallintoliitto 2015e.)

Vaikka tilikauden aikana voidaan hoitaa kirjanpito joko maksu-, lasku- tai suoriteperusteisena, tilinpäätöksessä on noudatettava suoriteperustetta, jonka mukaan tavaran tai
palvelun luovutuspäivämäärä ratkaisee, mille tilikaudelle tulo tai meno on kirjattava. Tä-
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ten maksu- ja suoriteperusteella tehdyt kirjaukset on oikaistava suoriteperusteisiksi vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. (Taloushallintoliitto 2018b.) Tilinpäätöksestä
kerrotaan lisää luvussa 3.8.

Jos kirjanpito hoidetaan maksuperusteisesti, ostovelkoja ja myyntisaamisia ei synny
(Kaisanlahti & Leppiniemi 2018b). Kun menot ja tulot kirjataan maksuperusteen mukaan,
on ostovelat ja myyntisaamiset voitava kuitenkin jatkuvasti selvittää (Kirjanpitolaki 1997,
2 luku 3 §). Jos kyseessä on pieni yhdistys tai säätiö, saavat ne laatia tilinpäätöksensä
myös maksuperusteisesti tietyin edellytyksin. Tällöin tilinpäätöksen liitetietoihin on lisättävä kirjanpitolaissa määrättyjä tietoja. (Ks. Kirjanpitolaki 1997, 3 luku 4 §.)

Suorite- tai laskuperusteista kirjanpitoa toteutetaan ottamalla käyttöön kassa- tai pankkitilien lisäksi saatava- ja velkatilejä, eli ostovelka- ja myyntisaamistilit. Kun osto aikanaan maksetaan esimerkiksi pankkitililtä tai kun myynti aikanaan saadaan pankkitilille,
tulee myyntisaamiset ja ostovelat vähentää tileiltään. Tällöin myös pankkitilillä tehdään
varjojen määrää muuttava kirjaus. (Kaisanlahti & Leppiniemi 2018b.)

Jos toiminta on arvonlisäverollista, kirjanpidossa tulee ottaa huomioon myös arvonlisäverolaki. Yritykset, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, voivat itse
valita, tilitetäänkö arvonlisävero suorite-, laskutus- vai maksuperusteisesti. (Verohallinto
2016b.) Jos yritys ei laskuta asiakkaitaan, vaan myyntitulot kertyvät käteismaksuina, veron kohdentamisperusteena arvonlisäverotuksessa voi olla käytössä maksuperuste
(Ojala 2015). Muuten arvonlisävero on tilitettävä suorite- tai laskutusperusteisesti.

Jos arvonlisäveroja on tilitetty muulla kuin suoriteperusteella, arvonlisävero tulee oikaista
tilinpäätöksessä suoriteperusteiseksi. Tähän on yksi poikkeus: jos liikevaihto on ollut alle
500 000 euroa ja maksuperustetta on käytetty tilikauden aikana, arvonlisäveroja ei tarvitse oikaista suoriteperusteiseksi tilikauden päättyessä. (Verohallinto 2016b.)

Kirjausajankohdissa on otettava myös huomioon, että veroilmoitukset oma-aloitteisista
veroista on annettava sähköisesti verkossa Verohallinnon OmaVero-palvelussa tietyin
aikavälein. Oma-aloitteisilla veroilla tarkoitetaan veroja, joita Verohallinto ei erikseen
määrää, vaan maksaja itse laskee niiden määrän ja tämän jälkeen ilmoittaa ja maksaa
ne. Ilmoittamisen ja maksamisen määräajat on säädetty laissa. Yleisimmät näistä omaaloitteisia veroista ovat arvonlisävero ja työnantajasuoritukset (Verohallinto 2017a.)

10

Veroilmoitus oma-aloitteisista veroista annetaan ilmoittajan oman verokauden mukaisesti joko kuukausittain, neljänneskalenterivuosittain tai kalenterivuosittain. Verokausi
tarkoittaa ajanjaksoa, jolta vero ilmoitetaan ja maksetaan. Verokausi on pääsääntöisesti
kalenterikuukausi. Yhteisö voi tietyin ehdoin hakeutua myös neljänneskalenterivuosimenettelyyn. Tietyillä määritellyillä luonnollisilla henkilöillä tai apteekeilla verokausi on kalenterivuosi. (Verohallinto 2017b.)

Arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten verokaudet eivät ole sidoksissa toisiinsa, vaan
ne voivat olla eripituiset (Verohallinto 2017b). Jos verokausi on kalenterikuukausi, työnantajasuoritusten veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä on viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä (Verohallinto 2016c).

Arvonlisäveron veroilmoituksen sekä verojen maksun eräpäivä on viimeistään verokautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä, esimerkiksi tammikuun arvonlisäveron
tiedot ilmoitetaan maaliskuun 12. päivänä. Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus tavaroiden
ja palvelujen myynnistä EU-alueella tehdään myyntikuukauden seuraavan kuukauden
20. päivä. (Verohallinto 2016c.) Jos edellä mainittujen verojen määräpäivä olisi lauantai
tai pyhäpäivä, ilmoituksen tulee olla perillä seuraavana arkipäivänä. (Verohallinto 2016c;
Verohallinto 2017b.)
3.6

Tositteet kirjanpidossa

Kirjanpitolain mukaan kirjanpidon kirjauksien on perustuttava päivättyyn ja järjestelmällisesti numeroituun tai vastaavalla tavalla yksilöityyn tositteeseen, joka todentaa liiketapahtuman (Kirjanpitolaki 1997, 2 luku 5 §.) Tositteet ovat siis liiketapahtumien todistusaineisto. Tositteen merkintöjen on oltava selkeitä, pysyvällä tavalla tehtyjä sekä niin yksikäsitteisiä ja yksiselitteisiä, että selviää, minkälainen liiketapahtuma on kyseessä. (Taloushallintoliitto 2015i.)
Liiketapahtuman, tositteen ja kirjauksen välisen yhteyden tulee olla vaikeuksitta todettavissa (Kirjanpitolaki 1997, 2 luku 5 §.) Tositteen tietosisällön perusteella tulee olla mahdollista laatia liiketapahtuman kirjanpitomerkintä. (Taloushallintoliitto 2015i). Menotositteesta on käytävä selville vastaanotettu tuotannontekijä ja tulotositteesta luovutettu suorite. Myös vastaanottoajankohdat ja luovutusajankohdat on voitava osoittaa tositteen
avulla. (Kirjanpitolaki 1997, 2 luku 5 §.) Tosite voidaan muuttaa toiseen muotoon kirjanpidon laatimista varten, esimerkiksi paperilasku pdf-kuvaksi tai käteiskuitti valokuvaksi
(Taloushallintoliitto 2015i).
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Jos kirjauksen perusteeksi ei saada ulkopuolisen antamaa tositetta, kirjaus tulee todentaa kirjanpitovelvollisen itsensä laatiman ja asianmukaisesti varmennetun muistiotositteen avulla. Myös oikaisu- ja siirtokirjauksen todentava tosite on asianmukaisesti varmennettava. (Kirjanpitolaki 1997, 2 luku 5 §.) Varmentaminen tarkoittaa, että tositteesta
tulee käydä ilmi, kuka tositteen on laatinut (Taloushallintoliitto 2015d).
Yrityksen perustamisesta lähtien pitää huolehtia siitä, että liiketapahtumia kuvaava ja
koskeva aineisto kootaan ja säilytetään. Kaikki tiedostot ja paperit, jotka syntyvät, kun
asioidaan toisten yritysten, asiakkaiden, toimittajien, pankkien, vakuutusyhtiöiden ja viranomaisten kanssa ovat kirjanpitoaineistoa. (Taloushallintoliitto 2015a.)

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto on
säilytettävä huolellisesti vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (Kirjanpitolaki 1997, 2 luku 10 §). Niiden tarkastelu Suomesta käsin
on oltava mahdollista viranomaiselle ja tilintarkastajalle ilman aiheetonta viivettä (Kirjanpitolaki 1997, 2 luku 9 §).
3.7

Tilikausi

Kirjanpitoa pidetään tilikausittain. Tilikausi on ajanjakso, jolta yrityksen tulos selvitetään
kirjanpidon perusteella. Kirjanpitolain mukaan tilikausi on 12 kuukautta, mutta toimintaa
aloitettaessa tai lopetettaessa taikka tilinpäätöksen ajankohtaa muutettaessa tilikausi
saa olla tätä lyhyempi tai pitempi, kuitenkin enintään 18 kuukautta. Lyhintä tilikauden
kestoa ei ole määritelty laissa. Tilikauden päätteeksi laaditaan tilinpäätös. (Kirjanpitolaki
1997, 1 luku 4 §.) Tilinpäätöksestä kerrotaan lisää luvussa 3.8.

Ammatin- ja liikkeenharjoittajan tilikautena on kalenterivuosi, jollei noudateta kahdenkertaista kirjanpitoa. Silloin voi tilikausi kuitenkin erota kalenterivuodesta, mutta tällaiselta
tilikaudelta on laadittava tilinpäätös. (Kirjanpitolaki 1997, 1 luku 4 §.)

3.8

Tilinpäätös

Kirjanpitolain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää tilinpäätöspäivän
taloudellista asemaa kuvaavan taseen sekä tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman (Kirjanpitolaki 1997, 3 luku 1 §). Tuloslaskelma ja tase muodostetaan kirjanpidosta kaikkien tilikaudella käytettyjen tilien perusteella. (Kirjanpitolaki 1997 5 luku 1 §.)
Tuloslaskelmasta ja taseesta kerrotaan tarkemmin luvuissa 3.8.1 ja 3.8.2.
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Suomessa tilinpäätös perustuu Suomen kirjanpitolakiin, jota täydentävät kirjanpitoasetus
ja erilaiset säännökset, kuten luvussa 2.1 jo kerrottiin. Lisäksi osakeyhtiölakiin on sisällytetty osakeyhtiöitä koskevia säännöksiä. Osakeyhtiölain määräykset menevät erityislakina kirjanpitolain säädännön määräysten edelle. Myös Kirjanpitolautakunta on antanut
ohjeistusta tuloslaskelman ja taseen esittämiseen. (Leppälahti 2017.) Suomen kirjanpitolaki sallii myös kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisen tilinpäätöksen, eli
IAS/IFRS-periaatteita noudattavan tilinpäätöksen (Kirjanpitolaki 1997, 7a luku 3 §; Leppälahti 2017).

Mikäli kirjanpitovelvollinen on suuryritys tai yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö, on
laadittava lisäksi varojen hankintaa ja niiden käyttöä selvittävä rahoituslaskelma. Kustakin taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erästä on esitettävä vastaava tieto, eli
vertailutieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta. (Kirjanpitolaki 1997, 3 luku 1 §.)

Tuloslaskelmasta, taseesta ja rahoituslaskelmasta on laadittava myös tilinpäätöksen liitteenä olevat liitetiedot ja antaa liitetietojen sisällön todentavat tositteet, jollei liitetietojen
perusta ole muuten ilmeinen (Kirjanpitolaki 1997, 2 luku 5b §). Tilinpäätöstä varmentamaan on laadittava myös tase-erittelyt, joita ei kuitenkaan ilmoiteta rekisteröitäväksi, eli
ne eivät ole julkista materiaalia (Kirjanpitolaki 1997, 3 luku 13 §). Tase-erittelyissä on
yksityiskohtaisesti lueteltu ja käyty ryhmittäin läpi jokaisen taseen tilin sisältö koko taseen
osalta omaa pääomaa lukuun ottamatta. (Taloushallintoliitto 2015f).
Tilinpäätökseen on liitettävä lisäksi toimintakertomus (Kirjanpitolaki 1997, 3 luku 13 §).
Toimintakertomuksessa on esimerkiksi arvioitava kirjanpitovelvollisen toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden tasapuolisesti ja kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavia
seikkoja samoin kuin sen taloudellista asemaa ja tulosta (Taloushallintoliitto 2015h).

Toimintakertomus ei ole kuitenkaan pakollinen mikro- tai pienyritykselle (Kirjanpitolaki
1997, 3 luku 1 §; Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 2015, 1 luku 1 §). Osakeyhtiön on lisäksi aina esitettävä tilinpäätöksessään ne tiedot, joita osakeyhtiölaki toimintakertomukselta edellyttää (Taloushallintoliitto
2015h.)
Asiakirjojen on oltava selkeitä ja niiden on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus (Kirjanpitolaki 1997, 3 luku 1 §). Tilinpäätös ja toimintakertomus on esitettävä suomen tai
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ruotsin kielellä euromääräisenä, ja ne on ilmoitettava rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä (Kirjanpitolaki 1997, 3 luku 5 §; Kirjanpitolaki
1997, 3 luku 9 §).
3.8.1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelman tavoitteena on osoittaa tilikauden tulos ja tuloksen muodostumistapa.
Tuloslaskelmasta tulee myös selvitä, onko tulos syntynyt yhtiölle tavanomaisista toiminnoista. (Leppälahti 2017.) Tuloslaskelmassa esitetään tilikaudelle kuuluvat tuotot sekä
menot, joita on käytetty tilikaudella tulojen hankkimiseen. Tuloslaskelma kertoo lopulta,
onko tullut voittoa vai tappiota ja miten yhden tilikauden tulos on syntynyt. (Reunanen
2016, Siipola 2014.)

Tuloslaskelman laadinnassa on keskeistä meno tulon kohdalle -periaate. Sen perusteella ratkaistaan, mikä osa hankittuun tuotannontekijään uhratuista menosta kuuluu tilikaudelle kuluksi tuloslaskelmaan ja mikä osuus on jäljellä tilikauden päättyessä ja siten
ilmoitettava taseessa. Tuloslaskelmaan kuuluu se menon osuus, jolla on kerrytetty tuloja
tilinpäätöspäivään päättyneellä tilikaudella. (Kaisanlahti & Leppiniemi 2016, 84).

Lähtökohtaisesti tuloslaskelma esitetään kululajikohtaisena, jossa kulut on jaoteltu nimensä mukaisesti kululajien mukaan. Tässä kaavassa varsinaisen toiminnan tuotoista
vähennetään materiaali- ja palveluhankintoja koskevat kulut, henkilöstökulut, poistot ja
arvonalentumiset sekä liiketoiminnan muut kulut. Näiden kulujen vähentämisen jälkeen
päästään välisummaan liikevoitto tai -tappio. Vaihtoehtoisesti tuloslaskelma voidaan
esittää toimintokohtaisen kaavan mukaisena, jolloin liiketoiminnan muiden tuottojen ja
kulujen esittämisjärjestystä on muutettu. Liiketuloksesta lähtien toimintokohtainen ja kululajikohtainen kaava on identtinen. (Leppälahti 2017.)

Kirjanpitoasetuksessa ja valtioneuvoston asetuksessa koskien pien- ja mikroyrityksen
tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista (eli PMA:ssa) on pienille kirjanpitovelvollisille omat
helpotetut asetukset koskien tuloslaskelmaa. Lisäksi PMA:ssa on omat helpotetut asetukset tuloslaskelmaa koskien myös yhdistyksille, säätiöille sekä sellaista toimintaa varten, joka koskee kiinteistön hallintaa. (Ks. Kirjanpitoasetus 1995, Valtioneuvoston asetus
pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 2015.)
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Jos tuloslaskelmaa tarkastellaan taseyhtälön näkökulmasta, tuloslaskelman tapahtumat
ovat muutoksia omassa pääomassa. Näin ollen tuloslaskelma on taseen oman pääoman
apulaskelma. (Jormakka & Koivusalo & Lappalainen & Niskanen 2015, 32–33.) Taseyhtälöstä kerrotaan seuraavassa luvussa 3.8.2.

3.8.2 Tase

Taseesta käy selville yrityksen varallisuustilanne, sekä yrityksen velat ja oman pääoma
tilinpäätöspäivänä. Yrityksen varat ja velat muuttuvat koko ajan, kun hyödykkeitä ostetaan ja myydään. Taseessa liike onkin ikään kuin pysäytetty. (Siipola 2014.)

Taseen perusperiaate on se, että siinä on kaksi puolta: Vastaavaa ja Vastattavaa. Vastaavaa-puoli listaa yrityksen varallisuuden ja rahan käyttökohteet. Vastattavaa-puoli kertoo sen, millä varallisuus on rahoitettu. Tätä kutsutaan taseyhtälöksi. Tasepuoliskojen
loppusummat ovat saman suuruiset, ja siitä nimi tase tuleekin. (Siipola 2014.)

Vastaavaa-puoli, toisin sanoen varallisuuspuolisko, esitetään tilinpäätöksessä ennen
Vastattavaa-puolta. Vastaavaa -puoli jaotellaan Pysyviin vastaaviin ja Vaihtuviin vastaaviin. Pysyvät vastaavat esitetään taseessa jaettuna kolmeksi pääryhmäksi: Aineettomat
hyödykkeet, Aineelliset hyödykkeet ja Sijoitukset. Vaihtuvat vastaavat muodostuvat taas
Vaihto-omaisuudesta, Saamisista, Rahoitusarvopapereista sekä Rahoista ja pankkisaamisista. (Kaisanlahti & Leppiniemi 2018f; 169; Siipola 2014.)

Varallisuutta voivat olla siis muun muassa rahat, myyntisaamiset, arvopaperit, varastossa olevat tavarat, kalusto, kiinteistöt, oikeudet ja patentit. Varallisuus listataan periaatteessa siten, että ylimpänä esitetään vaikeimmin rahaksi muutettavissa olevat erät ja
alimpana rahat. (Kaisanlahti & Leppiniemi 2018f; 169, Siipola 2014.)

Meno tulon kohdalle -periaate edellyttää, että taseeseen tulee merkittäväksi se osuus
menosta, josta odotetaan vielä tuloa vastaisuudessa. Tätä kohdistamista eri tilikausille
kutsutaan menon jaksottamiseksi. (Kaisanlahti & Leppiniemi 2016, 84).

Pysyvät vastaavat tuottavat tuloa jatkuvasti useana eri tilikautena, kun taas vaihtuvat
vastaavat tuottavat tuloa vain yhtenä tilikautena. Esimerkiksi koneita käytetään usean eri
tilikauden tuotannossa, mutta taas varaston arvoon on laskettu myytäväksi tarkoitetut
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hyödykkeet, josta tulo saadaan kerralla, kun se asiakkaalle luovutetaan. (Kaisanlahti &
Leppiniemi 2018f, 169; Siipola 2014.)

Kuten aiemmin mainittiinkin, taseen toinen Vastattavaa-puoli kertoo sen, millä varallisuus on rahoitettu. Vastattavaa-puoli jaetaan myös kahteen osioon: omaan pääomaan
ja vieraaseen pääomaan, sillä yritykset rahoittavat varallisuuttaan sekä omalla rahoituksella, eli tulorahoituksella, että ulkopuolisella rahoituksella. (Siipola 2014.)
Oma pääoma jaetaan taseessa Osake-, osuus- tai muuhun vastaavaan pääomaan,
mahdollisiin rahastoihin, edellisten tilikausien voittoon (tai tappioon) sekä tilikauden voittoon (tai tappioon). Eri yhteisölaeissa on erilaisia säännöksiä koskien omaa pääomaa.
(Kaisanlahti & Leppiniemi 2018d.)

Vieraassa pääomassa taseessa esitetään erikseen pitkäaikaisten ja lyhytaikaisten velkojen määrä. Lyhytaikainen velka erääntyy maksettavaksi korkeintaan yhden vuoden
kuluessa ja pitkäaikaisella velalla tarkoitetaan velkaa, joka erääntyy maksettavaksi tätä
pidemmän ajan kuluttua. Vieras pääoma voi olla esimerkiksi lainaa, tai saatuja ennakoita, ostovelkoja, siirtovelkoja tai muita velkoja. (Kaisanlahti & Leppiniemi 2018g.)

Saadut ennakot ovat maksuja, jotka on saatu ennen kuin tuote tai palvelu on siirtynyt
myyjältä ostajalle. Ostovelat johtuvat hankintojen kirjaamisesta lasku- tai suoriteperusteella, eli siitä kun maksua ei ole kirjatessa vielä tapahtunut. (Kaisanlahti & Leppiniemi
2018g; Taloushallintoliitto 2015e.)

Muut velat perustuvat velkojan antamaan dokumenttiin. Näitä ovat esimerkiksi maksettujen palkkojen ennakonpidätykset, sosiaaliturvamaksut, maksamaton tulovero ja arvonlisäverovelka. Siirtovelat johtuvat maksuperusteen oikaisemisesta suoriteperusteiseksi
ja niille taas on ominaista, että niitä ei laskuteta yritykseltä erikseen, vaan siirtovelan
määrä lasketaan itse tilinpäätöstä laatiessa. (Kaisanlahti & Leppiniemi 2018g.)

Oman ja vieraan pääoman välissä taseessa esitetään lisäksi tilinpäätössiirtojen kertymä
ja pakolliset varaukset. Tilinpäätössiirrot ovat tuloksenjärjestelyeriä, joita tehdään verotuksesta johtuen (Kaisanlahti & Leppiniemi 2018f). Pakollisilla varauksilla tarkoitetaan
velvoitteista aiheutuvia ja tuotoista vähennettäviä menoja ja menetyksiä, joiden täsmällistä määrää tai toteutumisajankohtaa ei vielä tiedetä (Kaisanlahti & Leppiniemi 2018g).
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Seuraavaksi esitetyssä pelkistetyssä ja yksinkertaistetussa kuviossa 1 on havainnollistettu miltä taseen jaottelu ja pääryhmät näyttävät. Normaalisti sekä Vastaavaa- että Vastattavaa-puolella pääryhmien alle listataan useita eriä, joissa tase eritellään vielä yksityiskohtaisemmin.

Kuvio 1. Tase (Kirjanpitoasetus 1997 1 luku 6 §)

Kirjanpidon kaikilla tileillä on omat nimet ja yksilöity numero niillä käsiteltävien asioiden
mukaan (Ks. luku 3.2). Tilit numeroidaan yleensä nelinumeroisina 1000-9999 välillä. Kaikista tileistä laaditaan tilinpäätöksen yhteydessä käytettävien kirjanpitotilien luettelo eli
tililuettelo, koska kirjanpitolaki edellyttää, että kirjanpitovelvollisella tulee olla kultakin tilikaudelta kirjanpitotileistä selkeä ja riittävästi eritelty luettelo, joka selittää tilien sisällön
(Kirjanpitolaki 1997, 2 luku 2 §). Tililuettelo tulee säilyttää tilinpäätösasiakirjojen yhteydessä. (Taloushallintoliitto 2018d.)

Tilien numerointia, eli tililuetteloa ei ole standardoitu. Tilinen numerointiin on kuitenkin
kehitetty raportointikoodisto, joka on standardi, jossa ohjataan täydentämään tilikarttaa
niin, että yrityksen lakisääteinen raportointi olisi vaivattomampaa. Kun liiketapahtumat
kirjataan koodiston standardin mukaan, virallisen tilinpäätöksen saldot ja tarvittavien erittelyjen tiedot ovat kohdallaan. (Taloushallintoliitto 2018d; Raportointikoodisto 2018.)

17

Tilien hahmottamista auttaa sen periaatteen huomioiminen, että yleensä numerolla 1 alkavat tilit ovat taseen Vastaavaa -puolen tilejä ja numerolla 2 alkavat tilit ovat taseen
Vastattavaa -puolen tilejä. Loput numerosta 3 eteenpäin ovat taas tulolaskelman tilejä.

4 Kirjaussäännöt
Liiketapahtumat kirjataan tiettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti kirjanpitoon. Tässä
opinnäytetyössä kuvaillaan kahta eri lähestymistapaa kirjaussäännöille. Molemmissa lähestymistavoissa on jaoteltu erityyppiset tilit tiliryhmiin, ja kullekin tiliryhmälle on oma
yleinen kirjaussääntönsä.

Lähestymistavat ovat melko samantyyppisiä, mutta ensimmäisessä lähestymistavassa
on lähtökohtana jaotella tiliryhmät liiketapahtuman mukaan ja toisessa lähestymistavassa lähtökohtana on taas jaotella tiliryhmät sen mukaan, miten ne liittyvät tilinpäätöksen tuloslaskelmaan ja taseeseen.

Kuten luvussa 3.3 kerrottiin, kahdenkertainen kirjanpito edellyttää, että jokainen liiketapahtuma tallennetaan vähintään kahteen tiliin: jokaisen liiketapahtuman debit-kirjausten
on vastattava liiketapahtuman kredit-kirjauksia. Tämän opinnäytetyön liitteenä olevassa
kirjausoppaassa pureudutaan syvemmin siihen, mitä vastatilejä erilaisissa kirjauksissa
käytetään.
4.1

Ensimmäinen lähestymistapa

Tässä lähestymistavassa tilit jaotellaan liiketapahtumatyypin mukaan tiliryhmiin. Liiketapahtumia ovat menot, tulot ja rahoitustapahtumat. Liiketapahtumatyyppien perusteella
johdettuja tiliryhmiä ovat rahoitustilit, menotilit, tulotilit ja näiden lisäksi tilinpäätöstilit. Rahoitustilit jaotellaan vielä erikseen kahteen tyyppiin: rahoitusomaisuuden tileihin sekä
oman ja vieraan pääoman tileihin. (Tomperi 2017, 18.)
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Seuraavassa on esitetty rahoitusomaisuuden tilien kirjaussääntö:

(2)

Rahoitusomaisuuden tileillä (eli raha- ja saatavatileillä) seurataan rahojen ja saatavien
määrää. Kassa-, pankki- ja myyntisaamistilit ovat tavallisimpia tähän tiliryhmään kuuluvia
tilejä. Raha- ja saatavatileillä lisäykset kirjataan tilin debet-puolelle ja vähennykset tilin
kredit-puolelle. (Tomperi 2017, 18–19.) Tilien loppusaldot esitettäisiin tilinpäätöksessä
taseen Vastaavaa -puolella. Tämän tiliryhmän kirjaussääntö on havainnollistettu yhtälössä 2.
Seuraavassa on esitetty pääomatilien kirjaussääntö:

(3)

Pääomatilit osoittavat yrityksen oman pääoman ja vieraan pääoman (eli velan) määrän.
Tavallisimpia vieraan pääoman tilejä ovat Lainatili ja Ostovelkatili. Oman pääoman tilit
vaihtelevat yritysmuodon mukaisesti, ja niitä ovat esimerkiksi Omistajan osakepääoman
tili, Omistajan yksityiskäytön tili tai Yksityissijoitustili ja erilaiset rahastotilit. Tilien loppusaldot esitettäisiin Vastattavaa-puolella, ja siksi kirjaukset kirjataan päinvastoin kuin rahoitusomaisuuden tilien kirjaukset. Pääomatilien vähennykset kirjataan tilin debet-puolelle ja lisäykset kirjataan tilin kredit-puolelle. (Tomperi 2017, 20–21.) Kirjaussääntö on
havainnollistettu yhtälössä 3.
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Seuraavassa on esitetty menotilien kirjaussääntö:

(4)

Menoilla tarkoitetaan kuluja tai kustannuksia, joita aiheutuu, jotta yritys voi tuottaa tuloja.
Menot edustavat siis liiketoiminnan kustannuksia. (Smith 2010, 60.) Menotilien kirjaussääntö on sama kuin rahoitusomaisuuden tileissä. Menokirjaus on kirjanpidossa menotilin ja rahoitustilin välinen kirjaus. Rahan käyttönä on aina jokin menotili ja rahan lähteenä
jokin rahoitustili. Menokirjaus tehdään menotilin debet-puolelle ja rahoitustilin kredit-puolelle. (Valtionkonttori 2006, 15.) Menotilien kirjaussääntö on havainnollistettu yhtälössä
4.

Menot voivat vähentyä esimerkiksi itselle saaduista hyvityksistä, alennuksista tai kurssivoitoista (Tomperi 2017, 22–25). Eri menolajeille on tilikartassa varattu omat tilinsä (Valtionkonttori 2006, 15). Menotilejä voivat olla esimerkiksi:
–

Maa-alueet

–

Rakennukset

–

Koneet

–

Kalusto

–

Ostomenot

–

Palkkamenot (ja muut erilaiset henkilösivumenot)

–

Vuokramenot

–

Sähkömenot

–

Mainosmenot

–

Korjausmenot

–

Tietoliikennemenot

–

Vakuutukset

–

Korkomenot

–

Tuloverot. (Tomperi 2017, 22–25.)
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Muiden liikemenojen tilille voidaan lisäksi merkitä ne liiketoiminnan muut kulut, joille ei
ole varattu omaa erilliserää. Tavallisia tällaisia kuluja ovat esimerkiksi kirjanpito- ja asianajopalkkiot ja henkilöstön juhlista, tilaisuuksista ja lahjoista aiheutuneet kulut. Muihin
kuluihin voi sisältyä myös poikkeuksellisia eriä, kuten esimerkiksi pysyvien vastaavien
hyödykkeiden myyntitappiot. (Kaisanlahti & Leppiniemi 2018f, 145.)

Seuraavassa on esitetty tulotilien kirjaussääntö:

(5)

Tulot ovat liiketoiminnan seurauksena syntyneitä tuloja. Liiketoiminnan tuotot sisältävät
muun muassa tuotteiden tai palveluiden myynnistä saadut tulot. (Smith 2010, 98.) Tulojen kirjaussääntö on päinvastainen kuin menotileillä, mutta samanlainen kuin pääomateillä. Tulokirjaus on kirjanpidossa jonkin tulotilin ja jonkin rahoitustilin välinen kirjaus.
Rahan käyttönä on aina jokin rahoitustili ja rahan lähteenä jokin tulotili. Tulokirjaus tehdään tulotilin kredit-puolelle ja rahoitustilin debet-puolelle. (Valtionkonttori 2006, 15–16.)
Tulotilien kirjaussääntö on havainnollistettu yhtälössä 5.

Asiakkaiden tavaranpalautuksien hyvityslaskut, alennukset ja kurssitappiot voivat esimerkkejä, jotka voivat aiheuttaa tulon vähennyksiä. (Tomperi 2017, 22–25.) Myös eri
tulolajeille on tilikartassa varattu omat tilinsä. (Valtionkonttori 2006, 16.)
4.2

Toinen lähestymistapa

Tässä toisessa lähestymistavassa tilityypit perustuvat siihen, kuinka tilit päätyvät tilinpäätökseen, eli ovatko ne tuloslaskelman vai taseen tilejä, ja kummalle puolelle taseen
tilejä tietyt tilit päättyvät. Taseeseen päätyvien tilien kirjaussäännöt riippuvat siitä, päätyvätkö ne Vastaavaa- vai Vastattavaa-puolelle taseeseen. Vastaavaa-puolen tilejä kutsutaan Varojen tileiksi ja Vastaavaa-puolen tilejä Velkojen ja oman pääoman tileiksi. (Jormakka ym. 2015, 47–52.)
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Seuraavassa on esitetty taseen tilien kirjaussäännöt:

(6)

Koska taseyhtälön pitää mennä tasan joka liiketapahtuman jälkeen, kuten luvussa 3.8.2.
kerrottiin, Vastaavaa-puolen tilien kirjaukset pitää tehdä päinvastoin kuin Vastattavaapuolen kirjaukset. (Jormakka ym. 2015, 47–52.) Kirjaussäännöt taseen tileille on havainnollistettu yhtälössä 6.
Seuraavassa on esitetty tuloslaskelman tilien kirjaussäännöt:

(7)

Taseen tilien lisäksi myös tähän lähestymistapaan kuuluvat tulo- ja menotilit. Koska tulojen katsotaan kasvattavan yrityksen omaa pääomaa, kirjaussääntö on sama kuin oman
pääoman tilien kirjaussääntö. (Jormakka ym. 2015, 54.) Menotilien kirjaukset ovat päinvastaisia kuin tulotilien, sillä menon syntyminen vähentää yrityksen rahan määrää. Täten
menotileissä on sama sääntö kuin varojen tilien kirjauksissa: menoa kirjattaessa käytetään vastatilinä tilejä, jotka kertovat rahan lähteen. (The Open University 2018.) Menoja tulotilien säännöt on havainnollistettu yllä olevassa yhtälössä 7.

Yhteenveto tämän lähestymistavan kirjaussäännöistä on, että jos liiketapahtuma kasvattaa varoja tai kuluja, näiden lisäysten korotus on kirjattava tiliensä debet-puolelle ja vastaavasti vähennykset kredit-puolelle. Jos taas liiketapahtuma lisää tuloja, velkaa tai
omaa pääomaa, niiden korotus on kirjattava näiden tilien kredit-puolelle ja vastaavasti
vähennykset tilien debet-puolelle. (The Open University 2018.)
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Erot näissä kahdessa lähestymistavassa ovat siinä, mikä lähtökohta kirjaussääntöihin
ajatellaan olevan: liiketapahtuma vai tilinpäätös. Käytännössä itse kirjanpito tai tilinpäätös eivät kuitenkaan poikkea, tehtiinpä kirjauksia kumman lähtökohdan mukaan tahansa.

5 Opinnäytetyöprosessin toteutus
5.1

Lähtökohdat

Opinnäytetyöprosessi lähti käyntiin tammikuussa 2018. Olin tätä edeltävän syksynä pohtinut opinnäytetyölleni aihetta. Tarpeen käsikirjanomaiselle työlle ja kirjanpito-oppaalle
totesin siinä vaiheessa syksyllä, kun tuli aiheelliseksi etsiä keväälle 2018 työharjoittelupaikkaa. Olin syksyyn 2017 mennessä opiskellut kahden vuoden aikana 24 eri kurssia
ja lisäksi sillä hetkellä suoritin viittä eri kurssia, ja näistä kaikista kursseista kolmella oltiin
käsitelty suoranaisesti kirjanpidon kirjauksia. Koin ennen työharjoitteluun menemistä,
että olisi tarpeellista kerrata kirjanpidon kirjaussääntöjä, jotta harjoittelun aloittaminen
olisi helpompaa, sillä teoriatietoa kirjanpidosta oli päässyt unohtumaan.

Kirjanpidon teoriaa ja kirjaussääntöjä ei voinut kerrata kuitenkaan yhdestä tietystä dokumentista. Kirjanpidon oppaita oli tehty opinnäytetyönä eri organisaatioiden sisäiseen
käyttöön, mutta ei yleisesti uraansa aloittaville tradenomiopiskelijoille. Mistään ei löytynyt
yhtä opasta, josta olisi voinut nopeasti etsiä tietoa peruskirjauksista. Myös kurssimuistiinpanot ja -materiaalit olivat ripotellen eri arkistoissa. Näin keksin idean opinnäytetyölleni.

5.2

Suunnittelu ja menetelmät

Aloitin työn suunnittelun miettien, mitkä aiheet ja millaiset osiot rajaan mukaan opinnäytetyön viitekehykseen. Suunnittelin myös, mitä lähteitä käytän työssäni. Luonnostelin
alustavan sisällysluettelon käyttäen ideointiapuna kirjanpitokurssien sisältöjä, oppikirjoja
ja suomalaista kirjanpitolakia. Sisällysluettelon ja lähteiden suunnittelun jälkeen aloin
koostaa ja rakentaa tietoa.

Aihepiirin kannalta opinnäytetyössä on keskitytty erityisesti ensimmäisen vuoden laskentatoimen kurssin ja seuraaviin opiskeluvuosiin kuuluviin syventävien ulkoisen laskentatoimen kurssien opintosisältöihin, joissa on ollut aiheena kirjanpito, arvonlisäverotus ja
tilinpäätös.
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Etsiessäni lähteitä pyrin löytämään luotettavaa tietoa sekä viittaamaan mahdollisimman
usein aihetta säätelevään lainsäädäntöön. Pääsääntöisesti pyrin käyttämään myös alkuperäisiä ja ammatillisia lähteitä. Lähteinä työssä onkin käytetty alan ammattikirjallisuutta, aiheeseen liittyvää lainsäädäntöä, Verohallinnon sivustoja ja muuta viranomaisaineistoa, ammatillisia Internet-lähteitä ja kirjaussääntöjen osalta kursseilla käytettyjä oppikirjoja.

Kirjaussääntöjä kirjoittaessani huomasin, että tietoa kirjaussääntöihin liittyvistä tilityypeistä oli hyvin vaikeasti löydettävissä kattavasti. Siksi luvussa 4 on käytetty poikkeuksellisesti oppikirjoja lähteenä. Tämän johdosta luvussa 4 on haluttu tuoda esille kaksi eri
lähestymistapaa kirjaussääntöihin, jotta kirjaussääntöjen lähteenä ei olisi vain yksi näkökulma ja jotta teoriapohja kirjaussääntöihin olisi mahdollisimman kattava. Kirjaussääntöjen perusteita on pyritty myös täydentämään muilla aihetta käsittelevillä lähteillä.

Suunnitellessani liitteenä olevan kirjausoppaan sisältöä aloitin hahmottelemalla jälleen
ensimmäisenä oppaan sisällysluettelon. Aihepiireihin vaikuttivat Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjanpitokurssien sisällöt. Aihepiirejä ideoidessani sain ideoita myös kurssikirjoista ja niiden tehtäväkirjoista sekä omista kurssimuistiinpanoistani.

Oppaaseen kokosin lopulta sellaisia kirjauksia, joita Metropolia Ammattikorkeakoulun
kirjanpitokursseilla on opetettu. Kirjausoppaassa kirjauksia on havainnollistettu tiliristikoilla, jotka on tehty ja visualisoitu itse Excel-ohjelmalla. Olin aluksi ajatellut, että opas
koostuisi vain tiliristikkokuvista, mutta päätin kuitenkin opasta tehdessäni rakentaa oppaan taustaksi ammatillista tietoperustaa.

Erityisen haastavaa oppaan suunnittelemisessa oli aihepiirin rajaaminen. Kaikkein haastavinta oli valita, millaisia kirjauksia ottaisin oppaaseen mukaan. Päätökset näiden suhteen perustuivat lopulta taustaselvityksiin ja konsultointiin, joista kerrotaan kuvussa 5.3.

5.3

Taustaselvitykset

Kartoittaakseni tietoa opinnäytetyön aiheen rajausta varten keskustelin opinnäytetyön
työstämisen aikana vapaamuotoisesti kirjanpitoon ja kirjauksiin liittyvistä haasteellisista
aiheista opiskelutovereideni kanssa, mutta halusin kuulla myös käytännön kokemuksia
kirjanpidon työstä alalla pitkään töitä tehneeltä ammattilaiselta. Kartoittaakseni näkökulmia sekä käytännön kokemusta kirjanpidosta tein yhden haastattelun taloushallinnon
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ammattilaisen kanssa, joka tekee kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä työkseen Stockmann Oy
Abp:n taloushallinnossa Head of Finance Services -tittelillä.

Haastattelu oli teemahaastattelu. Teemahaastattelussa haastattelu kohdennetaan tiettyihin aihepiireihin ja sille on ominaista, että haastateltava on kokenut tietynlaisen tilanteen. Haastattelu suunnataan tutkittavan henkilön subjektiivisiin kokemuksiin. (Hirsjärvi
& Hurme 2000, 47–48.) Haastattelun teema-alueiden pohjalta haastattelua voidaan jatkaa ja syventää. Teemahaastattelun luonteeseen kuuluu myös, että tutkittava omilla vastauksillaan tarkentaa ja syventää teema-alueita. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 66–67.)

Haastattelu pohjautui suunnittelemaani kyselyrunkoon (liite 2) sekä kirjausoppaan alustavaan esittelyyn. Haastattelussa kysyin kysymyksiä, joiden vastausten avulla oli tarkoitus saada ideoita opinnäytetyöni aiheen rajaukseen. Vastausten perusteella otin kirjausoppaan aihepiireihin lisää teemoja ja toisaalta rajasin kokonaan joitakin aiheita ulkopuolelle.

Kuten ohjaava opettajani ja haastateltavanikin totesi, työni taustalle on hyvä saada myös
tietoa itse kirjanpidon harjoittelijoilta, jotta työhön ja oppaan laatimiseen saisi oikeaa ammatillista ryhtiä ja perustaa. Toteutin tämän perehtymällä Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kirjoittamiin ammattiharjoitteluraportteihin.

Raportit oli kirjoitettu laskentatoimen ja taloushallinnon työharjoitteluista. Harjoitteluraportit olivat vuosilta 2015–2018 ja ne on julkaistu nimettöminä Metropolia Ammattikorkeakoulun harjoitteluportaalissa. Valitsin ammattiharjoittelun koulutusohjelman raportteja taloushallinnon ja tilintarkastuksen toimialalta. Kävin läpi kaikki kesään 2018 mennessä julkaistut raportit, ja valitsin näistä ne raportit, joissa käsiteltiin kirjanpidon harjoittelua jättäen pois palkanlaskentaan ja tilintarkastukseen liittyvät harjoitteluraportit.

Etsin raporteista tietoa harjoittelijoiden työtehtävistä, lähtötasosta ja siitä, olivatko harjoittelijat päässeet tekemään tilinpäätöksiä. Tein noin neljänkymmenen eri työharjoitteluraportin perusteella johtopäätöksiä koskien edellä mainittuja asioita. Näin sain apua
opinnäytetyöni aihepiirini rajaukseen.

Raporteista nousi selkeästi esille, että yleisimmät tehtävät taloushallinnon harjoitteluissa
olivat olleet niin tilitoimistoissa kuin yksittäisten yritysten taloushallinnoissa juoksevan
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kirjanpidon hoitaminen sekä tehtävät myynti- ja ostoreskontran parissa. Noin 40 prosenttia harjoittelijoista oli päässyt tekemään tilinpäätöksiä, mutta puolet heistä kertoivat, että
tilinpäätösprosessiin osallistuminen oli avustavaa eikä itsenäistä. Loput heistä kertoivat,
että tilinpäätöksiä pääsi tekemään vasta harjoittelun keski- tai loppupuolella. Etenkin yksittäisten yritysten taloushallinnoissa tilinpäätöstehtävät olivat harvinaisia: vain 16 prosenttia tällaisissa yrityksissä harjoitteluissa olleet pääsivät osallistumaan tilinpäätösprosessiin.

Koska opinnäytetyöni kohderyhmänä on harjoittelun aloittavat opiskelijat ja kirjausoppaan tavoite on se, että kirjausesimerkkien avulla pääsee itsenäisesti alkuun kirjanpidon
harjoittelussa, osoittautuivat edellä mainitut havainnot ratkaisevaksi siinä, että päätin rajata tilinpäätöskirjaukset pois oppaan aihepiiristä.

Kuten edellä mainitsin, etsin raporteista tietoa myös harjoittelijoiden lähtötasosta. Miltei
jokaisessa raportissa mainittiin, että koulun kirjanpitokursseista oli ollut hyötyä harjoittelussa. Tämän vuoksi valitsin niin viitekehykseen kuin oppaaseenkin aiheet pääosin sen
perusteella, mitä Metropolia Ammattikorkeakoulun kursseilla oli opetettu, enkä juurikaan
lähtenyt etsimään aiheita tai kirjaustyyppejä kurssien ulkopuolelta. Otin huomioon opinnäytetyötä tehdessäni myös seuraavat aiheet, joiden tietämyksestä ja hallinnasta mainittiin useissa raporteissa olleen hyötyä harjoitteluissa:
–

kirjanpidon kirjausperiaatteiden ymmärtäminen

–

taloushallinnon teoriatieto

–

tuloslaskelman ja taseen tunteminen

–

arvonlisäverotuksen periaatteet

–

yhteisö- ja ulkomaankaupan periaatteet kirjanpidossa

–

yleisten tilien, niiden toiminnan ja kirjanpidon säännösten tunteminen.
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6 Oppaan esittely
6.1

Oppaan kuvaus

Kirjausopas tradenomiopiskelijoille on toteutettu raportissa käsitellyn teoreettisen viitekehyksen, harjoitteluraporttien ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjanpitokurssien
pohjalta. Teoriaosuus taustoittaa opasta ja etenkin viitekehyksen lopussa esitellyt kirjausperusteet luovat merkittävimmän pohjan oppaalle.

Opas on suunniteltu niin, että se olisi mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen. Lisäksi
se kokoaa sellaiset olennaisimmat ja käytetyimmät kirjausesimerkit, joita Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjanpitokursseilla on käsitelty. Oppaaseen on valittu juoksevia ja
päivittäisiä kirjauksia.

Oppaan aihepiiristä on rajattu pois tilinpäätökseen liittyvien kirjausten ohella harjoittelijoille harvinaisempia kirjauksia, kuten tuloverotuskirjauksia, osingonjakokirjauksia, rahastointikirjauksia ja osakeantikirjauksia. Myös yhtiön perustamiseen ja lopettamiseen
sekä tilikauden avaukseen liittyvät kirjaukset on rajattu pois. Pysyvien vastaavien jaksotuskirjauksetkin on ajateltu opasta tehtäessä olevan kerran vuodessa tehtävä kirjaus.

Kun oppaaseen on valittu teemoja ja kirjausesimerkkejä, lähtökohtana valintoihin on ollut, että millaisia kirjauksia vasta-aloittanut harjoittelija voisi tehdä itsenäisesti. Oppaaseen on siis pyritty kokoamaan harjoittelijoille tyypillisiä, tavanomaisia ja päivittäisiä kirjauksia, jotka voivat tulla useamman kerran harjoittelun aikana vastaan. Kirjausesimerkit
on tehty pääosin arvonlisäverovelvollisille yrityksille.

Pääperiaatteena koko oppaalle onkin, että se tukee ja varmistaa hyvän alkuun pääsemisen harjoittelun alkuvaiheessa ja että se varmistaa kirjausten perusteiden paremman
oppimisen ja mieleen palauttamisen. Kirjausoppaan tarkoitus on olla tiivistetty ja ajatuksena on kertoa kirjauksen kannalta tarpeellisin tieto.

6.2

Oppaan rakenne, sisältö ja ulkoasu

Opas alkaa sisällysluettelolla ja johdannolla, joka esittelee oppaan. Tämän jälkeen tarkastellaan ensin arvonlisäverotuslainsäädäntöä tiivistetysti pohjustukseksi tuleviin lukuihin. Oppaassa on numeroitu ne luvut, jotka käsittelevät itse kirjausesimerkkejä.
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Lähtökohtana oppaassa esitettäville kirjausesimerkeille on se, millaisia liiketapahtumia
kirjanpitoon kirjataan: menot, tulot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Kirjausesimerkkejä käsittelevät luvut ovat nimeltään Kaupankäynti, Ulkomaankauppa, Oikaisuerät, Siirtokirjaukset, Palkat ja henkilösivumenot ja Rahoitustapahtumat.
Opas esittelee erityisesti myyntiä ja ostoja, niiden ollessa yleisimpiä kirjanpidon kirjauksia.

Oppaan viimeisillä sivuilla on viitekehyksessä esitellyt kirjaussäännöt yhteenvedonomaisesti, josta kirjaussäännöt voi tarvittaessa kerrata vaivattomasti. Oppaan lopussa on lisäksi erillinen hakemiston kaltainen luettelo oppaassa käsitellyistä kirjausesimerkeistä,
joka tarkoituksena on nopeuttaa tietyn kirjausesimerkin hakemista.

Opas on suunniteltu ensisijaisesti käytettävän sähköisesti. Sen voi tarvittaessa kuitenkin
myös tulostaa. Tietokoneella opasta käytettäessä sekä oppaan sisällysluettelon että oppaan lopussa olevan kirjausesimerkkiluettelon otsikot ohjaavat hyperlinkityksen avulla
lukijan oikeaan lukuun, kun otsikoita klikataan. Tekstissä on myös muutama sinisenvärinen alleviivattu teksti, jotka merkitsevät hyperlinkkiä. Näitä tekstejä klikkaamalla lukija
ohjautuu Internet-sivustoille, joista saa lisätietoa mainituista aiheista. Opasta voi selata
myös esimerkiksi älypuhelimella.

Kirjausesimerkkilukujen aluksi oppaassa kerrotaan kirjallisesti tietoa kirjausten taustalle,
koska oppaan on haluttu perustuvan asiasisältöön. Opas selittääkin siis kuvien lisäksi
sanallisesti, miksi kirjauksia tehdään niin kuin tehdään ja mitä kirjausten taustalla on,
jotta kirjausten ymmärtäminen olisi kokonaisvaltaisempaa. Osaan kirjausesimerkeistä
tietoa on kerätty myös erilaisista lähdeaineistoista. Käytetyistä lähteistä on luonnollisesti
tehty myös lähdeviittaukset sekä lähdeluettelo oppaan lopuksi.

Kirjausesimerkit on numeroitu oppaassa. Kirjausesimerkkiin kuuluu aina kuva. Jokaisesta kirjausesimerkistä kerrotaan aina aluksi yhdellä lihavoidulla lauseella viitaten siihen, millaisesta kirjausesimerkistä on kyse. Näin tiedon etsintä on jälleen nopeampaa ja
helpompaa. Esimerkin yhteydessä on myös lyhyt teksti, joka kertoo juuri kyseisestä kirjauksesta. Esimerkeissä ei selosteta mitä kirjataan millekin puolelle, koska kyseiset tiedot näkyvät esimerkin yhteydessä esitetyistä kuvista.
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Kirjausesimerkkien kuvat on tehty Excelissä käyttäen apuna kirjaussääntöjen pohjia ja
tiliristikoita. Tiliristikoissa ei ole käytetty numeroita, vaan niissä on kerrottu selkeyttämisen vuoksi tekstillä, mitä kirjataan millekin tilille ja tehdäänkö kirjaus debet- vai kreditpuolelle. Tilien nimet on poimittu joko raportointikoodistosta (ks. sivu 17) tai Metropolia
Ammattikorkeakoulun kirjanpitokursseilla käytetyistä tilien nimistä.

7 Yhteenveto ja johtopäätökset
Kirjanpidon perussääntöjä ja -kirjauksia ei aiemmin ole tiivistetty kirjallisesti yhteen dokumenttiin. Opinnäytetyönä laadittiin opas vastaamaan tradenomiopiskelijan mahdollista
tarvetta löytää helposti ja nopeasti teoriatietoa kirjanpidon kirjauksiin. Lähdin työstämään
opinnäytetyötä tavoitteena tukea laskentatoimen tradenomiopiskelijoita kirjanpidon harjoittelua aloitettaessa ja halusin kehittyä myös itse kirjanpidon saralla.

Työn alussa laaditut tavoitteet olivat parantaa ja vahvistaa tradenomiopiskelijoiden osaamista, varmuutta ja teoriapohjaa kirjanpidosta. Kirjausoppaan osalta pyrkimys oli taata
kirjausten perusteiden oppiminen ja mieleen palauttaminen entistä paremmin ja käytännönläheisemmin. Koko opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kirjanpitokursseista tiivistetty,
mutta kattava teoriapohja kirjanpidon harjoitteluun tai ensimmäiseen kirjanpidon työpaikkaan menevälle tradenomiopiskelijalle.

Onnistuin mielestäni siinä, että opinnäytetyön viitekehys palauttaa opiskelijan mieleen
hyvän teoriapohjan kirjanpitäjän työhön ja kirjausopas pitää sisällään opiskelijan kannalta tyypillisimpiä kirjauksia. Vaikka työ on suunniteltu kirjanpidon harjoittelijoille, se on
sovellettavissa myös esimerkiksi jo kirjanpitokursseja suorittaessa tai tilintarkastusharjoittelussa.

Oppaan aihepiiri oli rajattava laajasta kirjanpitoa käsittelevästä teoriasta yhteen näkökulmaan. Haasteita opasta työstäessä olivat aiheen rajaaminen, kirjausten kannalta olennaisimman tiedon löytäminen ja oppaan rakentaminen helppolukuiseksi mutta kattavaksi
olematta liian raskaslukuinen sekä täten myös tiedon karsiminen. Lopputuloksena on
aihealueiden laajuuteen nähden hyvin rajattu ja tiivistetty opas tradenomiopiskelijalle kirjanpidon teoriasta sekä kirjauksista.

On selvää, että kirjanpidon työn oppii lopulta vain käytännössä työtä tekemällä. Etenkin
taloushallinto-ohjelmien käytön oppii ja kirjanpitoprosessi hahmottuu vasta työssä, eikä
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näitä opi pelkästään koulussa opetetun teoriatiedon pohjalta. Yrityksillä on monia erilaisia ohjelmia käytössä ja kirjanpitoa tehdään eri yrityksissä eri tavoin.

Tämä opinnäytetyö kuitenkin tukee ja vahvistaa kirjanpidon teoreettista pohjaa. Työn raporttiosuus ja opas antavat lähtökohdat, jolloin pääsee vahvemmin perille kirjanpidon
perusasioista. Perehtyessäni ammattiharjoitteluraportteihin, tulkitsisin seuraavien mainintojen perusteella, että opinnäytetyöstäni on oikeasti hyötyä:
’’Opiskelemistani asioista tärkeimmät olivat kirjanpidon kirjausperiaatteiden ymmärtäminen.’’ (E-Tilipalvelut Oy Merac; Administer Oy 2017.)
’’Kirjanpidon perusteet oli hyödyllinen taito osata.’’ (Ecomill Oy 2017.)
’’Perusteiden osaaminen kirjanpitoon liittyen hyödyttivät harjoittelujakson työtehtävissä.’’ (Tilitoimisto Auctora Oy 2018.)
’’Ymmärrys asioihin helpottaa ja nopeuttaa selvästi asioiden sisäistämistä.’’
(Azets Insight Oy 2018.)
’’Laskentatoimeen ja taloushallintoon liittyvissä töissä opiskeltujen asioiden hallinta on välttämättömyys. On hyvä tietää, miten kirjauslogiikka toimii, jotta uuden
järjestelmän kanssa ei menisi sormi suuhun.’’ (Leinonen Group 2016.)
’’Kirjanpidon kurssit ja arvonlisäverotuksesta ymmärrys oli tärkeässä roolissa
koko harjoittelun ajan.’’ (Rantalainen yhtiöt 2016.)
’’Työnantaja odotti osaamista taloushallinnon teoriasta.’’ (Fleet Innovation 2016.)
’’Perusasiat, kuten tuloslaskelman ja taseen tunteminen on auttanut ja muutenkin
se, että yleisesti ymmärtää yrityksen taloushallinnon periaatteet.’’ (Newsec Asset
Management Oy 2018.)
’’On tärkeää ymmärtää tiliöinnin perusteet, mitä taseella tarkoitetaan, mitä se sisältää ja miten se eroaa tuloslaskelmasta. Mitä syvempi tietotaso on erilaisista
kirjanpidon säädöksistä, sitä vaivattomammin selviää työtehtävistä. Arvonlisäverotuksesta on hyvä myös tietää vähintäänkin perusteita, jotta ymmärtää miksi osa
tiliöinneistä menee tietyllä tavalla ja toiset toisella.’’ (Paikallispankkien PP-Laskenta Oy 2017.)
’’Taloushallinnon tehtävissä ylipäätään tärkeää on tuntea kirjanpidon perusteet.’’
(Scania Suomi Oy 2015.)
’’Taloushallinnon perusteiden ymmärrys helpotti töiden aloittamista.’’ (VVO-yhtymä Oyj 2015.)
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Edellä mainittujen otteiden perusteella mielestäni opinnäytetyö onnistuu vastaamaan hyvin opiskelijoiden tarpeita ja alussa määriteltyjä tavoitteita. Itselleni opinnäytetyön tekemisen aikana oppimani tiedon määrä on myös merkittävä ja ymmärrän kirjanpitoa paljon
kokonaisvaltaisemmin, kuin jos en olisi opinnäytetyötä tehnyt tällaisesta aiheesta. Oppimistani tiedoista on omassa taloushallinnon työssäni hyötyä joka päivä. Etenkin kirjaussääntöjen kertaamisesta on ollut suurta hyötyä taloushallinnon tehtävissä.

Jatkotoimenpiteinä tälle opinnäytetyölle voisi tehdä jatko-osan, joka käsittelisi tilinpäätöstä. Kirjausoppaallekin voisi tehdä jatko-osan koskien tilinpäätöskirjauksia sisältäen
myös ne kertaluontoisiset kirjaukset, jotka on jätetty tämän työn aihepiiristä pois.
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1

Johdanto
Kirjanpitolain mukaan kirjanpitoon kirjattavia liiketapahtumia ovat menot, tulot ja rahoitustapahtumat
sekä niiden oikaisu- ja siirtoerät. Suurin osa kirjanpidon kirjauksista käsittelee kirjanpitovelvollisen ja
ulkopuolisen tahon välisiä tapahtumia, kuten myyntiä tai ostoja. Tämän oppaan tarkoitus on esitellä
juoksevan kirjanpidon tavanomaisia kirjauksia.

Oppaaseen on koottu erilaisia kirjausesimerkkejä ja tietoa erilaisten kirjausten pohjalle ensimmäiseen
kirjanpidon harjoitteluun menevälle tradenomiopiskelijalle. Kirjausoppaan esimerkit perustuvat kirjausääntöihin, jotka on kuvailtu Kirjanpidon käsikirja tradenomiopiskelijoille -opinnäytetyössä. Nämä
kirjaussäännöt ovat koottu myös tiivistetysti tämän oppaan loppuun, jotta kirjaussäännöt voisi tarvittaessa kerrata helposti ja vaivattomasti.

Kirjausten aihepiirit ovat koottu Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjanpitokursseilla käsitellyistä tyypillisistä kirjauksista. Lähtökohtana aihepiirin valintaan on ollut valita kirjauksia, joita vasta-aloittanut
harjoittelija pystyisi tekemään itsenäisesti. Tavoitteena on ollut koota myös tavanomaisia ja päivittäisiä
kirjauksia, joita voi tulla useamman kerran eteen harjoittelun aikana. Oppaan tavoitteena varmistaa kirjausten perusteiden parempi oppiminen ja mieleen palauttaminen. Oppaan kohderyhmän ja
käyttötarkoituksen vuoksi oppaasta on rajattu pois tilinpäätökseen ja -avaukseen liittyvät viennit.

Kirjausesimerkit ovat pääasiassa arvonlisäverovelvollisille osake- ja henkilöyhtiöille sekä yksityisille toiminimille. Oppaassa tarkastellaankin ensin arvonlisäverolainsäädäntöä pohjustukseksi tuleviin lukuihin.
Tämän jälkeen tarkastellaan menojen ja tulojen sekä niiden oikaisujen ja siirtojen kirjauksia. Seuraavissa luvuissa käsitellään palkkakirjauksia ja rahoitustapahtumien kirjauksia. Numeroidut luvut
tarkoittavat lukuja, jotka sisältävät kirjausesimerkkejä.

Kirjausesimerkkilukujen aluksi oppaassa kerrotaan kirjallisesti yleistä tietoa kirjausten taustalle. Jokaisesta luvun sisältämästä kirjausesimerkistä kerrotaan aina aluksi yhdellä lihavoidulla lauseella viitaten
siihen, millaisesta kirjausesimerkistä on kyse. Kirjausesimerkkien yhteydessä on myös lyhyt teksti, joka
kertoo juuri kyseisestä kirjauksesta. Kirjausesimerkit on numeroitu oppaassa ja kirjausesimerkin yhteyteen kuuluu aina kuva.

Opas on suunniteltu ensisijaisesti käytettävän sähköisesti. Sen voi tarvittaessa kuitenkin myös tulostaa.
Tietokoneella opasta käytettäessä sekä oppaan sisällysluettelon että oppaan lopussa olevan kirjausesimerkkiluettelon otsikot ohjaavat hyperlinkityksen avulla lukijan oikeaan lukuun, kun otsikoita klikataan.
Tekstissä on myös muutama sinisenvärinen alleviivattu teksti, jotka merkitsevät hyperlinkkiä. Näitä tekstejä klikkaamalla lukija ohjautuu Internet-sivustoille, joista saa lisätietoa mainituista aiheista. Opasta voi
selata myös esimerkiksi älypuhelimella.
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Arvonlisäverotuksesta
Kaikki jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa, ovat arvonlisäverovelvollisia. Arvonlisäveroa peritään ostajalta joka kerta,
kun tavara tai palvelu myydään. Arvonlisävero lisätään myyjän toimesta jokaisen tavaran tai palvelun
myyntihintaan. Kertynyt arvonlisäverot tilitetään valtiolle. (Verohallinto 2017a.)

Vähäinen liiketoiminta on jätetty arvonlisäverotuksen ulkopuolelle. Vähäisen liiketoiminnan rajaksi on
määritetty se, että yrityksen liikevaihto on enintään 10.000 euroa 12 kuukauden pituisen tilikauden aikana. Tällöin yritys ei ole toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen. Halutessaan yritys voi kuitenkin
hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. (Verohallinto 2017d.)

Hankkiessaan tavaroita tai palveluita omaa verollista liiketoimintaansa varten, verovelvollinen saa vähentää

hankintoihinsa

sisältyneet

arvonlisäverot

valtiolle

maksettavasta

arvonlisäveron

kokonaismäärästä. Edellytyksenä kuitenkin on, että myyjä ja ostaja ovat molemmat arvonlisäverovelvollisia ja vähennykset tehdään arvonlisäverovelvollisesta toiminnasta. Näin arvonlisävero tulee
maksettavaksi vain yhden kerran. (Verohallinto 2017a.) Vähennysoikeutta on kuitenkin myös rajoitettu
arvonlisäverolaissa. Vähennystä ei saa tehdä, kun hankinta koskee seuraavia tavaroita ja palveluja:
•

verovelvollisen tai hänen henkilökuntansa asuntona, lastentarhana, harrastustilana tai vapaaajanviettopaikkana käytettävä kiinteistö sekä siihen tai sen käyttöön liittyvät tavarat ja palvelut

•

verovelvollisen tai hänen henkilökuntansa asunnon ja työpaikan väliseen kuljetukseen liittyvät
tavarat ja palvelut

•

edustustarkoitukseen käytettävät tavarat ja palvelut

•

henkilöautot, moottoripyörät, matkailuperävaunut, rakenteeltaan pääasiallisesti huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut vesialukset ja sellaiset ilma-alukset, joiden suurin sallittu lähtömassa on
enintään 1550kg, sekä niihin tai niiden käyttöön liittyvät tavarat ja palvelut. (Arvonlisäverolaki
1993, 10 luku 114 §.)

Arvonlisäveron perusteena on tavaran tai palvelun veroton kokonaishinta, sisältyen myös kaikki hinnanlisät, jotka myyjä veloittaa ostajalta. Hinnanlisiä voi olla esimerkiksi laskutuslisät, kuljetus- ja
postituskulut, päivärahat ja kilometrikorvaukset, joille verokanta on sama kuin varsinaisessa tavarassa
tai palvelussa. (Verohallinto 2013.) Veron perusteesta saadaan vähentää:
•

ostajalle annettu, verollista myyntiä koskeva vuosi- ja vaihtoalennus, osto- ja myyntihyvitys, ylijäämänpalautus sekä muu sellainen oikaisuerä

•

ostajalle verollista myyntiä koskevan sopimuksen mitätöimisen, peruuttamisen tai purkamisen
johdosta annettu oikaisuerä

•

verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio

•

palautetuista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista suoritettu korvaus. (Arvonlisäverolaki 1993, 7
luku 78 §.)
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Tavaroita ja palveluita verotetaan tiettyjen verokantojen mukaan. Yleinen verokanta on tällä hetkellä 24
prosenttia. Käytössä on myös alennettuja verokantoja tietyille tuotteille ja palveluille. (Verohallinto
2017a.) Seuraavassa luettelossa on tiivistetty, miten tiettyjä tuotteita ja palveluita verotetaan tällä hetkellä verokannoittain:

24 %

yleinen verokanta: useimmat tavarat ja palvelut

14 %

alennettu verokanta: elintarvikkeet, rehu, ravintola- ja ateriapalvelut

10 %

alennettu verokanta: kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy, henkilökuljetus, majoituspalvelut ja
televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset

Taulukko 1. Verokannat. (Verohallinto 2017a.)

Vaikka tavaroiden ja palvelujen myynti on pääsääntöisesti verollista, arvonlisäverolaissa on määritelty
tiettyjä verosta vapautettuja toimintoja. Verottomat hyödykkeet luetellaan arvonlisäverolaissa. (Verohallinnon ohjeet 2014.) Arvonlisäverosta vapautettuja toimintoja on lueteltu alla. Niistä ei saa myöskään
tehdä vähennyksiä.
•

Sairaanhoito, lääkärinhoito, hammashoito

•

Sosiaalihuoltoon ja sosiaaliturvaan liittyvät palvelut

•

Koulu- ja yliopisto-opetus, ammattikoulutus

•

Rahoitus- ja vakuutuspalvelut (ei kuitenkaan tallelokeroiden vuokraus ja neuvontapalvelut)

•

Arpajaiset ja rahapelit,

•

Esiintyvien taiteilijoiden palkkiot

•

Kiinteistöjen sekä rakennusmaan myynti

•

Julkiset hautauspalvelut. (Veronmaksajat 2018.)

Lisäksi arvonlisäverotuksessa on käytössä niin sanottu nollaverokanta, joka tarkoittaa palautukseen oikeuttavaa toimintaa. Tällaisesta myynnistä ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa valtiolle, mutta niiden
hankinnoista saa tehdä silti normaalisti vähennyksen arvonlisäveroilmoituksessa. (Koponen 2012.) Nollaverokannan alaisiin myynteihin kuuluvat muun muassa:
•

Sanoma- tai aikakauslehden painoksen myynti yleishyödylliselle yhteisölle

•

Yli 10-metristen, muuhun kuin huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitettujen vesialusten myynti, vuokraus tai rahtaus

•

Yhteisömyynti ja vienti yhteisön ulkopuolelle. (Koponen 2012.)

Lisäohjeita arvonlisäverotukseen saa muun muassa Verohallinnon arvonlisävero-oppaasta.

4

1 Kaupankäynti
Kaupankäyntiin liittyy monenlaisia kirjauksia. Yritykset kirjaavat kirjanpitoonsa kaupankäynnistä koituneet tulot ja menot, sekä mahdollisesti näistä koituneet arvonlisäverovelat ja -saamiset. (Ihantola &
Leppänen 2004, 64.)

Menoja voi kaupankäynnissä syntyä jälleenmyytäväksi tarkoitettujen tavaroiden ostamisesta mutta
myös muista liiketoimintaan kuuluvista menoista tai suuremmista hankinnoista, joita on hankittu liiketoimintaa varten. Kaupankäyntiä voidaan tehdä niin käteismyyntinä kuin laskulla luottomyyntinä.
Liiketapahtumia kirjataan niin suorite-, lasku- ja maksuperusteisesti. (Ihantola & Leppänen 2004, 64.)
Kaikella tällä on merkitystä kirjauksia tehdessä, ja näiden vaikutuksia kirjauksiin on pyritty havainnollistamaan tässä luvussa.

Kirjanpidossa myynti-, osto- ja muut hankintakirjaukset voidaan tehdä joko netto- tai bruttokirjausmenetelmällä. Nettomenetelmän mukaan meno- ja tulotileille kirjataan veroton summa. Vähennettävät ja
suoritettavat verot kirjataan tällöin omille tileilleen. Mikäli ostolaskun arvonlisäveroa ei saa vähentää,
summa kirjataan veroineen menotilille. (Ihantola & Leppänen 2004, 64.) Tämän kirjausoppaan esimerkeissä on käytetty menetelmänä nettokirjausmenetelmää.

Bruttokirjausmenetelmässä myynnit, ostot ja muut hankinnat kirjattaisiin taas veroineen tileilleen. Veron
osuus voidaan erottaa tililtä tapahtumakohtaisesti tai koko kuukauden osalta kerrallaan arvonlisäverosaamisiksi

ja

-veloiksi.

Kirjanpito-ohjelmat

tekevät

arvonisäveroviennit

kuitenkin

yleensä

automaattisesti. (Ihantola & Leppänen 2004, 64.)

1.1

Myyminen

Myyntikirjauksia kirjatessa voidaan käyttää myyntitiliä sen mukaan, mikä verokanta myynnissä on kyseessä. Myyntitilejä voivat olla esimerkiksi: Myynnit 24%, Myynnit 14%, Myynnit 10% ja Myynnit 0%.
Myyntilejä voi olla myös yksi, ja arvonlisäveron määrän voi määrittää kirjanpito-ohjelmassa erikseen
kirjauksen yhteydessä.

Jos myynnistä koituu arvonlisäverovelkaa yritykselle, myynnin kirjaukseen käytetään myyntitilin lisäksi
Myyntien alv-velkatiliä. Jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen tai myynnistä ei muuten makseta arvonlisäveroa, myynnin summa kirjataan veroineen oikealle myyntitililleen ja Myyntien alv-velkatiliä ei
käytettäisi kirjauksessa.

Kun myynti kirjataan suorite- tai laskuperusteella, kirjauksessa käytetään edellä mainittujen tilien vastatilinä Myyntisaamisten tiliä. Maksuperusteella kirjattaessa ei käytetä Myyntisaamisten tiliä, vaan
myynnin vastakirjaus tehtäisiin suoraan rahatilille, sillä maksuperusteella kirjattaessa kirjaus tehdään
vasta silloin, kun myynti tapahtuu.
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Kirjausesimerkki 1.
Esimerkki myyntikirjauksesta, kun käytetään suorite- tai laskuperustetta ja myynnistä koituu arvonlisäverovelkaa. Kirjauksen johdosta niin myynnit, arvonlisäverovelka kuin myyntisaamiset
lisääntyvät.

(1)

Kirjausesimerkki 2.
Esimerkki myyntikirjauksesta, kun myyntisaaminen saadaan pankkitilille. Kun asiakas lopulta
maksaa myyntilaskun, on tehtävä kirjaus jossa myyntisaamiset vähenevät ja rahat lisääntyvät pankkitilillä.

(2)

Kirjausesimerkki 3.
Esimerkki myyntikirjauksesta, kun myyntikirjauksessa käytetään maksuperustetta tai kun myydään ilman laskua. Maksuperusteella kirjattaessa myynnin ja arvonlisäverovelan vastakirjaus kirjataan
suoraan rahatilille Myyntisaamisten tilin sijaan. Mikäli taas myyntiä tehdään käteisellä tai pankkikortilla,
saatu maksu kirjattaisiin Myyntisamisten tilin sijaan sen mukaan, miten maksu on saatu, esimerkiksi
Kassatilille, Pankkikorttisaamisten tilille tai Luottokorttisaamisten tilille. Tiedot kirjauksia varten saadaan
esimerkiksi kassaraporteista ja tiliotteista.

(3)
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1.2

Ostaminen

Osto- ja hankintakirjauksissa tilien käytön kannalta on merkitystä sillä, millaiseen käyttöön ostos on tulossa. Kun on kyseessä jälleenmyytäväksi tarkoitettujen tavaroiden osto, kirjauksissa käytetään
ostotilejä. Ostotilejä voi olla arvonlisäverokantojen mukaisesti esimerkiksi seuraavanlaisia: Ostot 24%,
Ostot 14%, Ostot 10% ja Ostot 0%. Yrityksellä voi olla myös yksi ostotili ja arvonlisäveron määrän voi
määrittää kirjanpito-ohjelmassa erikseen kirjauksen yhteydessä.

Arvonlisäverovelvollinen käyttää ostotilin lisäksi ostokirjauksissa lisäksi yleensä myös Hankintojen alvsaamiset-tiliä, mikäli arvonlisävero on vähennyskelpoinen. Menoja kirjattaessa onkin otettava huomioon, sisältyykö ostohintaan vähennettävää veroa. Jos arvonlisäveroa ei saa vähentää tai mikäli yritys ei
ole ollenkaan arvonlisäverovelvollinen, ostokuluiksi kirjataan myös arvonlisäveron osuus.

Kun ostolaskut kirjataan suorite- tai laskuperusteella, käytetään kirjaukseen Osto- ja Hankintojen alvsaamiset-tilien vastatilinä Ostovelkojen tiliä. Jos ostot kirjataan maksuperusteella, kirjaus tehdään vasta,
kun maksu tapahtuu, jolloin ostotilin ja Hankintojen alv-saamisten tilien vastatilinä käytetään Ostovelkojen tilin sijaan rahatiliä jolla rahat vähenevät.

Kirjausesimerkki 4.
Esimerkki ostokirjauksesta suorite- tai laskuperusteella, kun ostosta koituu arvonlisäverosaamisia. Kirjauksen johdosta niin ostot, arvonlisäverosaamiset kuin ostovelat lisääntyvät.

(4)

Kirjausesimerkki 5.
Esimerkki ostokirjauksesta, kun osto lopulta maksetaan. Kun ostolasku lopulta maksetaan pois, on
tehtävä kirjaus vähentämään sekä ostovelkojen määrää että rahan määrää.

(5)
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Kirjausesimerkki 6.
Esimerkki koskien maksuperusteista ostokirjausta tai kun osto tehdään ilman laskua. Jos ostot
kirjataan maksuperusteella, Ostovelkojen tilin sijaan käytetään rahatiliä. Kun ostoja taas tehdään esimerkiksi yrityksen pankkikortilla, kirjauksessa voidaan käyttää esimerkiksi Maksuliikennetiliä.

(6)

1.3

Muut menot ja hankinnat

Jos yritys ei hanki tuotteita asiakkailleen myytäväksi, vaan tekee hankintoja omaa liiketoimintaansa varten, hankintakirjaukset tehdään muuten samaan tapaan kuin ostokirjaukset, mutta kirjauksessa
menotilinä ei käytetä Ostojen tilejä. Tällöin kirjauksessa voidaan käyttää ostotilin sijaan liiketapahtumaan sopivaa muuta menotiliä tai pysyvien vastaavien varojen tiliä.

Liiketoimintaan kuuluvaan hankintaan sisältynyt arvonlisävero saadaan vähentää verotuksessa. Vähennysoikeus edellyttää, että meno on hankittu verollista liiketoimintaa varten, ostaja ja myyjä ovat
molemmat arvonlisäverovelvollisia ja kyseessä on verollinen osto. Hankintojen alv-saamiset- tiliä ja Ostovelkojen tiliä käytetään samoin periaattein, kuin ostokirjauksissa.

Kirjausesimerkki 7.
Esimerkki menojen kirjaamisesta, kun menona on muita liiketoimintaan kuuluvia menoja kuin
ostomenoja. Menosta riippuen hankintatilejä voivat olla esimerkiksi Sähkömenot, Mainosmenot, Korjausmenot ja Tietoliikennemenot. Menotilejä, joille kirjattavien menojen osalta ei makseta
arvonlisäveroa, voivat olla Vuokramenot, Vakuutukset tai Korkomenot. Kiinteistön vuokraamisesta voi
tosin tiettyjen edellytysten täyttyessä hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi, jolloin vuokralainen voi vähentää ja kirjata kirjanpitoon vuokraan tai vastikkeeseen sisältyvän arvonlisäveron, jos kiinteistöä
käytetään arvonlisäverollisessa toiminnassa (Verohallinto 2011a).

(7…)
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Elinkeinoverolain mukaan pienkalustoa saa kirjata kerralla kuluksi, mikäli sen käyttöikä on enintään 3
vuotta ja summa enintään 850 euroa. Vuodessa näitä menoja saa olla enintään 2500 euroa (Laki elinkeinotulon verottamisesta 1968, 3 luku 33 §.) Jos tällaisesta menosta on kyse, hankintakirjauksessa
menotilinä voitaisiin käyttää esimerkiksi Kone- ja kalustokulut (pienhankinta) tai Laitehankinnat (pienhankinta) -tilejä.

1.4

Ennakkomaksut

Kaupankäynnissä voidaan maksaa itse tai asiakkaat voivat maksaa laskun ennen tavaran tai palvelun
toimittamista. Kirjanpidossa tällainen tilanne tarkoittaisi sitä, että yritykselle syntyy saaminen tai velka
ennen, kuin tuote tai palvelu on toimitettu. Nämä ennakkomaksut eivät vielä aikaansaa ostajalle menoa
tai myyjälle tuloa, vaan tulo tai meno syntyy kirjanpidossa vasta, kun toimitus tehdään. Ennakkomaksujen kirjaamisessa kyse on täten rahoitustapahtumasta. (Kykkänen & Leppiniemi 2015, 62.) Itse maksetut
ennakkomaksut ovat silloin saamisia ja asiakkailta saadut ennakkomaksut velkoja.

Kirjausesimerkki 8.
Kirjausesimerkki itse maksetun ennakkomaksun kirjaamisesta. Kirjauksessa voidaan käyttää esimerkiksi Ennakkomaksujen tiliä. Jos osto tai hankinta on vähennyskelpoinen, tehdään kirjaus myös
Hankintojen alv-saamisiin. Vastatilinä käytetään rahatiliä, jolta ennakkomaksu on maksettu. Kun tavarat
on vastaanotettu, saaminen tulee poistaa kirjanpidosta ja meno kirjataan omalle menotililleen: esimerkiksi jälleenmyytävät ostot kirjataan ostotilille. Jos pysyvien vastaavien hankintoja maksetaan etukäteen,
niin esimerkiksi kalustohankinnat kirjataan omalle Kaluston ennakkomaksut-tililleen Ennakkomaksuttilin sijaan.

(8…)
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Kirjausesimerkki 9.
Esimerkki asiakkaalta saadun ennakkomaksun kirjaamisesta. Kun asiakkaalta saatu ennakkomaksu kirjataan, saadut ennakkomaksut voidaan kirjata esimerkiksi Saadut ennakot-velkatilille. Kun
toimitus tapahtuu, ennakkosuoritus kirjataan tuloksi myyntitilille ja Myyntiennakoiden tilille tehdään velkaa vähentävä vastakirjaus.

(9)

1.5

Arvonlisäverovelan maksaminen

Kuun lopussa lasketaan, onko arvonlisäverovelkaa vai -saamisia enemmän. Mikäli velkaa on enemmän,
voidaan Myyntien alv-velkatilin ja Hankintojen alv-saamiset-tilin summat päättää esimerkiksi Maksettava
alv-velkatilille, jolloin velkojen ja saamisten erotus muodostaa maksettavan arvonlisäveron. Jos saatavia
taas on enemmän kuin velkoja, tilit voidaan päättää esimerkiksi Saatava alv-tilille, jolloin saamisten ja
velkojen erotus muodostaa saatavan arvonlisäveron.
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Kirjausesimerkki 10.
Kirjausesimerkki arvonlisäverovelan maksamisesta verolajitilien avulla. Kun velka lopulta maksetaan, arvonlisäveroilmoituksessa ilmoitettu arvonlisäverovelka maksetaan Maksettava alv-tililtä
Pankkitilin kautta. Jos arvonlisäverosta koituu saamista yhtiölle, saamisten saapuessa pankkitilille kirjattaisiin saamisia vähentävä kirjaus ja pankkitilin varoja suurentava kirjaus.

(10)

Kirjanpitolautakunta on todennut lausunnossaan, että juoksevan kirjanpidon osalta Oma-aloitteisesti tilitettävien verojen kirjanpitokäsittelyn järjestämisessä kirjanpitovelvollisella on laaja valinnanvapaus.
Siten verojen kirjaamisessa useat muut eri menettelytavat ovat mahdollisia. Eri verolajitilien lisäksi voi
olla käytössä myös erillinen OmaVero-tili. Tilin avulla voidaan seurata OmaVeroon siirrettyjä eriä ja sekä
täsmäyttää oma-aloitteiset verot verottajan tiliotetta vastaan. (Kirjanpitolautakunta 2017, 1976.)
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2 Ulkomaankauppa
Ulkomaankaupan kirjauksissa on otettava huomioon, että arvonlisäveroa suoritetaan myös Suomessa
tapahtuvasta yhteisöhankinnasta tai maahantuonnista (Arvonlisäverolaki 1993, 1 luku 1). Ulkomaankaupassa lähtökohta on, että jokainen valtio voi verottaa vain sen omalla alueella tehtäviä
liiketapahtumia. Jos myyntimaa on Suomi, myyntiin sovelletaan Suomen arvonlisäverolakia ja myynnistä tilitetään Suomen vero. Myynti voi myös olla verotonta. (Verohallinto 2017c.)

Kansainvälisessä palveluiden myynnissä elinkeinonharjoittajaa ja kuluttajaa koskevat eri yleissäännöt
myyntimaahan liittyen. Elinkeinonharjoittajalle tapahtuva palvelun myynti verotetaan siinä maassa,
jonne ostaja on sijoittautunut mutta kuluttajalle tapahtuva palvelumyynti siinä maassa, jonne myyjä on
sijoittautunut. Elinkeinoharjoittajien välisessä palvelukaupassa ostaja maksaa siis pääsääntöisesti palvelusta oman maansa veron myyjän puolesta. (Verohallinto 2017c.) Pääsääntöihin liittyy kuitenkin
monia poikkeuksia. Näiden käsittelyä on ohjeistettu verottajan ohjeissa:

Palvelujen ulkomaankaupan arvonlisäverotus 1.1.2010 alkaen.

Liiketapahtumissa on erotettava yhteisömyynti viennistä ja yhteisöhankinta maahantuonnista. Lisäksi
on otettava huomioon, onko kauppaa käyty yksityishenkilön vai elinkeinoharjoittajan kanssa ja onko
elinkeinoharjoittajalla arvonlisäverotunnus. Jos esimerkiksi ostaja on yksityishenkilö tai jos ostajalla ei
ole arvonlisäverotunnusta, myynti ei ole silloin yhteisömyyntiä. Lisäksi jos tavara toimitetaan Suomessa,
kyseessä ei ole yhteisökauppa. Tällöin kirjaus tehdään samalla tavalla kuin kotimaassa tapahtuva
myynti ja myynnistä maksetaan arvonlisävero valtiolle.

2.1

Yhteisökauppa

Yhteisökauppaa on EU-jäsenmaiden välillä tapahtuva arvonlisäverovelvollisten välinen tavaroiden
myynti ja hankinta. Yhteisökaupassa tavaran myynti toiselle yritykselle on yleensä verotonta. Edellytyksenä verottomalle myynnille Suomessa on, että tavara kuljetetaan pois Suomesta toiseen EU-maahan
ja ostaja on arvonlisäverovelvollinen muussa EU-maassa kuin Suomessa. (Arvonlisäverolaki 1993, 1
luku 2 §; Verohallinto 2017c.) Arvonlisäveroilmoituksissa ilmoitetaan sekä yhteisöhankintojen määrä
euroissa että yhteisöhankinnoista suoritettavien verojen määrä euroissa. Jos veron saa vähentää, vero
sisällytetään ilmoituksessa kohtaan "Verokauden vähennettävä vero". (Verohallinto 2010.)
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Kirjausesimerkki 11.
Esimerkki yhteisömyynnin kirjauksesta. Yhteisömyynnit kirjataan käyttäen tulotilinä eri tiliä kuin kotimaankaupan kirjauksissa, esimerkiksi Yhteisömyynnit 0%-tulotiliä. Yhteisömyynnin kirjauksissa ei
kirjata myynnin arvonlisäverovelkaa.

(11)

Kirjausesimerkki 12.
Esimerkki yhteisöoston kirjauksesta. Kun kirjataan ostoja, joita on hankittu EU-maista, ostojen osalta
menotileinä voidaan käyttää esimerkiksi Yhteisöhankinnat 24%, Yhteisöhankinnat 14% ja Yhteisöhankinnat 10%-tilejä. Arvonlisäveron määrä kirjataan esimerkiksi Yhteisöhankintojen alv-velkatilille ja jos
ostot tulevat vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, kirjataan se myös Hankintojen alv-saamiset tilille.

(12)

2.2

Vienti ja tuonti

Kauppaa voidaan käydä myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Viennillä tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa tavaroiden myyntiä EU-alueelta sen ulkopuolelle. Vienti on verotonta, mikäli tavara kuljetetaan
suoraan EU:n alueen ulkopuolelle. Edellytyksenä on, että tavaran kuljetuksen tekee myyjä tai ulkopuolinen kuljetusliike joko myyjän tai ostajan toimeksiannosta. Jos ostaja tekee kuljetuksen omalla
kuljetuskalustollaan, vienti on verotonta vain, jos ostajana on ulkomainen elinkeinonharjoittaja, joka ei
ole Suomessa verovelvollinen. (Verohallinto 2017b.)

Maahantuonnilla puolestaan tarkoitetaan arvonlisäverotuksessa tavaroiden tuontia EU:n ulkopuolelta
EU:n alueelle. Kuten yhteisöhankinnoissa, myös maahantuonnissa hankinta on arvonlisäverollista. Kun
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tavara tulee maahan, se kuitenkin tullataan ennen kuin sen saa ottaa käyttöön tai myydään eteenpäin
(Tulli 2018b). Tulli antaa tullauspäätöksen, jossa on määritelty tavaran tullausarvo, joka perustuu ensisijaisesti

tavaran kauppa-arvoon eli

hintaan,

joka

tavarasta

maksetaan

kuljetus-

ja

vakuutuskustannuksineen. Maahantuonnin arvonlisävero perustuu yleensä tullausarvoon. (Tulli 2018a.)

Maahantuonnissa tuoja laskee ja ilmoittaa arvonlisäveroilmoituksessa maahantuonnista suoritettavan
veron ja maahantuotuonnin veron perusteen oma-aloitteisesti. Jos vero ei ole vähennyskelpoinen, hankinnasta maksetaan arvonlisävero valtiolle. (Verohallinto 2017b.) Jos ostolasku kirjataan ennen
tullauspäätöstä, se kirjataan verottomana Tuontitilille ja vastakirjaus tehdään verottomana Ostovelkojen
tilille. Jos maahantuonnin arvonlisäveron perusteen laskentaan vaikuttavat tiedot muuttuvat jälkikäteen,
esimerkiksi tullausarvo tai Tullin kantamat maksut muuttuvat, arvonlisäveroilmoitus ja kirjanpito on korjattava vastaamaan muuttuneita tietoja (Verohallinto 2017b).

Kirjausesimerkki 13.
Esimerkki viennin kirjaamisesta. Vientikirjaukset tehdään samaan tapaan kuin yhteisömyyntikirjaukset. Myyntitilinä käytetään kuitenkin esimerkiksi Tavaroiden myynti yhteisön ulkopuolelle -tiliä.

(13)

Kirjausesimerkki 14.
Esimerkki tuonnin kirjaamisesta. Jos tuodut tavaraostot käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen
tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jää arvonlisäveroa maksettavaksi. Tällöin tuonnista laskettu arvonlisävero kirjataan Hankintojen alv-saamiset-tilille ja vastakirjaus Tuontien alv-velkatilille. Jos vero ei ole
vähennyskelpoinen, sitä ei kirjata Hankintojen alv-saamiset-tilille ja menotilille kirjataan verollinen
summa. Maahantuonnin kirjauksissa menotilien nimiä voivat olla esimerkiksi Maahantuonti tai Tuontiostot.

(14)
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3 Oikaisuerät
Kirjanpidossa suoriteperusteiset kirjaukset oikaistaan maksuperusteisia määriä vastaaviksi oikaisuerien
avulla. Oikaisu tehdään esimerkiksi silloin, kun laskua maksettaessa vähennetään alennusta, kun yritys
saa reklamoidusta tuotteestaan hyvityslaskun tai kun valuuttakurssi on muuttunut suoriteperusteisen
kirjauksen ja maksun aiheuttaen kurssieron. (Ihantola & Leppänen 2004, 59.)

Oikaisuerät voidaan kirjata joko alkuperäisille meno- tai tulotileilleen tai omille erillisille menon- tai tulon
oikaisutileilleen. Yleensä vaihto-omaisuushankintoihin ja myyntituloihin liittyneet alennukset ja kurssierot kirjataan omille menon- tai tulonoikaisutileilleen. Käyttöomaisuutta koskevat oikaisut taas kirjataan
alkuperäisen menotilin oikaisuksi. Saadut ja annetut hyvityslaskut myös alkuperäiselle meno- tai tulotililleen. (Ihantola & Leppänen 2004, 59.)

3.1

Kurssierot

Kurssieroja syntyy, kun kauppahintaa ei sovita euroissa, vaan eri valuutalla. Kurssiero muodostuu siitä,
kun kirjataan asiakkaan maksusuoritusta, ja suoritus on muuttuneen kurssin takia joko pienempi tai suurempi kuin aiemmin suoritus- tai laskuperusteella kirjattu myyntisaaminen ja se kirjataan silloin, kun
kirjataan saatua maksusuoritusta. Kurssivoitto- tai tappio saadaan vertaamalla aiemmin kirjatun myyntisaamisen summaa saatuun maksusuoritukseen. Kurssivoitot ja tappiot kirjataan esimerkiksi Myynnin
valuuttakurssierot-tilille.

Kirjausesimerkki 15.
Esimerkki kurssieron kirjaamisesta, kun kirjataan saatua maksusuoritusta. Myyntisaaminen vähennetään sellaisenaan Myyntisaamisten tililtään, koska kurssitappion osalta suoritusta ei odoteta
myöhemmin tulevan ja kurssivoiton osalta myyntisaamiset vähenisivät liian paljon. Kurssitappio syntyy,
kun saatu maksusuoritus on kurssieron takia pienempi kuin aiemmin kirjattu myyntisaaminen. Kurssivoittoa taas syntyy, kun saatu maksusuoritus olisi kurssieron takia suurempi kuin aiemmin kirjattu
myyntisaaminen.

(15)
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3.2

Hyvitykset

Kaupankäynnissä voi tulla eteen myös hyvityslaskuja. Hyvityslaskulla tarkoitetaan laskua, jolla esimerkiksi hyvitetään jokin tietty osa laskusta. Kyse voi olla tilanteesta, jossa ostaja on reklamoinut tuotteen
tai palvelun laatua, ja jonka johdosta osapuolet ovat neuvotelleet hyvityksenä hinnan alennuksen. Hyvityslaskulla voidaan hyvittää myös kokonaan koko lähetetty lasku. (Visma.)

Kirjausesimerkki 16.
Esimerkki hyvityksen kirjaamisesta, kun myynti on jo aiemmin kirjattu myyntisaamisiin. Kirjausesimerkissä on esitetty osittaisen hyvityksen tai koko myyntisumman kattavan hyvityksen kirjaamista
tapauksessa, jossa myyjä on antanut asiakkaalleen hyvityksen ja kirjaa sen kirjanpitoonsa. Hyvityslasku
merkitsee myyjälle myyntitulojen, arvonlisäverovelan sekä myyntisaamisten vähenemistä. Kirjausesimerkissä tileille olisi tässä tapauksessa jo aiemmin tehty myynnin kirjaus myyntisaamisiin.

(16)

Kirjausesimerkki 17.
Esimerkki hyvityksen kirjaamisesta, kun osto on jo aiemmin kirjattu ostovelkoihin. Hyvityslasku
merkitsee ostajalle ostomenojen, hankintojen arvonlisäverosaamisten ja ostovelkojen vähenemistä. Kirjausesimerkissä on havainnollistettu hyvityksen kirjaamista, kun ostaja on saanut hyvityksen ja kirjaa
sen kirjanpitoonsa. Tileille olisi tässä tapauksessa jo aiemmin tehty oston kirjaus ostovelkoihin.

(17)
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3.3

Alennukset

Myös annetut alennukset merkitsevät myyjälle tulon vähenemistä. Alennukset saadaan lukea pois jo
veron perusteesta. Kun kirjanpidossa siis kirjataan alennettu myynti tai ostos, kirjataan tileille veron peruste, kun hinta on jo alennettu. Laskuissa voi kuitenkin olla erilaisia maksuehtoja, kun kauppaa käydään
yritysten välillä. Maksuehtona voi olla esimerkiksi, että asiakas saa vähentää laskunsa summasta 3
prosenttia, mikäli maksu tapahtuu 14 päivässä. Tällöin alennus voidaan kirjata kirjanpidossa erikseen.

Kirjauksissa pankkitilin kirjaus on alennuksen johdosta pienempi kuin alkuperäinen myyntisaaminen tai
ostovelka. Kun myynti tai osto on aiemmin jo kirjattu myyntisaamiseksi tai ostovelaksi, kirjauksessa vähennetään myyntisaaminen tai ostovelka koko niiden alkuperäisellä verollisella summalla, koska myyjä
ei edellytä summaa alennuksen osalta suoritettavan myöhemmin. Alennuskirjauksissa käytetään esimerkiksi Annetut alennukset-menotiliä ja Saadut alennukset-tulotiliä, jotka oikaisevat myyntejä ja ostoja
myöhemmin tilinpäätöksessä, joten myynti- tai ostotilejä ei oikaista jälkikäteen ollenkaan.

Muista kuin jälleenmyytäväksi tarkoitetuista tavaroista saadut alennukset kirjataan samalle tilille vähennykseksi, jolle itse menokin on kirjattu. Jos esimerkiksi ostetaan kalustoa, alennus kirjataan kulun
vähennykseksi samalle tilille, mille kaluston hankintahinta on aiemmin kirjattu.

Kirjausesimerkki 18.
Esimerkki asiakkaalle annetun alennuksen kirjaamisesta maksun kirjaamisen yhteydessä. Kirjauksessa pankkitilin kirjaus on alennuksen johdosta pienempi kuin alkuperäinen myyntisaaminen.
Kirjaus saadaan menemään tasan, kun asiakkaan saaman alennuksen määrä kirjataan verottomana
esimerkiksi Myynnin alennukset-menotilille ja alennukseen sisältynyt arvonlisävero kirjataan vähentämään myyntien arvonlisäverovelkaa. Alennuksen johdosta arvonlisäverovelka pienenee, mutta menot
lisääntyvät.

(18)
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Kirjausesimerkki 19.
Esimerkki itselle saadun alennuksen kirjaamisesta maksun kirjaamisen yhteydessä. Kirjauksessa
pankkitilin kirjaus on alennuksen johdosta pienempi kuin alkuperäinen ostovelka. Jotta kirjaus saadaan
menemään tasan, kirjauksessa oikaistaan hankintojen arvonlisäverosaamisia alennuksen sisältämän
arvonlisäveron määrällä ja alennuksen veroton summa lisätään lisäksi esimerkiksi Ostojen alennuksettilille. Alennuksen johdosta arvonlisäverovelka lisääntyy ja ostomenot lopulta vähenevät.

(19)

Kirjausesimerkki 20.
Esimerkki saadun alennuksen kirjaamisesta, kun kyseessä on muut kuin jälleenmyytäväksi tarkoitetut tavarat. Alennuksen arvonlisävero oikaistaan Hankintojen alv-saamiset-tilillä ja Kalustotilillä
tehdään oikaisukirjaus alennuksen verottomalla summalla vähentämään kaluston alkuperäistä hankintamenoa.

(20)
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4 Siirtokirjaukset
Kirjanpidossa tehdään myös menonsiirtoja, eli siirtokirjauksia. Siirtokirjausten aiheena voi olla menon
luonteen muuttuminen. Siirtokirjauksen perustana voi olla myös tulon tai menon kuuluminen toiselle
talousyksikölle. (Ihantola & Leppänen 2004, 59; Kaisanlahti & Leppiniemi 2018.)

Jos myytäväksi ostettu hyödyke otetaankin yrityksen omaan käyttöön, eli sen alkuperäinen käyttötarkoitus muuttuu, meno kirjataan uudelle tililleen menolajin mukaan. Menonsiirtokirjauksissa ei käytetä
erityisiä siirtotilejä. (Ihantola & Leppänen 2004, 59; Kaisanlahti & Leppiniemi 2018.)

Menonsiirto on kirjattava myös silloin, jos menonsiirto tapahtuu yrityksen ulkopuolelle, eli jos yrityksen
omistaja ottaa myytäväksi tarkoitettuja hyödykkeitä omaan yksityiskäyttöönsä. Tällöin menonsiirtokirjaus tehdään menotilin ja rahoitustilin välillä, koska tavaran tai palvelun ottamista yrityksestä
yksityiskäyttöön pidetään arvonlisäverollisena myyntinä. (Ihantola & Leppänen 2004, 59; Kaisanlahti &
Leppiniemi 2018.) Yksityiskäytöllä tarkoitetaankin tässä luvussa tavaraliikennettä yksityisen toiminimen
tai henkilöyhtiön kirjanpidossa.

Yksityiskäyttöön otetusta tavarasta tai palvelusta ilmoitetaan ja maksetaan vero samalla tavalla kuin jos
myisi tuotteen ulkopuoliselle. Veroa ei tarvitse maksaa, jos yrittäjä ottaa omaan tai perheensä
yksityiseen kulutukseen vain vähäisen määrän tavaroita ja palveluita. Vähäisen yksityiskäytön rajana
pidetään 850 euroa vuodessa. (Verohallinto 2011b.)

Kirjausesimerkki 21.
Esimerkki kirjauksesta, kun otetaan liikkeen omaan käyttöön tavaroita jotka ovat vähennyskelpoisia arvonlisäverotuksessa. Jos asiakkaille myyntiin ostettu tavara otetaan liiketoimintakäyttöön
joka oikeuttaa verojen vähennykseen arvonlisäverotuksessa, arvonlisäverosta ei tarvitse tehdä kirjausta. Aiemmin kirjattu hankintojen arvonlisäverosaaminen jää täten edelleen tililleen saatavaksi.

(21)
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Kirjausesimerkki 22.
Esimerkki kirjauksesta kun tavaroita, joista on tehty vähennyskirjaus, otetaan vähennyskelvottomaan käyttöön. Tavarasta kirjataan ja suoritetaan arvonlisävero, jos se otetaan liiketoiminnassa
sellaiseen käyttöön joka ei oikeuta arvonlisäveron vähentämiseen.

(22)

Kirjausesimerkki 23.
Esimerkki kirjauksesta, kun tavara otetaan yksityiseen käyttöön. Kun veroa ei tarvitse maksaa yrittäjän yksityiskäytöstä, tavaran hinta siirretään verottomana ostotililtä yksityiskäytön tililleen.

(23)

Kirjausesimerkki 24.
Esimerkki yksityiskäytön kirjauksesta, kun arvonlisäveroa täytyy maksaa. Jos esimerkiksi yksityiskäytön verottoman määrän raja vuodessa on jo ylitetty, arvonlisävero on maksettava tavaroiden
yksityiskäyttöönotosta.

(24)
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5 Palkat ja henkilösivumenot
Työntekijän ansaitsemasta rahapalkasta vähennettäviä eriä ovat tavallisesti ennakonpidätys, työntekijän

työeläkevakuutusmaksu

(eli

TyEL)

ja

työntekijän

työttömyysvakuutusmaksu.

Työeläkevakuutusmaksut ja työttömyysvakuusmaksut työnantajan ja työntekijän yhdessä maksettavia
maksuja. Niiden määrä määräytyy tietyn prosenttiosuuden mukaan palkoista: maksuille määritellään
vuosittain sekä työnantajan että työntekijän omat prosenttiosuudet, jotka lasketaan bruttopalkoista.

Työnantajat maksavat lisäksi työnantajan sairausvakuutusmaksuja (aiemmin sosiaaliturvamaksu) perustuen työntekijöiden yhteenlaskettuihin bruttopalkkoihin. Työnantajat maksavat lisäksi myös
ryhmähenkivakuutusta ja tapaturmavakuutusta. Näitä kolmea vakuutusmaksua ei peritä työntekijöiden
palkoista. Sairausvakuutusmaksun maksuprosentti vahvistetaan myös vuosittain. Ryhmähenki- ja tapaturmavakuutuksen perusteena ovat työantajan ilmoittamat tiedot vakuutuskauden aikana maksetuista
palkoista, jotka ilmoitetaan vuoden alussa vakuutusyhtiöille vuosittain.

Ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut maksetaan Verohallinnolle. Työeläkevakuutusmaksut
(TyEl) maksetaan työeläkelaitoksille. Työttömyysvakuutusmaksut maksetaan Työttömyysvakuutusrahastolle ja ryhmähenki- sekä tapaturmavakuutusmaksut puolestaan maksetaan vakuutusyhtiöille.

Kirjausesimerkki 25.
Kirjausesimerkki palkkakirjauksesta. Kun palkanmaksu kirjataan, ennakonpidätyksille, työeläkevakuutusmaksuille, työttömyysvakuutusmaksuille käytetään kaikille omia tilejään ja palkansaajille rahana
maksettava summa kirjataan Pankkitilille. Edellä mainitut kirjaukset muodostavat yhteensä vastakirjauksen Palkkatilille. Palkkatilille merkitään siis työntekijöiden rahapalkat, eli palkat ilman vähennyksiä.
Tiedot palkkakirjauksiin voidaan saada esimerkiksi kuukausittaisista palkkakoosteista.

(25)
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Kirjausesimerkki 26.
Esimerkki sairausvakuutuskirjauksesta. Sairausvakuutusmaksun kirjaamiseen voidaan käyttää
meno- ja velkatileinä esimerkiksi menotilinä Sairausvakuutusmaksujen tiliä ja velkatilinä Sairausvakuutusmaksuvelkojen tiliä. Kirjaus voidaan tehdä palkanmaksukirjauksen yhteydessä.

(26)

Kirjausesimerkki 27.
Esimerkki kirjauksesta, kun maksetaan sairausvakuutusmaksu- ja ennakonpidätysvelka Verohallinnolle. Sairausvakuutusmaksu- ja ennakonpidätysvelat voidaan siirtää kirjanpidossa ennen
maksua ensin esimerkiksi Verotilitapahtumat-tilille. Lopulta velat maksetaan Pankkitilin kautta.

(27)
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6 Rahoitustapahtumat
Rahoitustapahtumat kirjataan rahoitustileille. Näitä ovat kirjaussääntöjen mukaiset raha-, saatava- ja
pääomatilit sekä myös kirjaussääntöjen toisen lähestymistavan mukaiset varojen, velkojen ja oman pääoman tilit. Pääomatileillä sekä siis myös velkojen ja oman pääoman tileillä seurataan, mistä yritys on
hankkinut rahoituksensa. Yritys voi rahoittaa toimintaansa omalla pääomalla eli omistajan sijoituksilla
tai vieraalla pääomalla eli velalla.

Toiminimen ja henkilöyhtiön kirjanpidossa yksityissijoitukset ja yksityisotot ovat tavallisia. Yksityisyrityksen omistaja, avoimen yhtiön omistajat ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet voivat nimittäin
vähentää tai lisätä yhtiöön sijoittamaansa pääomaa, mikäli se on sallittu yhtiösopimuksessa. (Ihantola
& Leppänen 2004, 59.) Yksityissijoituksella ja yksityisotoilla tarkoitetaan tässä luvussa rahaliikennettä
yksityisen toiminimen tai henkilöyhtiön kirjanpidossa.

Osakeyhtiöissä puolestaan omaan pääomaan kuuluva osakepääoma on sidottua pääomaa, eikä siitä
saa tehdä yksityisottoja. Osakepääoman korottamisesta ja alentamisesta voidaan päättää vain yhtiökokouksessa, jonka vuoksi osakepääoma pysyy muuttumattomana usein pitkään. Sen sijaan
osakeyhtiössä voidaan jakaa voitonjakona osinkoa yhtiökokouksen päätöksellä. (Ihantola & Leppänen
2004, 60.)

Lainaa nostaessa yritys saa lisää varoja pankkitililleen, mutta tällöin velan määrä myös kasvaa, koska
se on vierasta pääomaa. Kun lainaa nostetaan, kirjataan se esimerkiksi Lainat rahoituslaitoksilta-tilille
ja vastakirjauksena tulleet varat velasta kirjataan Pankkitilille. Jos yrityksellä on useita lainoja, uusille
lainoille voidaan perustaa omat tilinsä.

Kirjausesimerkki 28.
Esimerkki kirjauksesta, kun omistaja ottaa yhtiöstä rahaa yksityiseen käyttöönsä. Kun yksityisyrittäjä ottaa rahaa omaan käyttöönsä tai maksaa yksityisiä menojaan yrityksen kassasta tai pankkitililtä,
kirjataan yrityksen oman pääoman vähennys rahatililtä. Vastakirjaus tehdään esimerkiksi Yksityiskäyttöpääomatilille.

(28)
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Kirjausesimerkki 29.
Esimerkki kirjauksesta, kun yksityinen toiminimi sijoittaa yhtiöönsä rahaa. Omistaja voi siirtää
myös omalta pankkitililtään rahaa liikkeen pankkitilille. Tällöin yrityksen oman pääoman lisäys kirjataan
jälleen rahatilille ja vastakirjaus tehdään Yksityissijoitukset-pääomatilille.

(29)

Kirjausesimerkki 30.
Esimerkki kirjauksesta, kun yksityisotot ovat sallittuja henkilöyhtiössä. Henkilöyhtiöissä kirjataan
yksityiskäyttö samaan tapaan kuin aiemmin esitettiin kirjausesimerkissä 31, mutta otot ja sijoitukset voidaan kirjata kunkin yhtiömiehen omille erillisille oman pääoman tileille.

(30)

Kirjausesimerkki 31.
Esimerkki kirjauksesta, kun yksityisotot eivät ole sallittuja henkilöyhtiöstä ja yksityisotto kirjataan saamisiksi. Jos yksityisotot yhtiöstä eivät ole sallittuja, rahaotot kirjataan saamiseksi
yhtiömieheltä. Yhtiömiehen on maksettava täten yksityisottonsa takaisin yhtiölle.

(31)
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Kirjausesimerkki 32.
Esimerkki kirjauksesta, kun yritys nostaa lainaa. Laina kirjataan samalla tavalla, oli se sitten pitkätai lyhytaikainen laina, mutta tilien nimet nimetään sen mukaan, ovatko ne pitkä- vai lyhytaikaisia lainoja.
Lainan nostosta koituu myös yritykselle rahoitusmenoja, kuten esimerkiksi lainan järjestelypalkkiota,
jotka kirjataan omalle menotililleen. Tämän tilin nimenä voi olla esimerkiksi Muut rahoitusmenot.

(32)

Kirjausesimerkki 33.
Esimerkki kirjauksesta, kun lainaa lyhennetään. Kun laina maksetaan, maksetaan myös korkoja.
Tällöin kirjauksessa tehdään Pankkitilillä tilin summaa vähentävä kirjaus ja vastakirjauksena Lainatilillä
tilin summaa vähentävä kirjaus. Vastakirjauksessa kirjataan myös korkomenot omalle menotililleen.

(33)
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Kirjaussäännöt

Kuvio 1. Ensimmäinen lähtökohta kirjaussäännöille.

Kuvio 2. Toinen lähtökohta kirjaussäännöille.
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Liite 2
Haastattelurunko

1. Tehdäänkö poistot aina tilikauden lopussa?
2. Jos tilikauden aikana tehdään iso hankinta, kirjataanko siitä heti ensimmäinen poisto
tilikauden kuluksi?
3. Tekeekö vasta-aloittanut harjoittelija Stockmannilla poistokirjauksia? Kuka niitä tekee? Entä
tekevätkö he tilinpäätöksiä?
4. Tekevätkö vasta-aloittaneet harjoittelijat tilinavauskirjauksia?
5. Ovatko osakeannit ja rahastokirjaukset kerran tilikaudessa tehtäviä kirjauksia? Voisiko ne
rajata aiheestani pois ja vedota siihen, että ne ovat niin kertaluontoisia tilikaudella, ettei niitä
selosteta tässä oppaassa?

