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t. JOHDANTO

1.1. Taustaa tutkielmalle

1.1.1. Suomen Pankin asema, hallinto ja tehtävät

Suomen Pankin toimenkuvana on toimia Suomen valtion keskuspankkina. Se aloitti 

toimintansa jo vuonna 1811, mutta varsinaiset keskuspankkitehtävänsä se sai 1800-luvun 

jälkipuoliskolla, kun Suomi oli saanut oman rahan ja maahan oli perustettu liikepankkeja. 

Suomen itsenäistymisen jälkeen vuonna 1925 vahvistettiin Suomen Pankin asema maan 

keskuspankkina säätämällä Suomen Pankin ohjesääntö. Nykyään Suomen Pankki on 

itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jonka palveluksessa oli vuoden 1997 lopussa 776 

henkilöä, joista pankin pääkonttorissa työskenteli 670 henkilöä (Suomen Pankin 

vuosikertomus, 1997, 76). Suomen Pankin asemasta on säädöksiä maamme hallitusmuo

dossa, valtiopäiväjärjestyksessä ja “Laissa Suomen Pankista” (LSP), joka on ollut voimassa 

1. tammikuuta 1998 lähtien (Lindgren & Vehmas, 1997, 19). LSP:ta ollaan kuitenkin 

uudistamassa jo vuoden 1999 alusta, koska Suomen liittyminen Euroopan talous- ja 

rahaliiton EMU:n IILeen vaiheeseen muuttaa Suomen Pankin asemaa. Uudesta LSP:sta on 

jo annettu hallituksen esitys (HE 6/1998) helmikuussa 1998. Koska vappuna 1998 

varmistui, että Suomi liittyy EMU:n IILeen vaiheeseen heti sen alusta lähtien, on mielestäni 

tarkoituksenmukaista käsitellä jäljempänä Suomen Pankin asemaa, hallintoa ja tehtäviä 

tämän uuden hallituksen esityksen pohjalta.

HE:n 1 §:ssä todetaan Suomen Pankin asemasta, että se toimii Euroopan yhteisön 

perustamissopimuksessa sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan 

keskuspankin perussäännössä määrätyllä tavalla osana Euroopan keskuspankkijärjestelmää. 

Hoitaessaan Euroopan keskuspankkijäijestelmän tehtäviä Suomen Pankki toimii Euroopan 

keskuspankin suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti. HE:n 9 §:n mukaan Suomen Pankin 

toimielimiä ovat pankkivaltuusto ja johtokunta. Pankkivaltuustoon kuuluu yhdeksän
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eduskunnan valitsemaa pankkivaltuutettua. Pankkivaltuuston tehtävistä on säädetty HE:n 

11 §:ssä. Niiden tehtävien hoidosta, joita ei laissa ole määrätty pankkivaltuuston tehtäviksi, 

vastaa Suomen Pankin johtokunta, jonka jäsenet presidentti nimittää pankkivaltuuston 

esityksestä. Suomen Pankin johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja enintään viisi muuta 

jäsentä. Toimet ovat määräaikaisia, johtokunnan puheenjohtajan (Suomen Pankin 

pääjohtajan) toimikausi kestää seitsemän vuotta ja muiden johtokunnan jäsenten viisi 

vuotta. Johtokunnan tehtävistä on säädetty HE:n 14 §:ssä. Suomen Pankin tilintarkastajiksi 

eduskunta valitsee viisi tarkastajaa, joista vähintään kahden on oltava KHT- tai JHTT- 

tutkinnon suorittanutta henkilöä. Tilintarkastajien tehtäväksi on HE:n 18 §:ssä määrätty 

lyhyesti Suomen Pankin tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastaminen.

Suomen Pankin toiminnan ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintavakautta. Lisäksi 

Suomen Pankin on lain mukaan tuettava muidenkin talouspolitiikan tavoitteiden 

saavuttamista vaarantamatta kuitenkaan edellä mainittua päätavoitetta.

Suomen Pankin tehtäväksi on HE:n 3 §:ssä säädetty Euroopan keskuspankin neuvoston 

määrittelemän rahapolitiikan toteuttaminen. Tämä oman rahapoliittisen päätösvallan 

menettäminen Euroopan keskuspankille on merkittävin Suomen Pankkia koskeva muutos, 

joka seuraa EMU:n III vaiheen alkamisesta. Suomen Pankin muihin tehtäviin kuuluu HE:n 

3 §:n perusteella myös huolehtia osaltaan maamme rahahuollosta ja setelien liikkeeseen 

laskemisesta, valuuttavarannon hallussapidosta ja hoidosta sekä huolehtia maksu- ja muun 

rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta ja tehokkuudesta. Suomen Pankin tulee myös 

osallistua maksu- ja rahoitusjärjestelmien kehittämiseen sekä huolehtia toimintansa 

kannalta tarpeellisten tilastojen laatimisesta ja julkaisemisesta. HE:n 4 §:ssä korostetaan 

Suomen Pankin riippumattomuutta muista instansseista kuin Euroopan keskuspankista: 

“Hoitaessaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtäviä Suomen Pankki tai sen 

toimielimen jäsen ei saa pyytää tai ottaa vastaan toimintaansa koskevia määräyksiä muulta 

kuin Euroopan keskuspankilta. ” HE:n 5 §:ssä on lueteltu Suomen Pankin toimivaltuudet.
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1.1.2. Tutkimusongelman synty ja määrittely

Suomen Pankki ei ole toiminnassaan kiijanpitolain alainen, vaan kuuluu niihin julkisyhtiöi- 

hin, jotka on vapautettu kiijanpitovelvollisuudesta KPL:n 1 luvun 1 §:n 2 mom:ssa. 

Suomen Pankin kiijanpidossa ja tilinpäätöksessä on huomattavia eroavaisuuksia verrattuna 

KPL:n tarkoittamiin kirjanpitovelvollisiin. Sen lisäksi, että Suomen Pankin taseessa 

esiintyy toiminnan poikkeuksellisuudesta johtuvia eriä, kuten valuuttavaranto ja 

peruspääomaan kuuluva kantarahasto, kiinnittää huomiota etenkin käyttöomaisuuden 

puuttuminen taseesta kokonaan. Suomen Pankissa on tulkittu vuodelta 1925 peräisin olevan 

Suomen Pankin ohjesäännön 4 §:n 2 mom:a niin, että se koskee myös pankin kaikkia 

käyttöomaisuushankintoja (Leppänen, haastattelu, 25.11.1997). Lakipykälässä todetaan, 

että “Vararahasto, jota on kartutettava niin kuin jäljempänä tässä ohjesäännössä 

säädetään ja johon ei saa lukea pankin kiinteistöjen ja kaluston eikä pankin omistamien 

osakkeiden arvoa. ” Pykälää on tulkittu siis siten, että Suomen Pankin omistama 

käyttöomaisuus, osakeomistukset ja muut pitkävaikutteiset menot on kirjattu kokonaan 

kuluksi hankintavuonnaan, eikä niitä näin ollen ole aktivoitu lainkaan taseeseen. 1.1.1998 

voimaan tulleesta LSP:stä tämä pykälä poistettiin.

Kun varmistui, että Suomi tulee olemaan mukana Euroopan talous-ja rahaliiton EMU.n 

kolmannessa vaiheessa, ja siten Euroopan keskuspankkijärjestelmässä, päätettiin Suomen 

Pankissa aloittaa suunnitelman mukaisten poistojen kirjaaminen European Monetary 

Instituten eli Euroopan rahapoliittisen instituutin (EMI) suositusten mukaisesti 1.1.1999 

alkaen. Suomen Pankissa on tarkoitus alkaa noudattaa soveltuvin osin myös kotimaisen 

kirjanpitolakimme säädöksiä, sikäli kun ne eivät ole ristiriidassa EMI:n suositusten tai 

Suomen Pankin tehtävien hoidon kanssa. Tutkimusongelman ydinkysymykseksi 

muodostuu siten, minkälaisia vaikutuksia EMI: n suosituksilla ja kirjanpitolain säännöksillä 

on käyttöomaisuuskirjanpidon luomiseen Suomen Pankissa käytännön tasolla.

Suomen Pankissa ei tällä hetkellä ole käytössä kattavaa käyttöomaisuuskirjanpitojärjestel

mää, ainoastaan erillisiä kalustorekistereitä muutamilla osastoilla. Vuosi 1999 on
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ensimmäinen, jolloin pankissa tullaan tekemään suunnitelman mukaisia poistoja ja 

käyttöomaisuushankinnat aktivoidaan ja jaksotetaan useammalle vuodelle. Tämä muutos 

aiheuttaa sen, että Suomen Pankissa on välttämätöntä ottaa käyttöön käyttöomaisuuskirjan

pitojärjestelmä, jolla kyetään seuraamaan käyttöomaisuushyödykkeiden olemassaoloa ja 

niistä tehtäviä poistoja. Käyttöomaisuuden aktivointi ja suunnitelman mukaisten poistojen 

aloittaminen aiheuttavat useita ongelmatilanteita, alkaen jo kertaalleen poistettujen 

käyttöomaisuushyödykkeiden arvostamisperiaatteiden määrittämisestä.

1.2. Tutkielman rakenne ja tavoitteet

Tutkielman teoriaosassa (luvut 2 ja 3) on tarkoitus selvittää kirjallisuuslähteiden ja 

lehtiartikkeleiden avulla suomalaisen lainsäädännön ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän 

Suomen Pankin käyttöomaisuuskirjanpidolle asettamia vaatimuksia. Lisäksi tutkielman 

teoriaosuudessa selvitetään suunnitelman mukaisten poistojen problematiikkaa käyttöomai

suuskirjanpidon kannalta. Tutkielmassa pyritään ottamaan huomioon uuden kirjanpitolain 

ja -asetuksen vaikutukset suunnitelman mukaisten poistojen käsittelyyn käyttöomaisuuskir

janpidon osana. Uudet kirjanpitolaki ja -asetus astuivat voimaan 31.12.1997.

Käyttöomaisuuskirjanpidon järjestämistä muissa Euroopan Unionin alueella toimivissa 

kansallisissa keskuspankeissa selvitetään tutkielman luvussa neljä. Asiaa tutkittiin 

kyselytutkimuksen avulla, joka lähetettiin niihin yhdeksään eurooppalaiseen keskuspank

kiin, joissa käyttöomaisuuskirjanpito Suomen Pankista saatujen tietojen perusteella on jo 

tällä hetkellä käytössä. Suomen Pankin toivomuksesta tutkielmaa varten selvitettiin myös, 

kuinka käyttöomaisuuskirjanpito on järjestetty liiketoimintaa harjoittavassa yrityksessä. 

Esimerkkiyrityksenä on Helkama-Auto Oy, jonka kirjanpitopäällikön haastatteluun 

perustuvat tutkimustulokset esitetään niin ikään neljännessä luvussa. Luvussa viisi kuvataan 

käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmän käyttöönottoon valmistautumista Suomen Pankissa 

sekä niitä tavoitteita ja ongelmia, joita pankilla on ollut käyttöomaisuuskirjanpitoonsa 

liittyen.
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Tutkielman päätavoitteena on tutkielman teoria-ja empiiriaosuuksien perusteella tehtyjen 

johtopäätösten avulla antaa toimenpide-ehdotuksia Suomen Pankille sen käyttöomaisuus- 

kiijanpitojäijestelmän käyttöönottovaiheessa ilmenneiden olennaisimpien ongelmakohtien 

ratkaisemiseksi. Näitä ongelmakohtia ja suositeltuja toimenpide-ehdotuksia on käsitelty 

tarkemmin tutkielman viidennessä luvussa. Tutkielman toisena tavoitteena on tuottaa 

Suomen Pankille analysoitua tietoa siitä, miten käyttöomaisuuskirjanpito on järjestetty 

kansallisissa keskuspankeissa Euroopassa sekä eräässä suomalaisessa liiketoimintaa 

harjoittavassa yrityksessä. Tutkielman yhteenvetoja loppukommentit esitetään päätösluvus- 

sa.

1.3. Tutkielman rajaukset

Suomen verolainsäädännön vaikutukset käyttöomaisuuden poistoihin jätetään kokonaan 

tutkielman tarkastelualueen ulkopuolelle, sillä elinkeino- ja tuloverolainsäädännöt eivät 

koske Suomen Pankkia. Siten myös suunnitelman ylittävät poistot jäävät käsittelyn 

ulkopuolelle, koska niiden kirjaamisen perusteena on yleensä verolainsäädännön vaatimus, 

joka edellyttää verotuksessa hyväksyttävien poistojen tekemistä myös kirjanpidossa. 

Käsittelyn ulkopuolelle jäävät myös varauksilla ja avustuksilla hankitun käyttöomaisuuden 

poistokäsittely, sillä Suomen Pankin kirjanpidossa ei kyseisiä eriä esiinny.

Tutkielmassa keskitytään käyttöomaisuuskirjanpitoon, joka toteutetaan erillisen 

osakirjanpidon avulla. Käsittelyn ulkopuolelle jää siis pääkirjanpidon sisällä, menojäännös- 

tilien avulla hoidettava käyttöomaisuuskirjanpito. Tarkoituksena ei ole ottaa kantaa 

käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmän tekniseen toteutukseen Suomen Pankissa, eikä 

myöskään järjestelmätoimittajan valintaan. Tutkielman tarkastelualueen ulkopuolelle 

jäävät Suomen Pankin neljä haarakonttoria sekä Suomen Pankin yhteydessä toimiva 

Rahoitustarkastus.
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2. KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPIDOLTA VAADITTAVAT OMINAI

SUUDET

2.1. Käyttöomaisuuden määritelmä

Käyttöomaisuutta ovat kirjanpitolain1 4 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan pysyviin 

vastaaviin kuuluvat esineet, erikseen luovutettavissa olevat oikeudet ja muut hyödykkeet, 

jotka 4 luvun 3 §:n mukaan on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena. 

Käyttöomaisuus on jaoteltu kirjanpitoasetuksen 1 luvun 6 §:n 1 momentissa kolmeen 

pääryhmään seuraavan kaavan mukaisesti:

VASTAAVAA 

Pysyvät vastaavat

I Aineettomat hyödykkeet
1. Perustamismenot
2. Tutkimusmenot
3. Kehittämismenot
4. Aineettomat oikeudet
5. Liikearvo
6. Muut pitkävaikutteiset menot
7. Ennakkomaksut

II Aineelliset hyödykkeet
1. Maa-ja vesialueet
2. Rakennukset j a rakennelmat
3. Koneet ja kalusto
4. Muut aineelliset hyödykkeet
5. Ennakkomaksut j a keskeneräiset hankinnat

Uusi kirjanpitolaki N:o 1336/1997
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III Sijoitukset
1.

2.

3.
4.
5.
6. 

7.

Osuudet saman konsernin yrityksissä 
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 
Muut osakkeet ja osuudet 
Muut saamiset 
Omat osakkeet tai osuudet

2.2. Käyttöomaisuuserien sisältö

Tässä kappaleessa selvitetään, mitä menoja kuhunkin tasekaavan mukaiseen käyttöomai

suuserään tulee kirjanpitolain perusteella kirjata. Käyttöomaisuuden poistokäytäntöä 

käsitellään myöhemmin tutkielman kolmannessa luvussa.

2.2.1. Aineettomat hyödykkeet

Perustamismenoja ovat mm. yhtiön perustamiseen liittyvät juristien palkkiot ja rekisteri- 

ilmoituskulut patentti- ja rekisterihallitukselle. Lisäksi tähän erään voidaan aktivoida 

perustamiseen osallistuneiden henkilöiden palkat ja muut henkilöstömenot, asiantuntija- 

palkkiot sekä neuvottelu-, edustus-ja vuokramenot yms. menot. (Vahtera, 1993, 78)

Tutkimusmenot ja kehittämismenot on uudessa tasekaavassa erotettu toisistaan. Tämän jaon 

lähtökohtana ovat olleet kansainväliset IAS-suositukset, joissa nämä erät ovat erillään. 

Tutkimuksella tarkoitetaan pääsääntöisesti toimintaa, jonka tavoitteena on tiedon 

lisääminen. Kehittäminen sitä vastoin on tutkimuksen tuloksena saadun tiedon soveltamista 

käytäntöön, jolloin kehittämistoiminnan tavoitteena on luoda uusia tai olemassa olevia, 

olennaisesti parempia tuotteita tai menetelmiä, joita voidaan taloudellisesti hyödyntää 

liiketoiminnassa. (Hankonen, 1998, 62-63) Tutkimusmenoina voidaan aktivoida 

henkilöstömenojen lisäksi tutkimuksessa ja kehittämismenoina liiketoiminnan kehittämi

sessä tarvittavat hyödykkeet, aineet, tarvikkeet, tarvittavien lupien ja ulkopuolisilta
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ostettujen palveluiden kustannukset sekä tutkimuksen tai kehittelyn muut välittömät 

kustannukset. Sen sijaan tutkimus- ja kehitystyössä käytettävät rakennukset ja koneet 

kirjataan omien nimikkeidensä mukaisiin tase-eriin. (Vahtera, 1993, 80 ja Hankonen, 1998, 

64)

Aineettomat oikeudet käsittävät erikseen luovutettavissa olevat oikeudet, kuten patentit, 

tavaramerkit ja tekijänoikeudet sekä oikeudet, jotka eivät ole erikseen luovutettavissa, 

kuten esimerkiksi tietokoneohjelmien käyttöoikeudet. (Leppiniemi, 1996, 12:7)

Liikearvo (goodwill-arvo) esiintyy vain yritys- ja liiketoimintakaupan sekä fuusion 

yhteydessä. Yritys-ja liiketoimintakaupan yhteydessä liikearvolla tarkoitetaan yrityksestä 

maksetun kauppahinnan ja sen substanssiarvon (varat-velat) välistä erotusta. Liikearvo 

osoittaa tällöin yrityksen aineettomista tuotannontekijöistä maksetun arvon. (Leppiniemi, 

1996, 12:8) Liikearvo kuvastaa siis niitä tulonodotuksia, joita ostajalla on hankittuun 

omaisuuteen liittyen. Hankitusta substanssista maksetaan ikään kuin ylihintaa. Jos yhteisö 

luo itse liikearvonsa, tälle ei tule kirjanpidossa erikseen aktivoitavaa hankintamenoa. 

Fuusion yhteydessä liikearvolla tarkoitetaan sitä fuusioaktiivan määrää, jota ei voida 

kohdistaa vastaanotetuille, taseessa näkyville tuotannontekijöille (Leppiniemi, 1996, 12:8).

Muina pitkävaikutteisina menoina voidaan aktivoida edellisiin taseryhmiin kuulumattomia 

aineettomia hyödykkeitä, esimerkiksi pitkävaikutteiset, poikkeuksellisen suuret 

mainoskampanjat ja vastaavat mainosmenot sekä vuokrahuoneistojen peruskorjausmenot. 

Muut pitkävaikutteiset menot eivät yleensä ole erillisesti realisoitavissa. Ennakkomaksut 

ovat hyödykkeen hankinnasta ennakkoon ulkopuolisille myyjille, ennen sen käyttöönot- 

toonottoa, maksettuja maksuja.
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2.2.2. Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueita ovat mm. maa-, metsä- ja vesialueet, rakennetut ja rakentamattomat 

tontit sekä virkistysalueiden tontit. Jos maa-alue on ostettu rakennuksen kanssa yhtenä 

kiinteistökauppana, on rakennuksen ja maa-alueen kauppahinta erotettava toisistaan. 

Hankintamenoon lasketaan kauppahinnan lisäksi alueen erottamis-, lainhuudatus- ja muut 

välittömät menot. (Vahtera, 1993, 104-105)

Rakennuksiin ja rakennelmiin kuuluvat kaikki yhteisön toiminnassaan ja sen apuna 

käyttämät tehdas-, varasto-, toimisto-, myymälä yms. rakennukset (Vuorenalusta, 1993, 

110). Myös sosiaalisiin tarkoituksiin käytettävät rakennukset kuuluvat tähän tase-erään. 

Rakennelmia ovat mm. polttoainesäiliöt, kalliosuojat ja -varastot sekä tilapäiset, kevyet 

rakennelmat. Rakennuksen ja rakennelman hankintamenoa määriteltäessä tulisi 

hankintahinnan lisäksi ottaa huomioon maksetut leimaverot ja lainhuudatusmaksut, 

arkkitehdin, välittäjän ja arvioitsijan palkkiot, mahdollisesti aktivoitavat kiinteät menot 

sekä peruskorjausten menot.

Koneisiin ja kalustoon merkitään irtain käyttöomaisuus, kuten yhteisön liiketoimintaproses

sissaan käyttämät koneet ja laitteet, konttorikoneet, ajoneuvot, huonekalut, työkalut, 

telelaitteet yms. hyödykkeet, jotka on kirjanpitolain mukaan tarkoitettu tuottamaan tuloa 

jatkuvasti useana tilikautena. (Vuorenalusta, 1993, 110)

Muut aineelliset hyödykkeet on käyttöomaisuusryhmä, joka käsittää mm. maa-ainesten 

ottopaikat, rautatiet, sillat, viemärit ja vesijohtojärjestelmät. Myös taide-esineet, jotka on 

hankittu yhteisön tilojen koristeeksi edistämään tulonhankintaa, voidaan esittää tässä tase- 

erässä. (Vuorenalusta, 1993, 110)

Ennakkomaksut ovat tilatuista aineellisista hyödykkeistä, joita ei ole vielä vastaanotettu, 

ennakkoon toimittajille maksettuja maksuja. Keskeneräiset hankinnat liittyvät itse 

tehtävään käyttöomaisuuteen, jonka rakentaminen on vielä kesken. Kun hyödykkeet otetaan
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käyttöön, suoritetaan siirto näistä eristä asianomaisen käyttöomaisuushyödykkeen omaan 

varsinaiseen taseryhmäänsä. (Vuorenalusta, 1993, 110)

2.2.3. Sijoitukset

Taseen pitkäaikaisten sijoitusten ryhmästä merkittävä osa on yleensä tytäryhtiö-, osakkuus- 

ja omistusyhteysyritysten osakkeita ja osuuksia. Niitä kutsutaan myös käyttöomaisuusarvo

papereiksi. Käyttöomaisuusarvopapereita ovat myös osakkeet ja osuudet, jotka oikeuttavat 

omistamaan yhtiötä, jonka toiminnalla on oleellinen merkitys omistavan yhtiön 

liiketoiminnalle esimerkiksi asiakassuhteina, raaka-ainetoimittajana tai palvelujen taijoana 

joko tuloja lisäämällä tai menoja vähentämällä. (Vahtera, 1993,107). Ainakin puhelinosak

keita tai puhelinosuuksia löytynee käytännössä kaikkien suomalaisten yritysten taseiden 

pitkäaikaisten sijoitusten ryhmästä. Saamisilla, jotka kuuluvat pitkäaikaisiin sijoituksiin, 

tarkoitetaan sellaisia varsinaiseen toimintaan liittyviä saamisia, joiden todennäköiseen 

takaisinmaksuun on aikaa vähintään vuosi. Niihin saattaa usein liittyä myös erityisehtoja 

esimerkiksi korkojen ja takaisinmaksun osalta. Täysin uutena eränä taseen sijoitukset- 

ryhmään on osakeyhtiölain uudistuksen yhteydessä tullut yhteisön itsensä omistamat omat 

osakkeet tai osuudet. Osakeyhtiölain uudistuksen yhteydessä annettiin osakeyhtiöille 

mahdollisuus hankkia omistukseensa omia osakkeitaan enintään määrä, joka oikeuttaa 

viiden prosentin osuuteen yhtiön osakepääomasta tai äänivallasta.

2.3. Käyttöomaisuuskirjanpidon hyödyntäminen

Käyttöomaisuuden hallintaan kirjanpidon avulla kiinnitettiin yllättävän vähän huomiota 

suomalaisessa yritysmaailmassa aina 1990-luvun alkupuolelle asti. Rahoitus-ja vaihto- 

omaisuuden jatkuvaan seurantaan on panostettu perinteisesti huomattavasti enemmän 

erilaisten tietojärjestelmien avulla (mm. osto- ja myyntireskontrat), kun taas monille 

yrityksille riitti aina vuoden 1993 kiijanpitolakiuudistukseen asti käyttöomaisuuden
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seuranta kiijanpidon pääkiijatilien avulla. Tähän oli osasyyllisenä vuonna 1974 uudistettu 

kirjanpitolaki, jonka mukaan käyttöomaisuudesta riittivät menojäännöspoistot sekä 

tilivuosittainen tase-erittely käyttöomaisuuden muutoksista. Muutamat kansainvälisillä 

markkinoilla toimivat suomalaisyritykset olivat tosin 1980-luvun puolivälissä todenneet 

kasvavan tarpeen erillisen käyttöomaisuuskirjanpidon käyttöönotolle ja kansainvälisemmäl- 

le poistokäytännölle suunnitelman mukaisine poistoineen. Mutta vasta vuoden 1993 

kirjanpitolakiuudistus määräsi Suomessa kirjanpitovelvolliset (pienimpiä lukuunottamatta) 

kirjaamaan kirjanpidossaan suunnitelman mukaisia poistoja. (Vahtera, 1993, 122-125)

Suomen liityttyä Euroopan Unionin jäseneksi vuodenvaihteessa 1995 kohdistui juuri 

uudistetulle kirjanpitolaille uusia vaatimuksia. Suomen tuli muuttaa kirjanpitolainsäädän

tönsä vastaamaan EU:n tilinpäätösdirektiivien pakottavia säädöksiä. Näistä säädöksistä 

käyttöomaisuutta, poistolaskentaa ja poistojen esittämistä tilinpäätöksessä käsittelee 

Euroopan Yhteisöjen 4. yhtiöoikeudellinen tilinpäätösdirektiivi. Vuoden 1997 kirjanpito

lain uudistuksen valmisteluissa pyrittiin ottamaan huomioon EU:n direktiivien lisäksi myös 

yritysten tilinpäätösten kansainvälisen vertailukelpoisuuden parantaminen. Siksi myös 

IASC:n (International Accounting Standards Committee) antamilla suosituksilla on ollut 

merkittävä painoarvo kirjanpitolain uudistuksessa. Näistä suosituksista käsittelee 

poistolaskentaa International Accounting Standard 4.

Suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen aiheuttaa helposti jo melko pienellekin 

kirjanpitovelvolliselle tilanteita, jotka olisivat ilman kattavaa käyttöomaisuuskirjanpitojär

jestelmää vaikeasti hallittavissa (Vahtera, 1993, 125-126). Kirjallisuudessa onkin esitetty 

kärkkäitä kommentteja suunnitelman mukaisten poistojen tarpeellisuutta vastaan, etenkin 

pk-yritysten kohdalla. Perusteluina on esitetty mm. nykyisen poistokäytännön vaikeaselkoi

suutta ja työläyttä sekä käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmien vaatimien ATK-investointien 

kalleutta, (ks. esim. Mäkinen, 1994,43-45 ja Mäkinen, 1995,47-53) Käyttöomaisuuskirjan

pidon tarpeellisuuden puolesta on kirjallisuudessa esitetty muitakin perusteluja sen lisäksi, 

että se helpottaa suunnitelman mukaisten poistojen laskemista. Näitä erillisen käyttöomai
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suuskirjanpidon tuottamia hyötyjä on listannut mm. Vahtera seuraavasti (Vahtera, 1993, 

123-126):

* käyttöomaisuuden valvonnan parantuminen

* huoltotoiminnan tehostuminen

* sisäisen ja ulkoisen tarkastustoiminnan tehostuminen

* vakuutusten hoitamisessa ja niiden oikean kustannustason määrityksessä avustaminen

* operatiivisen (sisäisen) laskennan avustaminen

Käyttöomaisuuden valvontaa on toki voitu ennen käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmän 

käyttöönottoakin ylläpitää hyödykkeiden määrät, sijainnit, vastuuhenkilöt ja tarkat 

tunnistetiedot sisältävän kalustorekisterin avulla. Siksi tämä ei mielestäni ole varsinainen 

perustelu käyttöomaisuuskirjanpidon aloittamiselle. Mutta jos käyttöomaisuuskirjanpito 

muiden syiden takia otetaan käyttöön, on tietenkin järkevää sisällyttää kalustorekisterin 

tiedot siihen mukaan.

Huoltotoiminnan tehostuminen perustuu siihen, että käyttöomaisuuskirjanpidon avulla 

kyetään seuraamaan hyödykkeille (esim. ajoneuvoille) tehtävien huoltojen kustannuksia, 

ja tätä tietoa voidaan käyttää operatiivisessa päätöksenteossa hyväksi. Lisäksi järjestelmästä 

löytyvät helposti huoltopalvelun suorittajien yhteystiedot. Vakuutusten hoidossa 

käyttöomaisuuskirjanpito voi auttaa mahdollisten varkaus- ja palokorvausten sekä

systemaattisen seurannan ansiosta.

Vaikka tietojärjestelmiä ei yrityksissä rakennetakaan tarkastajia varten, on selvää, että 

käyttöomaisuuskirjanpidosta saatava informaatio helpottaa myös ulkoisten ja sisäisten 

tarkastajien työtä. Käyttöomaisuuskirjanpidosta on tarkastajille käsittääkseni apua etenkin 

sen arvioimisessa, ovatko yhteisön aineettomat ja aineelliset hyödykkeet arvostettu oikein, 

ja onko yhteisön johto järjestänyt omaisuuden valvonnan lain mukaisella tavalla.
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Vaikka ulkoisessa laskennassa näytettäisiinkin liian hyviä tuloksia, ei samaa voida tehdä 

sisäisessä laskennassa. Siksi tärkeimmäksi käyttöomaisuuskirjanpidon käyttäjäksi onkin 

tullut yhteisön sisäinen, operatiivinen laskenta. Käyttöomaisuuskirjanpidosta on sisäiselle 

laskennalle hyötyä etenkin käyttöomaisuushyödykkeiden arvostamisessa ja vastuiden 

allokoinnissa vastuuhenkilöille. (Vahtera, 1993, 126) Myös budjettien ja tulosennusteiden 

laadinta helpottuu, kun poisto-ja investointibudjetit voidaan saada suoraan käyttöomaisuus

kirjanpitojärjestelmästä (Hobart, 1991, 54-58). Käyttöomaisuuskirjanpidon käyttäminen 

sisäisen laskennan apuna on mielestäni tärkeä seikka, mutta sen tehokas hyödyntäminen

ja sisäisten laskentajärjestelmien kesken.

2.4. Käyttöomaisuuskirjanpidolle kohdistettavat vaatimukset

Kirjanpitolaissa ei nimenomaisesti vaadita käyttöomaisuuskirjanpidon järjestämistä, mutta 

suunnitelman mukaisiin poistoihin siirtyminen edellyttää erillistä käyttöomaisuuden 

seurantaa ja poistojen laskentajärjestelmän luomista ja jatkuvaa ylläpitämistä, jotta 

pystyttäisiin tuottamaan kirjanpitolain edellyttämä käyttöomaisuutta koskeva tilinpäätösin

formaatio. (Leppiniemi, 1992, 173)

Siirtyminen suunnitelman mukaisiin poistoihin merkitsee yleensä esinekohtaisen 

käyttöomaisuuskirjanpidon käyttöönottoa. Joka tapauksessa tarvitaan poistolaskenta)ärjes- 

telmä, jota ylläpidetään jatkuvasti. (Koivikko, 1993,4)

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaan käyttöomaisuuskirjanpito on suunnitelman 

mukaisia poistoja tehtäessä yleensä tarkoituksenmukaista laatia erillisenä osakirjanpitona. 

Erillinen käyttöomaisuuskirjanpito tulee täsmäyttää ainakin tilikausittain pääkirjanpidon 

kanssa. Jos kirjanpitovelvollisen käyttöomaisuuden arvo ei ole olennaisen suuri, voidaan 

käyttöomaisuuskirjanpito hoitaa myös pääkirjanpitoon avattavia menojäännöstilejä 

hyväksikäyttäen. Pääsääntöisesti käyttöomaisuuskirjanpito laaditaan hyödykekohtaisesti 

siten, että se käsittää kaikki käyttöomaisuushyödykkeet, joiden taloudellinen pitoaika ei ole
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vielä päättynyt. Kuitenkin koneita, kalustoa ja muuta niihin verrattavaa irtainta käyttöomai

suutta koskeva käyttöomaisuuskiijanpito voidaan olennaisuusperiaate huomioonottaen 

jäljestää myös hyödykeryhmäkohtaisesti, jos tällä on vain vähäinen vaikutus suunnitelman 

mukaisten poistojen määrään. Jos käyttöomaisuushyödykkeen poistosuunnitelma on 

laadittu ryhmäkohtaisesti, poistomenetelmää ja poistoaikaa koskevat tiedot voidaan 

sisällyttää käyttöomaisuuskiijanpitoon ilmoittamalla, mihin poistokohderyhmään hyödyke 

kuuluu. (KILA, 1993, 6.)

Vahtera on esittänyt oman esimerkkiluettelonsa niistä tiedoista, jotka käyttöomaisuuskiijan- 

pidon tulisi sisältää. Luetteloon sisältyvät myös kiijanpitolautakunnan omassa yleisohjees

saan antamat sisältövaatimukset. Seuraavassa on esitetty tästä luettelosta mielestäni 

keskeisimmät vaatimukset (Vahtera, 1993, 126-127 ja KILA, 1993,6.):

* hyödykkeen tunnistetiedot (nimi, tyyppi, numero, sijaintipaikka ja vastuuhenkilö)

* hankintameno

* hankinta-ajankohta (vähintään kuukauden, mielellään päivän tarkkuudella)

* kirjanpito-, jälleenhankinta-ja jäännösarvon seuranta

* arvonkorotukset

* alv-vähennysten seuranta

* ryhmittely kustannuspaikoittain ja hyödykeryhmittäin

* usean poistomenetelmän hallinta (ainakin tasa-, menojäännös-ja substanssipoistot)

* poistoennusteen tekeminen (poistoaika)

* tehokas integrointi ostotilausten käsittelyjärjestelmään ja pääkirjanpitoon

* ulkoista laskentaa palvelevat osat (poistolaskelmien ja tilinpäätöserittelyiden tuottaminen)

* hyödykkeiden toimittaja-ja vakuutustietojen ylläpito

* sisäistä laskentaa palvelevat osat

* käyttöomaisuusluetteloiden ja ikäanalyysien laatiminen ja ylläpito

* käyttöomaisuuden myynnit, romutukset yms.

* käyttöomaisuusosakkeiden ja niiden tuottojen (osingot, osakeannit) seuranta

* kiinteistöjen veroilmoitukset sekä kiinnitys-ja panttaustiedot
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2.5. Käyttöomaisuuskirjanpidon toteuttaminen

Seuraavissa kappaleissa kuvataan niitä ominaisuuksia, joita tehokkaan ja toimivan 

käyttöomaisuuskiijanpidon tulisi sisältää. Tarkoituksena ei ole antaa tyhjentävää selvitystä 

siitä, minkälaisen käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmän teknisesti tulisi olla, vaan 

pikemminkin selostaa ominaisuuksia, joita toimivalla käyttöomaisuuskirjanpidolla on, ja 

miten sitä tulisi hyödyntää.

2.5.1. Olennaisuuden periaate ja kirjaustarkkuus

Olennaisuuden periaatetta tulee käyttöomaisuuskiijanpidossa noudattaa järjestelmällisesti 

niin poistosuunnitelmassa kuin käytännön kirjaustyössäkin. Tarkoituksena on pitää 

käyttöomaisuuskirjanpidon hoitamisesta saadut hyödyt siitä aiheutuvia kustannuksia 

suurempina. Käyttöomaisuuskirjanpitoa aloitettaessa vanhojen hyödyketietojen keräämistä 

ei kannata ulottaa kaluston osalta paljonkaan yli kolmen vuoden, elleivät tätä vanhemmat 

hankinnat ole koko kaluston arvon kannalta merkittäviä (Vahtera, 1993, 139). Kirjaukset 

tehdään käyttöomaisuuskirjanpidossa lähtökohtaisesti kirjanpitotositteiden tarkkuudella. 

Kirjaustarkkuuteen tulisi kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota, mikäli samalla 

ostolaskulla on hankittu joko erilaisia hyödykkeitä tai samanlaisia hyödykkeitä, joiden 

valvonta kuuluu eri henkilöille tai jotka voidaan myöhemmin myydä erikseen. Tilanteessa, 

jossa on esimerkiksi hankittu useampi samanlainen tietokonepääte, mutta eri henkilöille, 

ostotosite kannattaa jakaa hyödykekohtaisesti, jotta koneiden haltijat voidaan määrittää. 

Myös jos käyttöomaisuushyödyke muodostuu projektiluonteisesta suoritteesta, johon liittyy 

lukuisia erillisiä tositteita (esim. rakennus- tai ATK-järjestelmän käyttöönottoprojekti), ei 

ole mielekästä kirjata näitä tositekohtaisesti käyttöomaisuuskirjanpitoon. Tällöin 

hyödykkeen hankintameno lasketaan projektiseurannalla eri osista yhteen ja tositteiden 

summa viedään yhtenä nimikkeenä kirjanpitoon. (Vahtera, 1993, 139-141) Olennaisuuspe- 

riaate tulisi kuitenkin ottaa näissäkin asioissa huomioon.
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2.5.2. Kirjausten ajoittaminen ja yhteys pääkirjanpitoon

Koska käyttöomaisuuskirjanpito on vain pääkirjanpitoa avustava osakirjanpito, ei se saisi 

suuremmin vaikuttaa pääkirjanpidon toimintoihin ainakaan häiritsevästi. Kirjanpitolaissa 

ei ole määräyksiä käyttöomaisuuskirj anpitokirj austen ajalliselle suorittamiselle. 

Käyttöomaisuuskirjanpitotapahtumien kirj aamisaj ankohta on siis täysin yhteisön itsensä 

valittavissa. Vahtera on esittänyt vaihtoehtoiset toimintamallit seuraavasti (Vahtera, 1993, 

142):

1) Käyttöomaisuuskirjanpitotapahtumat kirjataan samanaikaisesti pääkirjanpitokirjauksen 

kanssa. Menetelmä vaatii pää- ja käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmien tiivistä 

integroimista.

2) Käyttöomaisuuskirj anpitotapahtumat kirjataan kuukausikohtaisesti niin, että ne voidaan 

kuukausittain täsmäyttää pääkirjanpidon kanssa.

3) Käyttöomaisuuskirj anpitotapahtumat kirjataan tilinpäätöstä ja välitilinpäätöksiä tehtäessä 

ajan tasalle esimerkiksi neljännesvuosittain.

4) Käyttöomaisuuskirj anpitotapahtumat kirjataan satunnaisesti tilikauden kuluessa, mutta 

viimeistään tilinpäätöstä tehtäessä.

Mielestäni käyttöomaisuuskirjanpitotapahtumien kirjaaminen olisi järkevintä hoitaa 

samanaikaisesti pääkirjavientien kanssa tai ainakin vähintään kuukausikohtaisesti. Poistot 

tulisi kirjata kuukausittain tai ainakin väli-ja vuositilinpäätösten yhteydessä. Tällöin koko 

käyttöomaisuutta kyetään seuraamaan riittävän reaaliaikaisesti ja mahdollisissa 

hyödykkeiden myyntitilanteessa nähdään heti tapahtuman vaikutus käyttöomaisuuden 

arvoon. Myös yhteisön sisäisen laskennan informaatiotarpeen kannalta mahdollisimman 

reaaliaikainen käyttöomaisuusseuranta on hyödyksi.
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2.5.3. Käyttöomaisuushyödykkeen myynnin ja romutuksen käsittely

Käyttöomaisuuden myynti on yksi hankalimmista liiketapahtumista suunnitelman mukaisia 

poistoja tehtäessä. Myyntejä on lähes mahdotonta laskea oikein ilman hyödykekohtaista 

käyttöomaisuuskiijanpitoa. Käyttöomaisuuden myynnin osalta kiijanpidossa on olennaista 

ottaa huomioon, millaista käyttöomaisuutta yhteisö myy, sekä kuinka suuri osuus 

myynnillä on käyttöomaisuuden määrästä ja liikevaihdosta. Jos käyttöomaisuuden myynti 

on esimerkiksi vain työsuhdeautojen, konttorikoneiden ja työkalujen vaihtoa tai muuta 

vähämerkityksellistä toimintaa, on järkevää hoitaa myyntien kirjanpito mahdollisimman 

yksinkertaisella tavalla. Myynti voidaan tällöin vähentää tilikauden ostoista ja poistot tehdä 

vain netotetusta määrästä, koska myynneillä ei ole käytännössä mitään vaikutusta yhteisön 

tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Samaa menettelyä kannattaa käyttää, vaikka 

käyttöomaisuuden myynti kattaisi suhteellisen suuren osan käyttöomaisuudesta 

markkamäärien kuitenkin ollessa epäolennaisen pieniä. Menettely on teknisesti 

virheellinen, mutta antaa olennaisuuden periaatteen mukaan riittävän oikean lopputuloksen. 

Jos myytävä hyödyke on rakennus, tuotantolinja, paperikone tms. on myyntien kirjaami

seen kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä tässä tapauksessa myynti vaikuttaa sekä yhteisön 

tulokseen että taloudelliseen asemaan. (Vahtera, 1995, 67-68)

Käyttöomaisuuden myyntivoitto ja -tappio lasketaan hyödykekohtaisesti vähentämällä 

saadusta myyntitulosta myydyn hyödykkeen poistamaton hankintameno myyntihetkellä 

suunnitelman mukaisen poiston jälkeen. Käyttöomaisuushyödykkeen myyntitilikaudelta 

tehdään siis hyödykkeestä suunnitelman mukainen poisto sen luovutusajankohtaan asti. 

Merkitykseltään vähäinen myyntitilikauden poisto voidaan kuitenkin jättää tekemättä. 

Käyttöomaisuuden myyntitulon jakaantuminen myyntivoittoon tai -tappioon ja suunnitel

man mukaan poistamattoman hankintamenon kattamiseen on voitava selvittää käyttöomai

suuskirjanpidon avulla. (KILA, 1993, 5.) Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot 

esitetään tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa tai kuluissa. Poikkeustilanteissa 

ne voidaan esittää myös satunnaisissa erissä. (Holmberg, 1994, 121) Myyntitappion osalta 

vaihtoehtoinen käsittelytapa on kirjata se ylimääräiseksi poistoksi. Mikäli tappio on
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olennainen osa tilikauden poistoista, eritellään se liitetiedoissa. Jos käyttöomaisuuslasken

nassa käytetään poistoryhmiä, käyttöomaisuuden myyntitilanteessa myydyn hyödykkeen 

hankintamenolla vähennetään sen hankintavuoden hankintamenoa. Siten myyntivuoden ja 

sitä seuraavien vuosien suunnitelman mukaisten poistojen perusteena on aikaisempaa 

pienempi hankintameno. (Koivikko, 1993, 8-9)

Myyntien tapaan myös romutukset käsitellään käyttöomaisuuden vähennyksenä. 

Romutetun hyödykkeen hankintameno ja poistot perutaan, jolloin kuluksi kirjataan 

romutushetken suunnitelman mukainen menojäännös. (Koivikko, 1993, 9) Romutukset 

kirjataan siis kertapoistona, ja niitä voikin pitää käsittelytavaltaan ikään kuin myyntinä, 

jossa myyntihintana on nolla markkaa. Liikekirjanpidossa romutustapahtuman kirjaus 

tehdään joko suoraan ao. käyttöomaisuushyödykeryhmän poistojen tilille tai omalle 

romutettujen ja käytöstä poistettujen hyödykkeiden jäännösarvojen poistotilille (Riistämä 

& Stenman, 1993, 141).

2.6. Käyttöomaisuuskirjanpidon aloittaminen

Käyttöomaisuuskirjanpitoa aloittettaessa tulisi aluksi selvittää yhteisön hallussa olevan 

käyttöomaisuuden määrä, jonka jälkeen se tulisi arvostaa parhaaksi katsottujen periaattei

den mukaisesti. Tietojen keräämisessä kannattaa käyttää apuna olemassaolevia tase- 

erittelyitä ja tositteita. Myös monissa yhteisöissä ennen kattavan käyttöomaisuuskirjanpi

don käyttöönottoa pidetyt käyttöomaisuusluettelot, -rekisterit ja -kortistot kannattaa 

hyödyntää. Niiden tietoja yhdistelemällä ja tarvittaessa inventoiden varmistamalla saadaan 

todennäköisesti kattava yhteenveto yhteisön hallussa olevasta käyttöomaisuudesta. 

Käyttöomaisuuskirjanpidon aloittamiseen liittyvää suunnitelman mukaisiin poistoihin 

siirtymistä käsitellään myöhemmin kappaleessa 3.5.
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3. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT KÄYTTÖOMAISUUS

KIRJANPIDON OSANA

3.1. Käyttöomaisuuspoistojen teoreettinen perusta

Käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden pitkävaikutteisten menojen poistaminen 

kirjanpidossa voi teoreettisesti perustua (Riistämä & Lydman, 1993, 131):

a) käyttöomaisuushyödykkeen käyttöön

b) ajan kulumiseen

c) käyttöomaisuushyödykkeen tulonmuodostukseen

Poistojen perustuessa käyttöomaisuushyödykkeen käyttöön, katsotaan, että hyödykkeen 

käytön johdosta sen tekninen käyttökunto vähenee ja lopulta katoaa, eikä sen korjaaminen 

ole enää taloudellisesti järkevää. Toisessa vaihtoehdossa käyttöomaisuushyödykkeen 

käyttökelpoisuuden vähenemisen katsotaan johtuvan pelkästään ajan kulumisesta, eli 

hyödyke vanhentuu esim. teknisesti niin paljon, että sen käytöstä tulee taloudellisesti 

kannatamatonta, kun samanaikaisesti markkinoille tulee uudempia kilpailijoita. (Riistämä 

& Lydman, 1993, 131) Laskentatoimen kirjallisuudessa on ilmaistu hyödykkeen käyttöön 

tai ajan kulumiseen perustuva poiston tarkoitus mm. seuraavasti:

* Poiston perimmäisenä tarkoituksena on omaisuushyödykkeen hankintamenojen 

jakaminen sen pitoaikaan sisältyville laskentakausille. Poiston tekeminen on siis menojen 

jaksottamismenetelmä, eikä käyttöomaisuushyödykkeen arvostamiskeino. (Buckley & 

Lightner, 1973, 531)
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* IASC:n (International Accounting Standards Committee) laatimissa kansainvälisissä 

suosituksissa (IAS 4:2) poiston on määritelty olevan hyödykkeen poistettavan määrän 

jakamista sen arvioidulle pitoajalle.

Kolmas vaihtoehto perustuu siihen, että käyttöomaisuuden hankintamenoa (tai muuta 

pitkävaikutteista menoa) pidetään yrityksen tulonhankkimistarkoituksessa tapahtuneeksi 

rahankäytöksi muiden menojen tapaan. Näin ajatellen poisto merkitsee käyttöomaisuuden 

hankintamenon vähentämistä kyseisellä rahankäytöllä aikaansaaduista tuloista. Siten 

tulonmuodostukseen perustuva poisto johtaa suuremman poiston tekemiseen hyvänä 

tilikautena ja pienemmän poiston tekemiseen vähäisemmän tulonmuodostuksen tilikautena. 

Tuloksen mukainen poistomenettely on kansainvälisestikin hyväksytyn meno-tulon- 

kohdalle -periaatteen mukainen, ja se vastasi myös oman kirjanpitolakimme aiempia 

säännöksiä. (Riistämä & Lydman, 1993, 131) Laskentatoimen kirjallisuudessa on ilmaistu 

hyödykkeen tulontuottamiskykyyn perustuva poistojen tarkoitus mm. seuraavasti:

* Poistojen tehtävä on kohdistaa hyödykkeen alkuperäinen hankintameno niille tilikausille, 

jonka aikana sen odotetaan hyödyttävän yrityksen tulonmuodostusta, mahdollisimman 

rationaalisesti ja systemaattisesti (Hendriksen & Van Brenda, 1992, 526-528).

KILA:n mukaan suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan käyttöomaisuuden 

hankintamenon ja muiden pitkävaikutteisten menojen kirjaamista kuluiksi järjestelmällises

ti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. (KILA, 1993, 1.2.)

3.2. Poistoja koskevia säännöksiä

Ennen uuden kirjanpitolain (1336/1997) ja -asetuksen (1339/1997) voimaantuloa 

merkittävimmät poistoja koskevat säännökset sisältyivät vanhan kirjanpitolain 16, 19, 20 

ja 21 §:ään, vanhan kirjanpitoasetuksen 12 §:ään sekä osakeyhtiölain 11 luvun 3 §:ään. 

Vanhalla kirjanpitolailla ja asetuksella tarkoitetaan siis 31.12.1997 asti voimassa olleita
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säädöksiä 1572/1992 ja 1575/1992. Nämä säädökset on esitetty myös kirjanpitolautakunnan 

(KILA) antaman “Yleisohjeen suuunnitelman mukaisista poistoista” johdannossa. 

Kirjanpitolain uudistuksen jälkeen poistoja koskevia säännöksiä löytyy kirjanpitolain 5 

luvun 5, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 §:stä ja uuden asetuksen 2 luvun 2, 3 ja 4 §:ssä. Seuraavassa 

on esitetty näiden säädösten sisältöä lyhyesti.

3.2.1. Kirjanpitolain säädökset

Vanhan kirjanpitolain 16 §:n 4-7 momenteissa säädettiin käyttöomaisuuden hankintamenon 

jaksottamisesta ja poistojen kirjaamisesta, että “Käyttöomaisuuden hankintameno 

aktivoidaan ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Mikäli 

muita pitkävaikutteisia menoja on aktivoitu, ne on poistettava vaikutusaikanaan 

suunnitelman mukaan. Kirjanpitovelvollinen, jonka on kirjattava poistot suunnitelman 

mukaan, saa, jos siihen on erityistä syytä, kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja. ” Uuden 

kirjanpitolain 5 luvun 5 § käsittelee samaa aihetta. Nyt puhutaan käyttöomaisuuden ja 

muun pysyviin vastaaviin kuuluvan aineellisen omaisuuden hankintamenon aktivoinnista 

ja sen jaksottamisesta vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Lisäksi 

aktivoituun hankintamenoon luetut hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet menot on 

edellä mainitun pykälän mukaisesti voitava selvittää kustannuslaskelmien avulla. 

Aineellisen käyttöomaisuuden seurantaa ja merkitsemistä taseeseen on yksinkertaistettu 

olennaisuuden periaate kuitenkin huomioonottaen 5 luvun 5 §:n 3 momentissa: 

“Aineelliseen käyttöomaisuuteen kuuluvat samanlajiset ja hankintamenoltaan vähäiset 

hyödykkeet, joita kirjanpitovelvollinen hankkii jatkuvasti siten, että niiden määrän ja 

yhteenlaskettujen hankintamenojen muutokset ovat vähäisiä, saadaan merkitä taseeseen 

samaan rahamäärään tilikaudesta toiseen. ” Tämä varmasti helpottaa varsinkin pienimpien 

kirjanpitovelvollisten tilinpäätöstyötä jonkin verran. Vanhassa kirjanpitolaissa annettu 

mahdollisuus kirjata suunnitelman ylittäviä poistoja “erityisestä syystä” on säilytetty 

muuttumattomana uuden kirjanpitolain 5 luvun 12 §:ssä. Uudessa laissa on säilytetty myös 

osalle kirjanpitovelvollisista suotu oikeus poistaa käyttöomaisuuden hankintamenoja muut
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pitkävaikutteiset menot niiden vaikutusalana ilman erillistä, ennalta laadittua suunnitel

maa. Näihin vapaan valintaoikeuden omaaviin kiijanpitovelvollisiin kuuluvat ammatinhar

joittajat, yhdistykset ja muut vastaavat yhteisöt, säätiöt sekä kirjanpitovelvolliset, joiden 

toiminta perustuu kiinteistön hallintaan.

Osakeyhtiölain 11 luvun 3 §:ssä annetaan määräyksiä liikearvon ja kehittämismenojen 

poistamisesta. Vanhan kirjanpitolain poistosäännösten mukaan pitkävaikutteiset menot, 

mukaan lukien edellä mainitut, oli poistettava vaikutusaikanaan ennalta laaditun 

suunnitelman mukaisesti. Poistoaikaa ei siten kirjanpitolaissa ole aikaisemmin nimenomai

sesti säädetty. (Hankonen, 1998, 65) Osakeyhtiölaissa annetaan ohjeet liikearvon 

(goodwill) poistamisesta viidessä vuodessa tai vaikutusaikanaan, kuitenkin enintään 20 

vuoden kuluessa, sekä tutkimus- ja kehittelymenoj en sekä markkinatutkimus- y ms. 

menojen poistamisesta viidesosalla vuosittain aktivoidusta arvostaan, jollei pienempää 

poistoa erityisistä syistä voida katsoa hyvän kirjanpitotavan mukaiseksi. Lisäksi 

pitkäaikaisen lainan1 pääoma-alennus (emissiotappio) ja välittömät menot lainan 

liikkeellelaskemisesta saadaan, jollei niitä välittömästi kirjata kuluksi, ko. pykälän 

perusteella poistaa viimeistään lainan erääntymisaj ankoiltaan mennessä.

Vuoden 1998 alusta lähtien yrityksen perustamis- ja kehittämismenojen, liikearvon 

hankintamenon sekä lainan ottamisesta aiheutuneen pääoma-alennuksen ja liikkeeseenlas- 

kumenojen jaksottamissäännöt löytyvät myös KPL:n 5 luvun 7-10 §:stä. Kaikkien 

edellämainittujen menojen aktivoinnissa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Yrityksen 

aktivoidut perustamis- ja kehittämismenot sekä liikearvon hankintameno on lain mukaan 

pääsääntöisesti poistettava viiden vuoden kuluessa suunnitelman mukaan. Liikearvon 

kohdalla annetaan mahdollisuus poistaa se enintään 20 vuoden kuluessa, jos sen 

vaikutusaika on viittä vuotta pidempi. Kehittämismenojen osalta annetaan myös 

mahdollisuus käyttää enintään 20 vuoden poistoaikaa, mikäli sitä voidaan erityisestä syystä 

pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena. Samoin on KPL:n 5 luvun 11 §:ssä säädetty muiden

1 Pitkäaikaisella lainalla tarkoitetaan lainaa, jonka laina-aika on vähintään yksi vuosi. (KPL 4 luku 7 §)
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kuin 7-10 §:ssä mainittujen pitkävaikutteisten menojen jaksottamisesta. Näihin muihin 

pitkävaikutteisiin menoihin kuuluvat mm. ennen kehittämismenojen kanssa samaan erään 

sisältyneet tutkimusmenot.

3.2.2. Kirjanpitoasetuksen säädökset

Edellisessä vuoden 1993 kirjanpitolain uudistuksessa liitetietojen määrä ja merkitys 

tilinpäätöksessä kasvoivat olennaisesti aikaisempaan nähden. Viimeisimmässä vuoden 1997 

kirjanpitolain uudistuksessa liitetietovaatimukset ovat edelleen kasvaneet sekä esitettävien 

tietojen määrän että yksityiskohtaisuuden osalta. (Salminen & Honka, 1998, 17) Kun 

aiemmin kirjanpitolain 21 ja 21a §:ssä sekä kirjanpitoasetuksen eri kohdissa määrättiin 

esittämään asiat joko tuloslaskelmassa, taseessa tai niiden liitetietona, rajataan uudessa 

kirjanpitolaissa niiden esittämismahdollisuus ainoastaan tilinpäätöksen liitetietoihin. 

Vanhaan kiijanpitolakiin ja -asetukseen verrattuna tuloslaskelmaa koskevien liitetietojen 

osalta ei käytännössä ole tapahtunut suuria muutoksia. Tuloslaskelman liitetietomääräykset 

on esitetty KPA:n 2 luvun 3 §:ssä. Näistä suunnitelman mukaisia poistoja koskee vaatimus 

selvittää liitetiedoissa suunnitelman mukaisten poistojen perusteita ja niiden muutoksia.

Taseen vastaavia koskevista liitetiedoista säädetään KPA:n 4 §:ssä. Sen mukaan 

liitetietona on esitettävä:

1) selvitys poistamatta olevista aktivoiduista perustamis-, tutkimus-ja kehittämismenoista

2) perusteltu selvitys, jos aktivoitujen tutkimus- tai kehittämismenojen tai liikearvon 

poistoaika on pitempi kuin viisi vuotta

3) kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset lainan liikkeeseenlaskemisesta

4) arvonkorotusten periaatteet ja niiden kohteiden arvonmääritysmenetelmät

5) tieto pysyviin vastaaviin kuuluvien koneiden ja laitteiden hankintamenojen vielä 

poistamatta olevasta osasta

Á
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6) selvitys tilikaudella aktivoitujen korkomenojen määrästä ja tase-eräkohtaiset tiedot 

poistamattomista aktivoiduista korkomenoista, mikäli korkomenoja on luettu hyödykkeen 

hankintamenoon

7) tase-eräkohtainen tieto käyttöomaisuusarvopapereiden jälleenhankintahintojen ja 

aktivoitavien hankintamenojen erotuksesta, mikäli se on olennainen

Edellämainittujen erien lisäksi on taseen liitetietona KPA:n 2 luvun 4 § 2 momentin 

mukaan ilmoitettava taseen pysyvistä vastaavista, erikseen hankintamenosta ja arvonkoro

tuksesta, tase-eräkohtaisesti tiedot määrästä tilikauden alussa, lisäyksistä ja vähennyksistä 

tilikauden aikana, samoin kuin siirroista erien välillä, kertyneistä poistoista ja arvonalentu- 

misista tilikauden alussa, vähennyksiin ja siirtoihin kohdistuvista kertyneistä poistoista ja 

arvonalentumisista, tilikauden suunnitelman mukaisista poistoista sekä arvonalentumisista 

ja niiden palautuksista.

3.2.3. EMI:n suositukset

Tulevan Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) laskenta-ja kirjanpitosäännösten ja 

-suositusten harmonisointia valmistellut työryhmä The Working Group on Accounting 

Issues (WGAI) on ottanut kantaa myös Euroopan talous- ja rahaliiton IIEeen vaiheeseen 

osallistuvien valtioiden kansallisten keskuspankkien käyttöomaisuuden arvostamiseen ja 

poistamiseen. WGAI:n 25. lokakuuta 1996 päivätyssä raportissa (Accounting Principles for 

the ESCB/ECB) esitetään suosituksia kansallisille keskuspankeille yhteisen poistomenetel

män ja poistoaikojen käyttöönottamiseksi käyttöomaisuushyödykkeille 1. tammikuuta 1999 

alkaen. Raportti hyväksyttiin EMI:n neuvostossa 5. marraskuuta 1996. Seuraavassa 

käsitellään raportissa esitetyt keskeisimmät käyttöomaisuuden poistomenetelmiä, -aikoja 

ja arvostamista koskevat suositukset.

EMI:n suositusten mukaan kansallisten keskuspankkien (NCB) olisi arvostettava 

aineellinen käyttöomaisuutensa suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn
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hankintahintaan (cost less depreciation principle). Poistokäytännöksi suositellaan 

suunnitelman mukaisten poistojen tekemistä käyttöomaisuushyödykkeiden arvioidulta 

taloudelliselta pitoa]alta. Poistomenetelmänä suositellaan käytettäväksi tasapoistoja. 

Suunnitelman mukaisten poistojen aloitusajankohdaksi EMI suosittelee ensimmäisen 

käyttöomaisuushankintaa seuraavan vuosineljänneksen alkua. Tämä tarkoittaa siis sitä, että 

jos kansallinen keskuspankki hankkii esimerkiksi uuden ajoneuvon rahakuljetuksiaan 

varten 10. heinäkuuta, aloitetaan sen suunnitelman mukainen poistaminen käyttöomaisuus

kirjanpidossa vasta 1. lokakuuta.

EMI:n aineelliselle käyttöomaisuudelle antamat poistoaikasuositukset ovat melko suppeat. 

Poistoryhmäkohtaisia poistoaikasuosituksia on esitetty vain kolme:

* Atk-laitteet ja -ohjelmat sekä moottoriajoneuvot 4 vuotta

* Muut koneet, laitteet ja kalusteet 10 vuotta

* Rakennukset ja niihin liittyvät merkittävät perusparannukset 25 vuotta

Euromääräiseksi rajaksi, jota pienempiä käyttöomaisuushankintoja ei aktivoida lainkaan 

taseeseen, EMI suosittelee 10.000 EUROa. Tämänhetkisen kurssitason mukaan raja olisi 

noin 60.000 markkaa. Jos hankinta on osa jotakin laajempaa käyttöomaisuushankintaa tai 

projektia, voidaan alle 10.000 EIJROn hankintakin aktivoida. Myös tiettyjen käyttöomai- 

suushankintoihin liittyvien erien, kuten asiantunti]apalkkioiden ja lakisääteisten maksujen, 

aktivointi on mahdollista. EMI suosittelee lisäksi, että kansalliset keskuspankit tarkkailisi- 

vat säännöllisesti käyttöomaisuushyödykkeidensä jälleenhankintahintojen kehittymistä ja 

tarvittaessa kiljaisivat oman harkintansa mukaan käyttöomaisuudestaan arvonkorotuksia 

tai ylimääräisiä poistoja.

Aineettoman käyttöomaisuuden arvostamiseen ja poistokäsittelyyn EMI on antanut hyvin 

niukasti suosituksia. Aineettoman käyttöomaisuuden arvostamisen tulee tapahtua poistoilla 

vähennettyyn alkuperäiseen hankintahintaan (cost less depreciation), mutta sen poistoajois
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ta ei EMI ole antanut mitään suosituksia. Aineeton käyttöomaisuus on suositusten mukaan 

esitettävä taseessa kohdassa “Other Assets” ja tarvittaessa eriteltynä taseen liitetiedoissa.

3.3. Poistosuunnitelma

Poistojen kirjaaminen suunnitelman mukaisina edellyttää käyttöomaisuutta ja muita

tä. Poistosuunnitelmassa määritellään eri hyödykkeiden tai hyödykeryhmien arvioitu 

taloudellinen pitoaika (vaikutusaika), joka on usein samalla poistoaika, ja sinä aikana 

noudatettava poistomenetelmä. (Koivikko, 1996, 13) Taloudellinen pitoaika tarkoittaa sitä 

aikaa, jona käyttöomaisuudella arvioidaan olevan tuloa kerryttävä vaikutus kirjanpitovel

vollisen liiketoiminnassa. Se on yleensä lyhyempi kuin tekninen pitoaika. (Koivikko, 1993, 

1) Tähän vaikuttaa etenkin hyödykkeiden nopea tekninen kehitys useimmilla aloilla. Myös 

inflaatio ja mahdollisesti investointiin sidotun pääoman korko voivat lyhentää taloudellista 

pitoaikaa.

Poistosuunnitelma on yrityksen kannalta ohje, jota noudatetaan jatkuvasti pitkävaikutteisten 

menojen kuluksikirjaamisessa, eikä sitä voida muuttaa ilman painavaa syytä. Kuitenkin, 

jos käyttöomaisuuteen liittyvät tulonodotukset pienenevät, on poistosuunnitelmaa tältä osin 

tarkistettava lyhentämällä poistoaikaa. Tulonodotusten vastaavasti kasvaessa ja poistoajan 

pidentämistä harkittaessa tulee ottaa kuitenkin huomioon varovaisuuden periaate. 

Esimerkkinä poistoajan pidentämisestä voisi olla vaikka merkittävän perusparannuksen 

tekeminen käyttöomaisuushyödykkeeseen. (Koivikko, 1996, 13-14)

Yksityiskohtainen, kirjalliseen muotoon laadittu poistosuunnitelma kuuluu tilinpäätöksen 

liitetieto-ja tase-erittelyaineistoon. Poistosuunnitelman allekirjoittaa sen laatija, ja se tulisi 

käsitellä ja hyväksyttää yhteisön hallituksessa (Koivikko, 1996, 14 ja Vahtera, 1993,36). 

Hallituksen kokoukseen tulisi myös antaa arvio erilaisten poistosuunnitelmavaihtoehtojen 

vaikutuksista yhteisön tulokseen ja omaan pääomaan (Vahtera, 1993, 36). Koska



27

poistosuunnitelma on yksi keskeisistä tilinpäätössuunnittelun osatekijöistä, on tärkeää 

pohtia, mitä tekijöitä, tietoja ja arvioita tulisi huomioida suunnitelmaa tehtäessä. Vahtera 

on listannut niitä seuraavasti (Vahtera, 1993, 36):

* investointilaskelma

* tieto hyödykkeen pitoajan kapasiteetista

* suunnitelma hyödykkeen käytöstä omassa toiminnassa

* arvio omaan alaan vaikuttavista uusista innovaatioista

* arvio kilpailutilanteen muutoksista

* arvio tarvittavista huolto-ja korjaustoimenpiteistä

* arvio käyttöomaisuushyödykkeiden tulevasta hintakehityksestä

* arvio hyödykkeen myynti- tai vaihtoarvosta pitoajan lopussa

* tiedot investoinnin rahoitukseen tarvittavasta lainasta ja sen korosta

* suunnitelma investoinnin korvaamisesta pitoajan loppupuolella

Lisäksi ensimmäistä poistosuunnitelmaa tehtäessä tulee omata näkemys siitä, millaiseen 

poistotasoon erilaiset poistomenetelmävaihtoehdot johtavat.

3.3.1. Poistojen arvoperusta

Poistojen arvoperustan muodostaa käyttöomaisuushyödykkeen hankintamenon ja sen 

ennakoidun jäännösarvon erotus. Hankintameno on määritelty uuden kirjanpitolain 4 luvun 

5 §:ssä. Se on 1 ja 2 momentin osalta pysynyt muuttumattomana kirjanpitolain uudistukses

sa, eli hankintamenoon luetaan edelleen hyödykkeen hankinnan ja valmistuksen muuttuvat 

menot. Ja mikäli hankintaan ja valmistukseen liittyvien kiinteiden kulujen osuus 

hankintamenoon nähden on olennainen, voidaan niiden osuus lukea mukaan hankinta

menoon ja siten poistojen arvoperustaan. Olennaisuusvaatimus tarkoittaa käytännössä sitä, 

että kiinteiden menojen osuus hankintamenosta on vähintään 10-20 prosenttia (Leppiniemi, 

1995, 323). Uutena tekijänä hankintamenoon voidaan kirjanpitolain 4 luvun 5 § 3
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momentin perusteella sisällyttää myös pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen 

valmistamiseen kohdistettavissa olevan lainan korkomenot valmistusaj alta, mikäli 

korkomenojen ja kiinteiden menojen yhteismäärä on olennainen hyödykkeen hankinta

menoon nähden. Laskennallisia tai määrältään pieniä korkomenoja lupa ei koske (Rekola- 

Nieminen, 1997, 25-26). Myöskään viivästyskorkoja ei käsittääkseni voida aktivoida. 

Valmistusaikaan kohdistuvien korkomenojen tulee lisäksi ensisijaisesti perustua hankkeen 

rahoittamiseksi otettuun lainaan (Malmlund, 1998, 20). Hankintamenoa laskettaessa on 

huomioitava, ettei hankintamenoon lueta saatuja alennuksia eikä arvonlisäverolliseen 

toimintaan liittyvän hyödykkeen vähennyskelpoista arvonlisäveroa. Sen sijaan rahti-, 

vakuutus-ja asennusmaksut luetaan osaksi hankintamenoa.

Jäännösarvon määrittäminen on usein huomattavasti vaikeampaa kuin hankintamenon. 

Osalla käyttöomaisuushyödykkeistä ei jäännösarvoa edes ole, johtuen esimerkiksi 

loppuunkulumisesta, jälleenmyyntimarkkinoiden puuttumisesta tai teknisestä j älkeenjäämi- 

sestä. Usein näiden syiden ja varovaisuuden periaatteen perusteella jäännösarvo 

määritellään nollaksi. Tähän johtopäätökseen on päätynyt kirjanpitolautakuntakin 

yleisohjeessaan: “Jäännösarvon ennakointivaikeuksien vuoksi voidaan suunnitelman 

mukaisten poistojen perustaksi ottaa myös hyödykkeen koko hankintameno edellyttäen, 

ettei hyödykkeen ennakoitu jäännösarvo ole olennainen sen hankintamenoon nähden” 

(KILA, 1993, 2.1,1.). Pienille kirjanpitovelvollisille1 on jopa annettu mahdollisuus 

poistolaskennan yksinkertaistamiseksi kirjata käyttöomaisuuden hankintameno kokonaan 

hankintatilikauden kuluksi, vaikka se tuottaisikin tuloa useamman tilikauden aikana. 

Edellytyksenä on, että hyödykkeen hankintameno alittaa pienhankinnan rajan 10.000 

markkaa, eikä kirjaustavalla ole olennaista vaikutusta tilikauden tulokseen tai taloudellises

ta asemasta annettavaan kuvaan. Kuitenkin, jos hyödyke koostuu useasta eri komponentista,

1 Pienellä kirjanpitovelvollisella tarkoitetaan yhteisöjä, joissa vähintään kaksi seuraavista rajoista alittuvat:
- liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 20 miljoonaa markkaa
- taseen loppusumma 10 miljoonaa markkaa
- palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä
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joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää 10.000 markkaa, se merkitään käyttöomaisuu

teen ja kirjataan normaalisti poistoina vaikutusaikanaan kuluksi. (KILA, 1994, 2.1.1.)

Käyttöomaisuuden perusparannuksessa käyttöomaisuus saatetaan parempaan kuntoon kuin 

missä se on aikaisemmin ollut saman omistajan hallussa, tai käytettynä hankittu esine 

kunnostetaan ennen sen käyttöönottoa, tai korjataan uudessa esineessä jo sitä hankittaessa 

ollut vika (Leppiniemi & Leppiniemi, 1995, 131-132). Perusparannukselle on ominaista, 

että sen yhteydessä käyttöomaisuuden taloudellinen käyttöikä pitenee, kapasiteetti kasvaa, 

tuotannon laatu merkittävästi parantuu tai käyttökustannukset laskevat merkittävästi 

aikaisempaan verrattuna (Pettersson, 1993, 308). Käyttöomaisuushyödykkeen perusparan

nuksesta syntyvä meno voidaan joko lisätä alkuperäisen hyödykkeen poistamattomaan 

hankintamenoon tai kirjata erilliseksi käyttöomaisuuden hankintamenoksi, jolle 

määritellään oma poistosuunnitelma. Perusparannusmeno poistetaan yleensä käyttäen 

poistoaikana alkuperäisen hyödykkeen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa. Jos 

perusparannus lisää kuitenkin käyttöomaisuushyödykkeeseen liittyviä tulonodotuksia 

pidentämällä olennaisesti sen jäljellä olevaa taloudellista pitoaikaa, muutetaan poistosuun

nitelmaa vastaavasti. (KILA, 1993, 2.1.3.)

Kirjanpitolakiuudistuksen sisältämistä, poistoja koskevista muutoksista merkittävimpiä 

olivat mielestäni käyttöomaisuuden arvonkorotusten tulo suunnitelman mukaisten poistojen 

piiriin, sekä arvonkorotusmahdollisuuden poistuminen rakennuksilta (ks. KPL 5 luku 17 

§). Ennen uuden kirjanpitolain voimaantuloa arvonkorotuksista ei voinut tehdä poistoja, 

mutta uuden kirjanpitolain mukaan käyttöomaisuushyödykkeiden suunnitelman mukainen 

poisto lasketaan hankintamenon ja arvonkorotuksen yhteismäärästä. Arvonkorotuksista 

tehtävät poistot jaksotetaan siis arvonkorotuksen tekovuodesta lähtien jäljellä olevalle 

suunnitelman mukaiselle poistoajalle. Kuitenkin ennen uuden lain voimaantuloa tehdyt 

arvonkorotukset voidaan lain siirtymäsäännösten mukaisesti jättää poistamatta, mikäli 

kirjanpitovelvollinen niin haluaa (ks. KPL 9 luku 2 § 2 mom). Uudenkin lain mukaan 

arvonkorotus on edelleen peruutettava, jos se osoittautuu myöhemmin aiheettomaksi. On 

selvää, että arvonkorotusten tulo suunnitelman mukaisten poistojen piiriin on omiaan
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etäännyttämään suomalaista kiijanpitokäytäntöä kauemmaksi professori Saarion kehittämän 

meno-tulo -teorian periaatteista, ja vastaavasti lähentämässä sitä kohti kansainvälisiä IAS- 

periaatteita. Arvonkorotuspoistoilla on luonnollisesti vaikutuksensa myös yhteisön 

tilikauden tulokseen ja omaan pääomaan, mutta näiden vaikutusten arviointi jää tämän 

tutkielman tarkastelualueen ulkopuolelle.

3.3.2. Poistoaika ja poistojen aloittaminen

Käyttöomaisuuden aktivoitu hankintamenoja muut aktivoidut pitkävaikutteiset menot tulee 

kirjanpitolain mukaan poistaa vaikutusaikanaan kuluksi. Vaikutusajalla tarkoitetaan 

käyttöomaisuushyödykkeen tulonodotuksiin perustuvaa taloudellista pitoaikaa. Käyttö

omaisuuden taloudellinen pitoaika on yleensä lyhyempi kuin sen tekninen eli fyysinen 

pitoaika, joka riippuu hyödykkeen teknisestä käyttökelpoisuudesta yhteisön harjoittamassa 

toiminnassa. Taloudellisen pitoajan ja siten myös käyttöomaisuuden poistoajan 

määritteleminen riippuu viime kädessä yhteisön yksilöllisistä olosuhteista ja aiemmista 

kokemuksista. Poistoaika tulisikin määritellä niin, että se vastaa yhteisön omaa suunnitel

maa ja odotusta taloudelliseksi pitoajaksi. Poistoaikojen määrittelyssä tulee kuitenkin 

noudattaa varovaisuuden periaatetta. Jos hyödykkeen tuloa tuottavan vaikutuksen 

ennakoidaan vähenevän olennaisesti sen taloudellisen pitoajan loppupuolella, tulee se 

huomioida poistosuunnitelmassa. (KILA, 1993, 2.2.1.) Etenkin tasapoistomenetelmää 

sovellettaessa hyödykkeen poistoaika voi olla huomattavastikin sen taloudellista pitoaikaa 

lyhyempi johtuen mm. tulevaisuuteen liittyvästä epävarmuudesta, liiketoiminnan 

strategiavalinnoista, tuotantoteknologian muutoksista, inflaatiosta, investoinnin 

rahoitusrakenteesta jne. (Vahtera, 1993, 44 ja Riistämä & Lydman, 1993, 134). 

Huomionarvoista on se, ettei missään poistoja koskevissa ohjeissa (myöskään IAS:n 

suosituksissa tai EU:n direktiiveissä) ole kuitenkaan edellytetty suunnitelman mukaisten 

poistojen ulottamista poiston perustana olevan pitoajan loppuun saakka. Pääasia on, että 

poistoaika on enintään taloudellisen pitoajan mittainen, ja ettei poistojen yhteismäärä ylitä 

hankintamenoa (Riistämä & Lydman, 1993, 133).



31

Kirjanpitolautakunnan suunnitelman mukaisista poistoista antaman yleisohjeen liitteenä on 

annettu esimerkinomainen luettelo käyttöomaisuuden eri tase-erien hankintamenojen 

poistoajoista. Myös joidenkin toimialojen (mm. metsä-ja metalliteollisuuden) järjestöt ovat 

julkaisseet alakohtaisia poistoaikasuosituksia. Niiden päätarkoituksena lienee ollut parantaa 

tilinpäätösten alakohtaista vertailtavuutta (Koivikko, 1996, 14). Poistoaikoja eri 

poistoryhmien ja -kohteiden osalta käsitellään tarkemmin tutkielman kappaleessa 3.4.

Poistot käyttöomaisuuden hankintamenosta aloitetaan, kun hyödyke on otettu käyttöön 

kirjanpitovelvollisen toiminnassa. Poistoaikaan ei kuitenkaan lueta käyttöomaisuushyödyk

keen tavanomaista koekäyttöaikaa. Poikkeuksellisen pitkään jatkuva koekäyttö ei sitä 

vastoin oikeuta lykkäämään poistojen aloittamista. Käyttöomaisuuden käyttöönottotilikau- 

delta tehtävän poiston määrässä otetaan huomioon hyödykkeen käyttöönoton ajoittuminen 

ensimmäisenä vuonna. Tällöin siis huomioidaan, kuinka monta kuukautta hyödyke on ollut 

käytössä tilikauden aikana, ja sen mukainen osuus vuosittaisesta suunnitelman mukaisesta 

poistosta kohdistetaan ensimmäiselle tilikaudelle. (KITA, 1993, 2.2.2.) Myös sellainen 

yksinkertaistettu menettely on mahdollinen, jossa oletetaan hankinnat aina tehdyn vuoden 

puolivälissä, ja suunnitelman mukaiset poistot kirjataan sen mukaisesti huomioimatta 

todellista hankintapäivää. Tämä on usein olennaisuuden periaatteen mukaisesti riittävän 

tarkka tapa. Vanhojen hankintojen taannehtiva selvittäminen (tässä puhutaan siis 

nimenomaan Suomen Pankin tilanteesta, jossa suunnitelman mukaisia poistoja ei aiemmin 

ole tehty lainkaan!) on tarkoituksenmukaista tehdä vain tilikauden tarkkuudella. Kun vanhat 

hankinnat merkitään käyttöönotetuiksi hankintatilikautensa alussa, ei tulevissa tilinpäätök

sissä tarvitse tehdä viimeisen tilikauden poistoa tilikauden alun ja käyttöönottohetken 

väliseltä ajalta. (Vahtera, 1993,47-48) Tämä johtanee kuitenkin olennaiselta osalta oikeaan 

lopputulokseen. Myös yhteisön tilikauden pituus on otettava huomioon laskettaessa 

suunnitelman mukaisia poistoja. Jos esimerkiksi tilikausi on 15 kuukauden mittainen, myös 

poistot lasketaan 15 kuukaudelta (= 15/12 vuotuisesta suunnitelmapoistosta). (Koivikko, 

1993,7)
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3.3.3. Poistomenetelmät

Yhdysvalloissa pörssiyhtiöiden ohjeena olevan GAAP:n (Generally Accepted Accounting 

Principles) mukaan poistomenetelmän tarkoituksena on järkevällä ja johdonmukaisella 

tavalla saattaa menot niitä vastaavien tulojen kohdalle jakamalla poistokelpoisen 

hyödykkeen hankintameno systemaattisesti sen arvioidulle pitoajalle. (Williams, 1994, 

11.04)

Tämän tutkielman tavoitteena ei ole tyhjentävästi syventyä eri poistomenetelmien 

laskentatekniikoihin, vaan tarkastella niiden mahdollista käyttöä käyttöomaisuuskirjanpi

don osana. Tämän takia seuraavassa esitelläänkin lyhyesti eri poistomenetelmävaihtoehdot 

sekä niiden edut ja haitat käyttöomaisuuskirjanpidon kannalta. Huomionarvoista on se, ettei 

kirjanpitolakiin tai -asetukseen ole kirjattu lainkaan ohjeita poistomenetelmän valitsemises

ta.

Poistomenetelmiä ja niiden yhdistelmiä on maailmalla kehitelty kymmeniä erilaisia. 

Teoreettisesti ajateltuna kaikkein “oikein” poistomenetelmä olisi sellainen, joka 

mahdollistaisi poiston tarkan ajallisen kohdistamisen käyttöomaisuuden tulonmuodostuk

sen mukaisesti. Yleensä kuitenkin on niin, ettei yrityksen käyttöomaisuushyödykkeiden ja 

niillä aikaansaatujen tulojen välillä ole todennettavissa selkeää riippuvuussuhdetta. Ja 

vaikka tämä riippuvuussuhde tunnettaisiinkin, jää jäljelle vielä tulevaisuuteen liittyvä 

epävarmuus, joka ei ole objektiivisesti arvioitavissa. (Riistämä & Lydman, 1993, 131-132) 

Siksi voidaankin kai todeta, ettei absoluuttisen oikean poistomenetelmän kehittäminen ole 

edes mahdollista. Poistojen määrityksessä sovelletaankin erilaisia kaavamaisia menetelmiä, 

joista tärkeimmät käyttöomaisuuskirjanpitoa ajatellen ovat (Riistämä & Lydman, 1993,132 

ja Vahtera, 1993, 50-61):

1) tasapoistot, jolloin tilikausittaiset poistot ovat keskenään yhtä suuret

2) degressiivisetpoistot, jolloin tilikausittaiset poistot alenevat ajan kuluessa

3) progressiiviset poistot, jolloin tilikausittaiset poistot kasvavat ajan kuluessa
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4) substanssipoistot, jolloin tilikausittaiset poistot vaihtelevat poistettavan hyödykkeen 

käytön mukaan

Tasapoisto on maailmanlaajuisesti yleisimmin käytetty poistomenetelmä, vaikka sen 

oikeellisuutta onkin kritisoitu jo vuosikymmenien ajan. Se soveltuu parhaiten poisto

menetelmäksi silloin, kun mitään muuta menetelmää ei voida ilman kohtuuttomia 

kustannuksia käyttää, tai milloin poistosuunnitelman tekeminen muulla tavalla on 

mahdotonta. Aineettomien hyödykkeiden, kuten patenttien ja tietokoneohjelmien, 

poistomenetelmäksi se sopii hyvin. Tasapoistomenetelmä on saavuttanut suuren suosionsa 

aikojen kuluessa yksinkertaisuutensa ja matemaattisen helppoutensa avulla, kun 

mikrotietokoneista ei vielä ollut laskennassa apua. Suomessakin käytettiin tasapoisto- 

menetelmää ennen vuoden 1974 kirjanpitolain uudistusta, jonka jälkeen siirryttiin 

yleisimmin menojäännöspoistojen käyttöön. 1980-luvun puolivälistä lähtien tasapoisto

menetelmä palasi käytännössä ainoaksi poistomenetelmäksi kirjanpidon puolella. 

Tasapoistoihin siirryttiin suurelta osin siksi, ettei 1980-luvun puolivälissä markkinoilla 

ollut käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmiä, ja taulukkolaskentaohjelmien käyttö oli vielä 

suhteellisen vierasta taloushallinnossa. EVL:n säännöksissä menojäännöspoistomenetelmä 

on kuitenkin säilyttänyt yhä edelleen asemansa. (Vahtera, 1993,51-61) Poistoajan pituuteen 

tulee kiinnittää erityistä huomiota tasapoistoja käytettäessä. Menetelmä johtaa nimittäin 

liian alhaiseen poistotasoon, jollei poistoaikaa määritellä riittävän lyhyeksi, ainakin 

lyhyemmäksi kuin käytettäessä etupainotteisia (degressiivisiä) poistomenetelmiä. 

Tasapoistomenetelmä ei myöskään ota huomioon tuloksen muodostumisessa tai 

hyödykkeen käytössä tapahtuvia vaihteluita, investoinnin korkotekijää eikä inflaatiota. 

Tasapoistojen ehdottomina etuina ovat sen yksinkertaisuus ja laskennallinen help- 

pous.(Vahtera, 1995, 26) Tasapoistomenetelmässä tilikauden poisto lasketaan kaavasta:

Tilikauden poisto = Hankintameno - Jäännösarvo (1)
Hyödykkeen taloudellinen pitoaika
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Degressiivisiin eli etupainotteisiin poistomenetelmiin kuuluvat mm. menojäännöspoisto 

eli geometris-degressiivinen poistoja aritmetris-degressiivinen poisto eli summausmenetel- 

mä (sum-of-the-years-digits). Degressiivisiä poistomenetelmiä voidaan pitää teoreettisesti 

parhaiten perusteltuina. Niiden teoreettinen perusta nojaa olettamaan, että kiijanpito on sitä 

pitävän yksikön rahaprosessin kuvausta. (Riistämä & Lydman, 1993, 132) Degressiiviset 

poistot vastaavat varsin hyvin taloudellista periaatetta, jonka mukaan uudesta hankinnasta 

saatavat tulot ovat suurimmillaan heti käyttöönoton jälkeen, joten myös suurimmat poistot 

vähennetään käyttöönoton jälkeisten vuosien tuloista. Näin degressiivinen poistojäijestelmä 

ottaa huomioon korkotekijän sekä tulevaisuuteen liittyvän epävarmuuden ja toteuttaa 

varovaisuuden periaatetta paremmin kuin muut poistomenetelmät. Myös tekniikan 

edistyminen, rahan arvon heikkeneminen yms. seikat puoltavat degressiivisiä poisto

menetelmää. (Leppiniemi, 1995, 321-322) Etupainotteiset poistot soveltuvat hyvin 

rakennusten, koneiden ja kaluston poistomenetelmäksi etenkin toimialoille, joissa kehitys 

on nopeaa, ja joissa kireä kilpailu muuttaa yhteisön toimintaolosuhteita tavanomaista 

vahvemmin (Vahtera, 1995, 25).

Jäännösarvopoistoista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä EVL:n mukaisia jäännösarvopoisto

ja, jolloin hyödykkeen menojäännöksestä poistetaan vuosittain tietty prosenttiosuus. Tämä 

poistomenetelmä johtaa päättymättömään poistosarjaan, josta johtuvat ongelmat lienevätkin 

suuri syy siihen, ettei menojäännöspoistolla ole suurempaa suosiota yritysmaailmassa. 

(Riistämä & Lydman, 1993, 132) Lisäksi menetelmä voi antaa joissakin tilanteissa (esim. 

suuren hankinnan käyttöönoton jälkeisenä vuonna) liian huonon kuvan yhteisön 

kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta. Jäännösarvopoistomenetelmässä tilikauden poisto 

saadaan kaavasta:

Tilikauden poisto = Poisto-% (kiinteä) * Hyödykkeen menojäännös (2)

Toinen degressiivinen poistomenetelmä, joka on kuitenkin ilmeisen vähän käytetty, on 

aleneva summausmenetelmä eli sum-of-the-years-digits. Se johtaa jäännösarvopoistosta
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poiketen koko hankintamenon poistamiseen pitoajan kuluessa. Summausmenetelmä on 

matemaattisesti melko yksinkertainen laskea. Vuosittainen poisto saadaan kaavasta:

D = n / S (3)

D = n:nnen vuoden poisto

n = pitoajan n:s vuosi pitoajan lopusta laskettuna

S = pitoajan vuosien kumulatiivinen summa

Esimerkiksi koneen, joka poistetaan kolmessa vuodessa, vuotuiset poistot olisivat 

ensimmäisenä vuonna 3/6, toisena 2/6 ja kolmantena 1/6 hankintamenosta.

Progressiiviset eli takapainotteiset poistot lienevät käytännön yritysmaailmassa 

harvinaisia. Ne ovat myös varovaisuusperiaatteen vastaisia, sillä menetelmässä oletetaan, 

että investoinnin käyttöjä tuotto kasvavat ajan kuluessa tulevina vuosina. Toki näin voi 

ollakin, esimerkiksi kun hankittavan hyödykeen kapasiteetti on käyttöönottohetkellä liian 

suuri, ja sen käyttöaste kasvaa vasta vuosien kuluessa. Tähän ajattelutapaan liittyy 

kuitenkin aina tulevaisuutta koskeva epävarmuus, ja mahdollisesti liian optimistinen kuva 

yhteisön kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta, mikä voi johtaa täysin vääristyneeseen 

lopputulokseen. (Vahtera, 1993, 59-60)

Neljäntenä poistomenetelmäryhmänä mainittiin aiemmin substanssi- eli käytön mukaiset 

poistot. Tässä menetelmässä poistot perustuvat siihen, että käyttöönottohetkellä 

ennakoidaan hyödykkeen käytön määrä koko sen taloudelliselta pitoajalta. Tilikauden 

poisto tehdään suhteellisesti tilikauden käytön määrän perusteella siten, että poistotaso 

vastaa hyödykkeen tulontuottamiskyvyn vähenemistä. Substanssipoistoja käytetään 

yleisimmin erilaisten maa-ainesvarojen hankintamenon poistamiseksi niiden käytön 

mukaisesti (esimerkiksi soranottopaikoilla). Substanssipoistoja voidaan kuitenkin käyttää 

myös kuljetusvälineiden ja muiden ajoneuvojen sekä tuotantokoneiden hankintamenojen 

poistamisessa. Näissä tapauksissa substansseina toimivat ajokilometrit tai käyttötunnit,
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jotka ovat melko helposti seurattavissa. Substanssipoistoista ovat kiijoittaneet enemmän 

mm. Vahtera ja Hendriksen1.

3.4. Poistoryhmät ja -kohteet

Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan periaatteessa hyödykekohtaisesti. Poistosuunnitel

ma voidaan kuitenkin laatia niin, että käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset hyödykkeet 

jaotellaan olennaisuuden periaatetta noudattaen poistoajan ja poistomenetelmän perusteella 

ryhmiin. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet määritellään tällöin ainoastaan 

ryhmäkohtaisesti. Poistokohteiden ryhmittelyssä olisi yleensä suositeltavaa käyttää 

kiij anpitoasetuksen 1 luvun 6 §:ssä esitettyä tasekaavan mukaista jakoa (KILA, 1993,2.4.). 

Tasekaava ja tase-erien sisältöä on esitetty myös aiemmin tutkielman kappaleissa 2.1. ja

2.2. Käyttöomaisuushyödykkeiden luonteen ja poistotarpeen mukaan tase-eräkohtainen 

ryhmä on kuitenkin tarvittaessa jaettava vieläkin pienempiin poistoryhmiin. Poistoryhmän 

sisällä hyödykkeille tehdään samanlaiset poistosuunnitelmat, mikä yksinkertaistaa 

poistolaskentaa ja käyttöomaisuuskirjanpidon hoitamista. Kullekin nimikkeelle voidaan 

ilmoittaa vain poistoryhmän tunnus, jolloin poistoryhmälle annetut laskentasäännöt 

siirtyvät automaattisesti käyttöomaisuusnimikkeelle. (Vahtera, 1993, 77) Seuraavissa 

tutkielman kappaleissa käsitellään tasekaavan mukaisten käyttöomaisuuserien aktivointia, 

ja niiden käyttöä poistoryhminä, sekä eri tahojen antamia suosituksia poistoryhmäkohtaisik- 

si poistoajoiksi. Muun muassa kiij anpitolautakunta on julkaissut esimerkkiluettelon omaksi 

suosituksekseen poistoryhmäkohtaisiksi poistoajoiksi. Luettelo on esitetty liitteessä 1. 

Kiijanpitolautakunnan mukaan taulukossa esitetyt poistoajat eivät kuitenkaan sellaisenaan 

sovellu yksittäisen yhteisön ohjenuoraksi, vaan poistoajan valintaan vaikuttaa myös 

sovelletteva poistomenetelmä. Metsä-ja metalliteollisuuden järjestöt ovat julkaisseet myös 

omia alakohtaisia poistoaikasuosituksiaan.

1 Vahtera, 1993, 55-58 ja Hendriksen, 1982, 388
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3.4.1. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomia hyödykkeitä ei yleensä tarvitse jakaa taseryhmää pienempiin osiin, koska 

poistosuunnitelmat voidaan tehdä samanlaisiksi tasenimikkeittäin, ja aktivoitavia 

nimikkeitä on usein vähän. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen aktivointi tulisi perustua aina 

projektiseurantaan ja -laskentaan, eikä niiden poistoajan tulisi käytännössä ylittää viittä 

vuotta, vaikka kiijanpitolaki antaakin mahdollisuuden niiden osalta käyttää jopa 20 vuoden 

poistoaikaa. Liikearvon osalta on järkevää käyttää varovaisuuden periaatetta noudattaen 

poistoaikana viittä vuotta, mikäli liikearvo ei ole olennaisen suuri, ja vain perustellusta 

syystä kirjanpitolain suomaa pidempää, maksimissaan 20 vuoden poistoaikaa. (Vahtera, 

1993, 77-80) Läntisissä teollisuusmaissa on tällä hetkellä yleistä, että yrityskaupan 

yhteydessä osa maksetusta hinnasta kinataan taseeseen goodwill-varallisuudeksi, joka 

poistetaan 5-15 vuoden, jopa 40 vuoden kuluessa (Sahiluoma, 1998, 27).

Aineettomien oikeuksien arvostus- ja jaksotuskysymyksissä on Iso-Britannia toiminut 

pioneerina. Vuoden 1998 alussa siellä tuli voimaan Financial Report Standard numero 10, 

jossa on tarkat ohjeet tavaramerkkien ja patenttien arvostamiselle. Lähtökohtana on, että 

tavaramerkkien poistoaika on 20 vuotta ja patenttien 10 vuotta. Tavaramerkeille on 

mahdollista määrittää myös pysyvä arvo taseeseen, mutta arvonsäilymisestä on annettava 

ensin perusteellinen selvitys, jotta se voitaisiin hyväksyä. (Sahiluoma, 1998, 29)

Muiden pitkävaikutteisten menojen kohdalla aktivoinnin tulisi olla enemmän poikkeus kuin 

sääntö. Ennakkomaksujen osalta on huomattava, että niistä voidaan joutua tekemään poisto, 

mikäli ennakkomaksun kohde esimerkiksi tuhoutuu, tai sen valmistaja tekee konkurssin. 

(Vahtera, 1993, 83-85)

3.4.2. Aineelliset hyödykkeet

Aineellisista hyödykkeistä rakennusten sekä koneiden ja kaluston taseryhmät kannattaa 

jakaa pienempiin poistoryhmiin. Muiden aineellisten hyödykkeiden osalta kannattaa
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poistoryhminä pitää taseryhmiä kokonaisuudessaan. (Vahtera, 1993, 104-105) Maa- ja 

vesialueista ei tehdä suunnitelman mukaisia poistoja, mutta kuten jo aiemmin todettiin, 

voidaan maa- tai vesialueen arvoa kirjanpitolain mukaan korottaa, jos sen todennäköinen 

luovutushinta on tilinpäätöspäivänä pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa olennaisesti 

suurempi.

Rakennuksien ja rakennelmien poistoaikojen määrittelyssä olisi otettava huomioon mm. 

rakennusmateriaali, käyttötarkoitus ja sijaintipaikka. Kestävästä materiaalista, kuten kivestä 

tehdyn rakennuksen poistoajan tulisi olla pidempi kuin puusta tai muusta heikommasta 

rakennusmateriaalista tehdyn rakennuksen. Toimisto- ja asuinrakennuksen ajatellaan 

kuluvan käytössä vähemmän kuin esimerkiksi varastorakennuksen, joten niiden 

poistoajankin tulisi olla vastaavasti pidempi. (Vahtera, 1993, 86-89) Taulukossa 1 on 

esitetty esimerkinomaisesti joidenkin rakennus-ja rakennelmatyyppien poistoaikasuosituk- 

sia.

Rakennustyyppi KILA Kivirakenteinen Puurakenteinen

Asuinrakennus 30-50 vuotta 35 vuotta 30 vuotta

Vapaa-ajan rakennus - 30 vuotta 25 vuotta

Tehdasrakennus 20-40 vuotta 30 vuotta 25 vuotta

Varastorakennus - 25 vuotta 20 vuotta

Toimistorakennus - 35 vuotta 30 vuotta

Väestönsuoja - 30 vuotta -

Kalliosuoja ja -varasto - 25 vuotta -

Polttoainesäiliö yms. - 15 vuotta -

Kevyt rakennelma 10-20 vuotta - 5-10 vuotta

Taulukko 1: Eräiden rakennus- ja rakennelmatyyppien poistoaikasuosituksia. (Vahtera, 
1993,87)
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Koneet ja kalusto -tase-erän sisältö on niin moninainen jopa saman toimialan yritysten 

välillä, ettei kovin yleispätevää suositusta sen ryhmittelyksi ole mahdollista tehdä. Usein 

koneiden ja kaluston jakaminen useampaan eri poistoryhmään on suositeltavaa. 

Useimmissa tapauksissa kuitenkin jo kolme tai neljä erilaista poistoryhmää on riittävä 

määrä. (Vahtera, 1993, 94-103) Vah teran esimerkin mukaisesti koneiden ja kaluston 

jaottelu voisi tapahtua esimerkiksi seuraavasti:

1) tuotannon ja varaston koneet

2) toimiston kalusto

3) tieto-ja muut toimistokoneet

4) kuljetuskalusto

Taulukossa 2 on esitetty esimerkinomaisesti joidenkin koneet ja kalusto-hyödykkeiden 

poistoaikasuosituksia.

Kone- tai kalustotyyppi KILA Ohjeellinen poistoaikasuositus

Raskaat koneet 10-15 vuotta 10-25 vuotta

Kevyet koneet 5-10 vuotta 5-7 vuotta

Varastokalusteet - 5-8 vuotta

Valvonta-/turvallisuuslaitteet - 3-5 vuotta

Puhelinlaitteet/faxit - 5 vuotta

Työpöydät ja -tuolit yms. - 5 vuotta

Projektorit ym. esityskalusto - 3 vuotta

Keskustietokoneet 3-5 vuotta 5 vuotta

Mikrot, tulostimet, modeemit 3-5 vuotta 3 vuotta

Henkilöautot 4-7 vuotta 5 vuotta

Muut ajoneuvot 4-7 vuotta 7 vuotta

Taulukko 2: Eräiden kone- ja kalustotyyppien poistoaikasuosituksia. (Vahtera, 1993, 96-97)
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Muut aineelliset hyödykkeet poistetaan suunnitelman mukaan normaalisti viiden vuoden 

kuluessa, jollei pidempää, enintään 20 vuoden poistoaikaa voida erityisestä syystä pitää 

hyvän kirjanpitotavan mukaisena. Ennakkomaksuista voidaan joutua tekemään poisto, 

mikäli ennakkomaksun kohde tuhoutuu tai sen valmistaja tekee konkurssin, siltä osin kuin 

maksettua ennakkoa vastaavaa hyödykettä ei saada käyttöön, tai maksua ei palauteta. 

Keskeneräisistä hankinnoista ei normaalisti tehdä poistoja, vaan poistot aloitetaan, kun 

hyödyke otetaan käyttöön. Poikkeustilanteen voivat kuitenkin aiheuttaa esimerkiksi 

keskeneräisen hyödykkeen tuhoutuminen, tai sen osoittautuminen epäkurantiksi. (Vahtera, 

1993,106)

3.4.3. Pitkäaikaiset sijoitukset

Kiijanpitolautakunnan yleisohjeessa todetaan, ettei käyttöomaisuusarvopapereiden 

hankintamenoista yleensä tehdä suunnitelman mukaisia poistoja, koska niille ei ole 

ennakoitavissa rajallista taloudellista vaikutusaikaa. Mikäli kuitenkin poikkeuksellisesti 

tällainen rajallinen vaikutusaika on ennakoitavissa, tehdään hankintamenosta suunnitelman 

mukaiset poistot. (KILA, 1993, 2.4.) Sen sijaan kirjanpitolain 5 luvun 17 §:ssä annetaan 

mahdollisuus tehdä arvopaperista arvonkorotus, jos arvopaperin todennäköinen 

luovutushinta on tilinpäätöspäivänä pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa olennaisesti 

suurempi. Jos arvonkorotus osoittautuu myöhemmin aiheettomaksi, se on kuitenkin 

peruttava. Vaihto-omaisuus-ja rahoitusarvopapereista ei suunnitelman mukaisia poistoja 

tehdä lainkaan.

3.5. Siirtyminen suunnitelman mukaisiin poistoihin

Suunnitelman mukaiseen poistolaskentaan siirryttäessä tulisi suunnitelman mukaiset poistot 

periaatteessa selvittää taannehtivasti kunkin käyttöomaisuushyödykkeen tai -ryhmän 

suunnitelman mukaista poistoaikaa vastaavalta ajalta. Olennaisuuden periaate huomioonot
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taen käyttöomaisuuden poistoja ei ole kuitenkaan yleensä tarpeellista, tai edes mahdollista, 

selvittää taannehtivasti kymmentä vuotta pidemmältä ajalta edes rakennusten osalta. 

Koneiden, kaluston ja muun irtaimen käyttöomaisuuden osalta voi viittä edellistä vuotta, 

tai sitä lyhyempääkin aikaa, koskeva selvitys olla käytännössä riittävä. (KILA, 1993, 8.) 

Rakennuksien osalta on kuitenkin vielä huomattava, että selvitystyö tulee tehdä aina 

rakennuskohtaisesti, kun taas irtaimen käyttöomaisuuden ollessa kyseessä riittää 

ryhmäkohtainen ja hankintavuosittainen selvitys (Leppiniemi, 1996, 12:4).

Vanhoihin tilikausiin liittyvän taannehtivan selvitystyön yhteydessä voidaan käyttöomai

suuskirjanpidossa tulla tilanteeseen, jossa hyödyke (tavallisimmin jokin rakennus) on 

iältään vanhempi kuin sen arvioitu poistoaika. Rakennus voidaan silti merkitä tietyllä 

omalla nimikkeellään käyttöomaisuuskirjanpidon kalustorekisteriin pääkirjanpidon ja 

poistolaskennan ulkopuolelle. (Vahtera, 1993, 255-256) Tästä on se hyöty, että hyödyke- 

kohtaiset tiedot pysyvät edelleen tallessa tietojärjestelmässä. Koneiden ja kaluston osalta 

ei sen sijaan normaalisti ole tarvetta mennä selvitystyössä viittä vuotta pidemmälle 

taaksepäin, koska sitä vanhemmilla tiedoilla on merkitystä vain, jos poistoajat ovat pitkiä, 

ja aikoinaan on tehty suuria investointeja.
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4. KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPIDON JÄRJESTÄMINEN ERÄISSÄ

EIJ-ALUEEN KESKUSPANKEISSA SEKÄ SUOMALAISESSA

LIIKETOIMINTAA HARJOITTAVASSA YRITYKSESSÄ

4.1. Tutkimusaineistoja tutkimuksen suorittaminen

Tutkimuksen perusjoukkona olivat Euroopan Unionin alueella toimivat, eri valtioiden 

kansalliset keskuspankit. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa, miten käyttöomaisuus

kirjanpito on jäljestetty eurooppalaisissa keskuspankeissa. Tämän vuoksi oli tarkoituksen

mukaista rajata tutkimus koskemaan vain niitä keskuspankkeja, joissa käyttöomaisuuskir

janpito on jo tällä hetkellä käytössä, ja jättää sen ulkopuolelle ne kansalliset keskuspankit, 

joissa käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmä ei vielä ole käytössä. Siksi tutkimusaineiston 

hankinnassa päädyttiin käyttämään otantatutkimusta. Harkintaotokseksi valittiin yhdeksän 

(9) valtion keskuspankit, joissa Suomen Pankin edustajilta saatujen tietojen perusteella 

tiedettiin olevan käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmä jo käytössä. Suomen Pankista on 

edustajia mukana “Working Group on Accounting Issues”-komiteassa (WGAI), jossa on 

valmisteltu suosituksia Euroopan keskuspankkijärjestelmän laskenta-ja kirjanpitoperiaat- 

teiksi. WGALssa on valmisteltu myös suositusehdotukset aineettomien ja aineellisten 

hyödykkeiden arvostusperiaatteille ja poistokäytännölle.

Tietojenkeruumenetelmäksi valittiin postitettava kysely, joka suunniteltiin yhdessä Suomen 

Pankin budjettisuunnittelijan Antti Vuorisen kanssa. Postikyselyyn päädyttiin kysymysten 

lukumäärän ja kustannussyiden vuoksi. Lopullinen kyselylomakkeen sisältö muotoutui 

Suomen Pankin laskentaosaston sisältä saatujen kommenttien perusteella. Mitään 

varsinaista koekyselyä ei todettu tarpeelliseksi järjestää. Kyselylomakkeet postitettiin 17. 

helmikuuta 1998. Kyselylomake kohdistettiin henkilöille, jotka ovat WGALssa mukana 

omien keskuspankkiensa edustajina. Vastaajista kaikki työskentelevät controllereina tai 

kirjanpitäjinä lukuunottamatta Belgian vastaajaa, joka toimii laskenta-ja budjetointiosaston
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päällikkönä. Kyselyyn pyydettiin vastaamaan mahdollisimman pikaisesti postitse tai 

faxilla. Yhden muistutuskierroksen jälkeen vastauksia saatiin yhteensä kahdeksan (8) 

kappaletta ja vastausprosentiksi tuli näin ollen 88,9 %, jota voitaneen pitää hyvänä 

tuloksena tämänkaltaisessa kyselyssä. Vastaukset saatiin keskuspankeilta:

1) Ruotsista (Sveriges Riksbank)

2) Hollannista (De Nederlandsche Bank)

3) Saksasta (Deutsche Bundesbank)

4) Belgiasta (Banque Nationale de Belgique)

5) Itävallasta (Öesterreichische Nationalbank)

6) Englannista (Bank of England)

7) Ranskasta (Banque de France)

8) Irlannista (Bank of Ireland)

Kyselylomakkeessa oli yhteensä 24 kysymystä, joissa tiedusteltiin mm. kokemuksia 

käyttöomaisuuskirjanpitoon siirtymisestä ja sen järjestämisestä, käytettävistä poisto

menetelmistä ja -ajoista sekä käyttöomaisuuskirjanpidon ja sisäisen laskennan välisistä 

toiminnoista. Kyselyn lopussa kysyttiin vastaajien mielipiteitä esittämiimme väitteisiin. 

Kyselylomake on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 2. Kysymykset pyrittiin pitämään 

melko yksinkertaisina, selkeinä ja mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa jättävinä.

Lähetettyjen kyselyiden perusteella saaduista vastauksista on pyritty etsimään yleisiä 

suuntaviivoja, miten käyttöomaisuuskiijanpito on Euroopan kansallisissa keskuspankeissa 

hoidettu. Tuloksia on tarkoitus käyttää hyväksi määriteltäessä ominaisuuksia, joita Suomen 

Pankissa käyttöönotettavan käyttöomaisuuskiij anpitoj ärj estelmän toivotaan sisältävän. 

Saatuja vastauksia käsitellään seuraavissa tutkielman kappaleissa kronologisessa 

järjestyksessä.

Suomen Pankin toivomuksesta tutkielmaa varten selvitettiin myös, miten käyttöomaisuus

kirjanpito on järjestetty suomalaisessa liikeyrityksessä. Vuonna 1993 voimaan tullut
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edellinen kirjanpitolaki määräsi kirjanpitovelvolliset kirjaamaan käyttöomaisuudestaan 

suunnitelman mukaisia poistoja, joten niille on ehtinyt kertyä jo muutaman vuoden 

kokemus suunnitelman mukaisista poistoista ja käyttöomaisuuskirjanpidon järjestämisestä. 

Asiaa päätettiin selvittää haastattelemalla esimerkkiyritykseksi valitun Helkama-Auto Oy:n 

kirjanpitopäällikköä Auli Soukaista. Helkama-Auto Oy on henkilö-ja pakettiautojen sekä 

niiden varaosien maahantuontia hoitava yritys, jonka tilikauden 1997 liikevaihto oli 597,6 

miljoonaa markkaa. Henkilökunnan lukumäärä oli keskimäärin 111 henkilöä. Kirjanpito- 

päällikön haastattelu tehtiin 20. maaliskuuta 1998 yhtiön pääkonttorissa Espoon 

Muuralassa. Haastateltava oli ollut tehtävässään jo 1. maaliskuuta 1993, kun käyttöomai

suuskirjanpitojärjestelmä otettiin Helkama-Auto Oy:ssä käyttöön.

4.2. Käyttöomaisuuskirjanpidon aloittaminen

Englannin ja Hollannin keskuspankeissa on käyttöomaisuuskirjanpito ollut käytössä jo 

vuodesta 1971 lähtien, Irlannissa vuodesta 1974 ja Belgiassa vuodesta 1985 lähtien. 

Ruotsissa ja Itävallassa käyttöomaisuuskirjanpito aloitettiin vuonna 1994, kun taas 

Saksassa se aloitettiin vuoden 1998 alussa. Ranskan keskuspankissa käyttöomaisuuskirjan

pitojärjestelmä on kehittynyt vähitellen, mutta sen ensimmäisiä ominaisuuksia on ollut 

pankin vastauksen mukaan nähtävissä jo heti Ranskan keskuspankin perustamisen jälkeen 

vuonna 1800.

Helkama-Auto Oy:ssä käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmäksi valittu Unie Oy:n Intime 

otettiin tuotantokäyttöön 1. maaliskuuta 1993. Sitä ennen oli järjestelmää kuitenkin jo 

testattu käytännössä. Kyseisen järjestelmätoimittajan tuotteeseen päädyttiin tasaisesta 

kilpailijajoukosta lähinnä sen takia, että Intimessa on mahdollista valita käyttöomaisuus

hyödykkeiden tunnistuskriteeriksi auton rekisterinumero. Tätä ominaisuutta pidettiin 

erittäin tärkeänä yrityksen käyttöomaisuuden luonteen takia.
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Tärkeimpinä syinä käyttöomaisuuskirjanpidon käyttöönotolleen kyselyyn vastanneet 

keskuspankit pitivät mahdollisuutta nostaa ulkopuolisille annettavan tilinpäätösinformaa

tionsa tasoa. Yhtä tärkeänä vastaajat pitivät oman sisäisen kustannuslaskentansa 

informaationtarpeen tyydyttämistä entistä paremmin. Myös käyttöomaisuuden kontrollin 

kehittämisen koki puolet vastaajista tärkeäksi syyksi aloittaa käyttöomaisuuskirjanpito. 

Merkittävää on se, että kansallinen lainsäädäntö ei ollut kuin 25 %:lla ja EMI/EKP:n 

suositukset vain Irlannin keskuspankilla syynä käyttöomaisuuskirjanpidon käyttöönotolle 

(taulukko 3). Mielenkiintoinen tapaus varsinkin Suomen Pankin kannalta on Belgian 

keskuspankki, jossa käyttöomaisuuskirjanpitoa pidetään vain verottajaa ja sisäisen 

kustannuslaskennan tarpeita varten. Virallisessa, julkaistavassa tilinpäätöksessä 

käyttöomaisuutta ei esiinny lainkaan, vaan käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan 

hankintavuonnaan kokonaan, aivan kuten vielä tällä hetkellä Suomen Pankissakin.

n=8 lkm % vastanneista

Tilinpäätösinformaation kehittäminen 6 75

Kustannuslaskennan informaatiotarpeet 6 75

Mahdollisuus kehittää käyttöomaisuuden valvontaa 4 50

Kansallisen lainsäädännön säädökset 2 25

Mahdollisuus käyttää useita poistomenetelmiä 2 25

EMI/EKPm suositukset 1 12,5

Taulukko 3: Tekijät, jotka vaikuttivat käyttöomaisuuskirjanpidon käyttöönottoon

Helkama-Auto Oy:ssä käyttöomaisuuskiijanpito otettiin ensisijaisesti käyttöön kirjanpito- 

lainsäädännön uudistuksen asettamien vaatimusten takia. Käyttöomaisuuden kontrollin tai 

sisäisen kustannuslaskennan kehittämisen ei todettu vaativan uudistusta.

Kyselyyn vastanneista keskuspankeista yksi kahdeksasta ilmoitti kohdanneensa lukuisia 

ja puolet jonkin verran ongelmia käyttöomaisuuskiij anpitoon siirtyessään. 3/8 vastaajista 

oli selvinnyt siirtymisvaiheestaan ilman ongelmia.
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Kysymyksessä 5 tiedusteltiin niiltä keskuspankeilta, joilla ongelmia käyttöomaisuuskinan- 

pidon käyttöönoton yhteydessä oli ollut, mitä nämä ongelmat olivat. Ongelmista 

yleisimmät liittyivät sopivien poistoaikojen ja poistoryhmien määrittämiseen sekä 

käyttöomaisuuden arvostamiseen. Myös sopivan poistomenetelmän valinnassa oli 

viidesosalla vastaajista ilmennyt ongelmia. Erikseen mainittiin (taulukossa kohta “Muut 

ongelmat”) vielä vaikeudet vanhojen käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta-aikojen ja 

hankintahintojen selvittämisessä, sekä hyödykkeiden rahamääräisen aktivointirajan 

määrittämisessä ja soveltamisessa (taulukko 4).

n=5 lkm % vastanneista

Sopivan poistoajan määrittäminen 3 60

Sopivan poistoryhmän määrittäminen 2 40

Käyttöomaisuuden arvostaminen 2 40

Muut ongelmat 2 40

Sopivan poistomenetelmän valitseminen 1 20

Taulukko 4: Käyttöomaisuuskirjanpitoon siirtymisestä syntyneet ongelmat

Helkama-Auto Oy:ssä ei kohdattu käyttöomaisuuskiijanpitoon siirryttäessä mainittavampia 

ongelmia. Ainoastaan käyttöomaisuushyödykkeiden tietojen käsinsyöttäminen järjestel

mään oli suhteellisen työläs tehtävä, koska yrityksen käyttöomaisuus sisältää lukuisia 

käyttöomaisuushyödykkeitä, mm. satoja autoja.

Kysymyksien 6, 7 ja 8 avulla selvitettiin, millä arvoilla rakennukset, koneet ja kalusto sekä 

käyttöomaisuusarvopaperit otettiin mukaan käyttöomaisuuskirjanpitoon sen käyttöönotto

hetkellä. Rakennuksien osalta keskuspankit käyttivät yleisimmin alkuperäistä hankintahin

taa. Jonkin verran käytettiin myös poistoilla vähennettyä hankintahintaa. Hollannin 

keskuspankissa käytettiin neliöhintaa, jonka arvioitiin vastaavan keskimääräistä 

jälleenhankintahintaa kiinteistömarkkinoilla (taulukko 5).



47

n=8 lkm % vastanneista

Alkuperäinen hankintahinta 5 62,5

Poistoilla vähennetty alkuperäinen hankintahinta 2 25

Arvioitu jälleenhankintahinta 1 12,5

Taulukko 5: Rakennusten arvostusperiaate

Helkama-Auto Oy:ssä otettiin rakennukset ja rakennelmat käyttöomaisuuskirjanpitoon 

käyttöönottohetkellä mukaan kirjanpitoarvollaan eli poistoilla vähennetyllä alkuperäisellä 

hankintahinnallaan.

Koneiden ja kaluston arvostaminen käyttöomaisuuskirjanpidon käyttöönottovaiheessa 

tapahtui aivan vastaavasti kuin rakennuksienkin osalta. Suosituimmat tavat olivat arvostaa 

koneet ja kalusto alkuperäiseen hankintahintaan tai poistoilla vähennettyyn hankintahin

taan. Huomionarvoista on, että 12,5 % keskuspankeista käytti jälleenhankintahintaa. 

(taulukko 6).

n=8 lkm % vastanneista

Alkuperäinen hankintahinta 5 62,5

Poistoilla vähennetty alkuperäinen hankintahinta 2 25

Jälleenhankintahinta 1 12,5

Taulukko 6: Koneiden ja kaluston arvostusperiaate

Helkama-Auto Oy:ssä otettiin koneet ja kalusto käyttöomaisuuskirjanpitoon käyttöönotto

hetkellä mukaan kirjanpitoarvollaan eli poistoilla vähennetyllä alkuperäisellä hankintahin

nallaan.

Käyttöomaisuusarvopapereiden kohdalla arvostamiskäytännöissä ilmeni keskuspankkien 

kesken sikäli selkeä jako, että 62,5 % niistä ei arvostanut käyttöomaisuusarvopapereita 

lainkaan ja 37,5 % käytti poistamatonta, alkuperäistä hankintahintaa. Epäselväksi jäi se,
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johtuuko arvopapereiden puuttuminen pankkien taseesta siitä, ettei niillä ole lainkaan 

käyttöomaisuusarvopapereita vai siitä, että kyseiset arvopaperit on merkitty taseen 

ulkopuolisiin eriin, kuten Suomen Pankissa tehdään tällä hetkellä (taulukko 7).

n=8 lkm % vastanneista

Alkuperäinen hankintahinta 5 62,5

Ei tiedossa 3 37,5

Taulukko 7: Käyttöomaisuusarvopapereiden arvostusperiaate

Helkama-Auto Oy:ssä arvostettiin käyttöomaisuusarvopaperit käyttöomaisuuskirjanpidon 

käyttöönottohetkellä kirj anpitoarvoonsa.

4.3. Poistoryhmät ja -menetelmät

Keskuspankkien käyttämiä poistoryhmiä ja -menetelmiä tiedusteltiin kyselylomakkeen 

kysymyksien 9-14 avulla. Kysymysten 15 ja 16 avulla selvitettiin mahdollisen rahamääräi

sen rajan olemassaoloa, jonka alle jääviä hankintoja ei aktivoida lainkaan taseeseen.

Poistoryhmien käyttö osoittautui yleiseksi käytännöksi eurooppalaisissa keskuspankeissa. 

Puolet keskuspankeista ilmoitti käyttävänsä poistoryhmiä ja neljäsosa ilmoitti poistavansa 

käyttöomaisuutensa hyödykekohtaisesti (taulukko 8). Hyödykekohtaisen poistamisen melko 

suurta osuutta voi mielestäni pitää yllätyksenä ottaen huomioon tutkimuskohteiden 

toiminnan luonteen. Onhan hyödykekohtainen poistolaskenta kuitenkin selvästi enemmän 

voimavaroja vaativaa kuin hyödykeryhmäkohtainen laskenta. Syyt hyödykekohtaisen 

poistolaskennan käyttöön eivät selvinneet tehdyn kyselyn avulla, joten niiden selvittäminen 

vaatisi lisätutkimusta.
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n=8 lkm % vastanneista

Poistoryhmäkohtainen laskenta 4 50

Hyödykekohtainen laskenta 2 25

Käytäntö vaihtelee poistettavan kohteen mukaan 2 25

Taulukko 8: Poistoryhmä- ja hyödykekohtaisen laskennan käyttö

Helkama-Auto Oy:ssä rakennukset poistetaan rakennuskohtaisesti, koneissa ja kalustossa 

käytetään poistoryhmiä, lukuun ottamatta autoja, jotka poistetaan hyödykekohtaisesti. Maa- 

alueista ja käyttöomaisuusarvopapereista ei tehdä poistoja lainkaan.

Kysyttäessä käyttöomaisuuden jaottelusta poistoryhmäkohtaisessa laskennassa ilmeni, että 

erot poistoryhmien lukumäärässä eri keskuspankkien välillä ovat selviä. Poistoryhmien 

lukumäärä vaihteli Irlannin viidestä Ranskan 17:ään. Erot poistoryhmien välillä syntyvät 

lähinnä koneisiin ja kalustoon kuuluvien hyödykkeiden jaottelusta. Käytäntö niiden 

jakamisessa poistoryhmiin näyttää olevan epäyhtenäinen, vakiintumaton ja ilmeisesti 

ainakin osaksi riippuvainen kunkin keskuspankin sisäisen kustannuslaskennan tarpeista.

Kysymyksessä 11 tiedusteltiin keskuspankkien käyttämää poistomenetelmää kunkin 

poistokohteen tai -ryhmän osalta. Tasapoistot osoittautuivat ylivoimaisesti suosituimmaksi 

menetelmäksi. Vain Belgian ja Ranskan keskuspankit ilmoittivat käyttävänsä tasapoistojen 

lisäksi degressiivisiä poistoja. Näitä etupainotteisia poistoja Belgian keskuspankki käyttää 

ainoastaan turvallisuuslaitteiden kohdalla ja Ranskan keskuspankki atk- ym. konttorikonei

den kohdalla. Kaikki muut käyttöomaisuushyödykkeet Ranskassa ja Belgiassakin 

poistetaan tasapoistoin. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja yhdessäkään vastanneista 

keskuspankeista (taulukko 9).
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n=8 lkm % vastanneista

Tasapoistot 6 75

Pääosin tasapoistot, lisäksi degressiiviset poistot 2 25

Taulukko 9: Käytettävä poistomenetelmä

Helkama-Auto Oyrssä käytetään suunnitelman mukaisten poistojen poistomenetelmänä 

tasapoistoja kaikissa poistoryhmissä mukaanlukien hyödykkeittäin poistettavat rakennukset 

ja autot.

Kysymyksessä 12 kysyttiin perusteluja käytetyn poistomenetelmän (tasapoisto) valinnalle. 

Vastauksista selvästi hallitsevimmaksi (75 % vastaajista) perusteluksi kohosi poisto

menetelmän yksinkertaisuus ja helppous. Englannin keskuspankki lisäsi vielä, että 

tasapoistot ovat heidän mielestään nimenomaan keskuspankin omaisuudelle sopivin 

poistomenetelmä. Muina perusteluina valitulle tasapoistomenetelmälle esitettiin Euroopan 

rahapoliittisen instituutin antamat suositukset, jotka on jo ennakoiden otettu huomioon. 

Itävallan ja Ranskan keskuspankit olivat ainoat, jotka ilmoittivat kansallisen lainsäädäntön

sä vaikuttaneen poistomenetelmänsä valintaan (taulukko 10).

n=8 lkm % vastanneista

Poistolaskennan yksinkertaisuus 6 75

EMI/ECB:n suositukset 2 25

Kansallisen lainsäädännön määräykset 2 25

Taulukko 10: Perustelut poistomenetelmän valinnalle

Helkama-Auto Oy:ssä tasapoistomenetelmä on valittu nimenomaan sen yksinkertaisuuden 

ja laskennallisen helppoutensa takia. Kirjanpitopäällikkö Soukainen totesi lisäksi, ettei 

tasapoistojen käyttö vääristä ainakaan olennaisella tavalla lopputulosta verrattuna johonkin 

muuhun, ehkä teoreettisesti edistyneempään, poistomenetelmään.
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Kysymysten 15 ja 16 avulla selvitettiin, käyttävätkö eurooppalaiset keskuspankit 

käyttöomaisuuskirjanpidossaan jotakin rahamääräistä rajaa, jota pienempiä hankintoja ei 

aktivoida lainkaan taseeseen. Kaikilla vastaajilla on käytössään tällainen tietty raja. Nämä 

rajat on esitetty taulukossa 11 valuuttamääräisinä sekä Suomen markoiksi muutettuina. 

Muuntokursseina on käytetty Suomen Pankin noteeraamaa keskikurssia 30.4.1998. 

Kyseisen rajan hajonta on kyselyn perusteella tällä hetkellä erittäin suuri eri keskuspankki

en välillä. Osittain tämä saattaa johtua vastanneiden pankkien keskinäisistä kokoeroista, 

muttei tämä käsittääkseni voi olla koko totuus. Varsinkin, kun suurimmalla eurooppalaisel

la keskuspankilla, Saksan Bundesbankilla, aktivoitavien hankintojen raja on vain 800 D- 

markkaa. Muistutettakoon tässä kohdin, että KILA:n pienille kirjanpitovelvollisille 

antamassa poikkeusluvassa koskien suunnitelman mukaisia poistoja, on pienhankinnan 

rajaksi määrätty 10.000 markkaa. Toisaalta Euroopan keskuspankkijärjestelmässä ollaan 

aktivoitavien hyödykkeiden rajaksi suunnittelemassa 10.000 EUROa, eli nykykurssin 

mukaan hieman alle 60.000 Suomen markkaa.

Englanti GBP 5000 = 45.430 mk

Irlanti IEP 5000 = 38.280 mk

Ruotsi SEK 10000 = 7.030 mk

Hollanti NLG 1000 = 2.700 mk

Saksa DEM 800 = 2.430 mk

Ranska FRF 2500 = 2.260 mk

Itävalta ATS 5000 = 2.160 mk

Belgia BEF 10000 = 1.470 mk

Aritmeettinen keskiarvo = 12.720 mk

Mediaani = 2.565 mk

Taulukko 11: Rahamääräinen raja, jota pienemmät hankinnat kirjataan vuosikuluksi

Irlannin keskuspankissa on käytössä kaksi erillistä aktivointirajaa. Yllä olevassa taulukossa 

esitetty 5.000 Irlannin puntaa on käytössä muun käyttöomaisuuden kuin maa-alueiden ja
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rakennusten osalta, joiden aktivointirajana käytetään 50.000 Irlannin puntaa eli noin 

383.000 Suomen markkaa.

Helkama-Auto Oy:ssä ei varsinaisesti ole määrätty mitään markkamääräistä rajaa, jota 

pienemmät käyttöomaisuushankinnat jätettäisiin aktivoimatta. Käytäntö on kuitenkin 

muotoutunut sellaiseksi, että noin 5000 markkaa pienempien hankintojen yhteydessä 

harkitaan tapauskohtaisesti, onko tarkoituksenmukaista aktivoida ne vai kirjataanko ne 

vuosikuluksi. Kysehän ei kuitenkaan kirjanpitopäällikkö Soukaisen mukaan ole koko 

yrityksen kannalta oleellisen kokoluokan asiasta.

4.4. Poistoajat

Kyselylomakkeen kysymykset 17-19 käsittelivät keskuspankkien käyttöomaisuuskirjanpi

doissaan käyttämiä poistoaikoja sekä niitä koskevaa päätösvaltaa. Vastauksista ilmeni, että 

poistoajoissa esiintyy hyvin vaihtelevaa käytäntöä eri keskuspankkien välillä. Koska 

poistoaikakäytännöissä on niin suuria eroja, taulukossa 12 on esitetty muutamien 

yleisimpien käyttöomaisuuserien osalta vaihteluvälit, joissa eurooppalaisten keskuspankki

en käyttämät poistoajat vastausten perusteella vaihtelevat.

KÄYTTÖOMAISUUSERÄ POISTOAIKOJEN VAIHTELUVÄLI

Maa- ja vesialueet Ei poistoja

Rakennukset 10-50 vuotta

Huonekalut 5-10 vuotta

Atk-laitteet ja muut konttorikoneet 2-5 vuotta

Muut koneet kuin konttorikoneet 5-10 vuotta

Ajoneuvot 2-8 vuotta

Rahankäsittelylaitteet 5-10 vuotta

Turvalaitteet 5-15 vuotta

Atk-ohjelmat 1-10 vuotta

Taulukko 12: Käyttöomaisuuden poistoaikoja kansallisissa keskuspankeissa
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Helkama-Auto Oy:n käyttämiä käyttöomaisuushyödykkeiden poistoaikoja on esitetty 

taulukossa 13.

KÄYTTÖOMAISUUSERÄ POISTOAIKOJEN VAIHTELUVÄLI

Maa- ja vesialueet Ei poistoja

Rakennukset ja rakennelmat 10-30 vuotta

Rakennusten koneet ja laitteet 12 vuotta

Konttorikoneet, -laitteet ja -kalusteet 5 vuotta

Atk-laitteet 4 vuotta

Korjaamon koneet ja laitteet 4-8 vuotta

Varaston koneet, laitteet ja kalusteet 8 vuotta

Autot 4-8 vuotta (riippuen merkistä ja mallista)

Vuokrahuoneistojen perusparannukset 5-10 vuotta

Atk-ohjelmistot 4 vuotta

Fuusioaktiiva 7 vuotta

Taulukko 13: Käyttöomaisuuden poistoaikoja Helkama-Auto Oy:ssä

Kysymyksessä 18 kysyttiin, mihin keskuspankkien käyttöomaisuushyödykkeiden 

poistoaikapäätökset perustuvat. Vastauksissa oli hajontaa, mutta käyttöomaisuushyödykkei

den arvioitu taloudellinen pitoaika osoittautui kuitenkin eniten käytetyksi käyttöomaisuus

hyödykkeiden poistoajan määritysperusteeksi {taulukko 14). Belgian, Itävallan ja Ranskan 

keskuspankit ovat ottaneet hyödykkeiden poistoaikapäätöksiä tehdessään huomioon 

kansallisen lainsäädäntönsä määräykset.
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n=8 lkm % vastanneista

Hyödykkeen arvioitu taloudellinen pitoaika 5 62,5

Kansallisen lainsäädännön määräykset 3 37,5

EMI/EKP:n antamat suositukset 2 25

Taulukko 14: Poistoaikojen valintaan vaikuttaneet tekijät

Helkama-Auto Oy:ssä käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat on valittu tapauskohtaisesti 

arvioimalla sekä niiden taloudellista pitoaikaa että tutustumalla mm. metalliteollisuuden 

alan poistosuosituksiin.

Poistoajoista päättäminen Euroopan keskuspankeissa näyttää saatujen vastausten 

perusteella olevan yleisimmin laskenta- tai kirjanpito-osaston osastopäällikön vastuulla 

{taulukko 15). Irlannissa vastuu on jaettu pankin johtokunnan ja laskentaosaston 

osastopäällikön kesken, Ruotsissa osasto-ja toimistopäällikön kesken. Hollannissa sisäisen 

tarkastuksen osasto on otettu mukaan miettimään poistoaikaratkaisuja, vaikka lopullisen 

päätöksen asiassa tekeekin pankin johtokunta. Alimmalle tasolle päätösvalta poistoaika- 

asioissa on viety Englannin keskuspankissa, jossa kirjanpitäjä päättää itsenäisesti 

käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajoista. Ainoana ehtona on vain, että päätökset ovat 

hyvän kirjanpitotavan mukaisia (“periods must be acceptable under the general principle 

of true and fair accounting”).

n=8 lkm % vastanneista

Osastopäällikkö 5 62,5

Pankin johtokunta 3 37,5

Toimistopäällikkö 1 12,5

Kirjanpitäjä

Ruotsin ja Irlannin keskuspankeissa jaettu päätösvalta.

1 12,5

Taulukko 15: Päätösvalta poistoaika-asioissa
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Helkama-Auto Oy:ssä käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajoista teki päätöksen yhtiön 

hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

4.5. Käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmän toiminnot ja yhteydet kustannuslaskenta- 

järjestelmiin

Kysymyksessä 20 selvitettiin niitä ominaisuuksia, joita kyselyn kohteina olleiden 

keskuspankkien käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmät sisältävät. Kuten taulukosta 16 

selviää, käyttöomaisuuskortistoArekisteri sisältyy kaikkien vastanneiden pankkien 

käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmiin. Jos jätetään laskuista pois Irlannin ja Hollannin 

keskuspankit, joiden käyttöomaisuuskirjanpito on ilmeisen yksinkertainen järjestelmä 

sisältäen vain manuaalisesti ylläpidettävän käyttöomaisuuskortiston ja taulukkolaskentaoh

jelmalla ylläpidettävän poistolaskennan, sisältyy kaikkien muiden keskuspankkien 

käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmiin myös mahdollisuus merkitä lisätietoja käyttöomai

suushyödykkeille koskien esimerkiksi vakuutuksia, ylläpito- ja huoltotoimintaa yms. 

Lisäksi näiden pankkien käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmästä on yhteys pääkirjanpitoon 

sekä sisäiseen kustannuslaskentajärjestelmään. Suurimmalla osalla (75 %) keskuspankeista 

käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmään sisältyy myös mahdollisuus käyttää halutessaan 

erilaisia poistomenetelmiä ja -ryhmiä. Yhteys osto-ja myyntireskontriin löytyy 50 %:lla 

vastaajista. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että niillä keskuspankeilla, jotka ovat ottaneet 

käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmänsä käyttöön 1990-luvulla, on käytössään varsin 

monipuoliset järjestelmät, jotka riittävät todennäköisesti vielä vuosiksi eteenpäin. Mutta 

ne keskuspankit, joilla on käytössään yli 10 vuotta vanhoja järjestelmiä, joutuvat varmasti 

investoimaan lähitulevaisuudessa uusiin tietojärjestelmiin, jotta ne kykenevät hoitamaan 

EKP:n suositusten mukaisen käyttöomaisuuskirjanpidon taloudellisesti ja tehokkaasti.
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n=8 lkm % vastanneista

KäyttöomaisuuskortistoArekisteri 8 100

Yhteys pääkirjanpitoon 6 75

Yhteys kustannuslaskentajärjestelmään 6 75

Mahdollisuus lisätietojen merkintään hyödykkeille 6 75

Mahdollisuus käyttää erilaisia poistomenetelmiä 6 75

Mahdollisuus käyttää poistoryhmiä 6 75

Yhteys ostoreskontraan 4 50

Yhteys myyntireskontraan 4 50

Mahdollisuus seurata jälleenhankintahintojen kehitystä 2 25

Taulukko 16: Käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmän sisältämät ominaisuudet

Helkama-Auto Oy:n käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmä sisältää kaikki taulukossa 16 

mainitut ominaisuudet. Yrityksessä on vastuuta kuitenkin hajautettu. Esimerkiksi 

kalustorekisterit ovat hajallaan eri osastoilla, joista toimitetaan säännöllisin väliajoin 

käyttöomaisuuskirjanpidon vastuuhenkilölle (so. kirjanpitäjä) käyttöomaisuuslistat, joita

Käyttöomaisuushyödykkeen kirjausketjua havainnollistaa seuraava esimerkki, jossa 

oletetaan, että Helkama-Auto Oy:n korjaamoon on hankittu autojen korjauksessa tarvittava 

kone. Kun kone on hankittu ja otettu käyttöön, saatu ostolasku ensin asiatarkastetaan 

hankinnan tekijän toimesta, jonka jälkeen laskun hyväksyy korjaamon esimies. Tämän 

jälkeen lasku kirjataan kirjanpito-osastolla omalle koneet ja kalusto -tililleen ostoreskont

raan, josta se maksuehdon mukaisesti aikanaan maksetaan. Käyttöomaisuuskirjanpidosta 

vastaava kirjanpitäjä poimii säännöllisin väliajoin pääkirjasta koneet ja kalusto -tileiltä 

uudet hankinnat mukaan lukien tämän uuden korjaamon koneen ja vie ostolaskun 

perusteella hankinnan käyttöomaisuuskirjanpitoon.

Kysymyksessä 21 tiedusteltiin, kuinka usein keskuspankit tekevät käyttöomaisuuskirjanpi

dossaan poistot käyttöomaisuudestaan. Kerran vuodessa vuositilinpäätöksen yhteydessä 

tehdään poistot 50 %:ssa vastaajista. Kuukausittain poistot tehdään 25 %:ssa keskuspan-
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keistä. Ruotsin ja Irlannin keskuspankeissa tehdään poistot neljännesvuosittain. Useammin 

kuin kerran kuussa ei poistoja kirjaa yksikään vastanneista pankeista (taulukko 17).

n=8 lkm % vastanneista
Kerran vuodessa 4 50
Neljännesvuosittain 2 25
Kerran kuukaudessa 2 25

Taulukko 17: Poistojen kirjaaminen käyttöomaisuuskirjanpidossa

Helkama-Auto Oy:ssä kirjataan käyttöomaisuuskirjanpidossa suunnitelman mukaiset

poistot kolme kertaa vuodessa, eli vuositilinpäätöksen sekä kahden välitilinpäätöksen

yhteydessä.

Kysymyksissä 22 ja 23 kysyttiin käyttöomaisuuskinanpidossa käytettyjen poistomenetelmi

en ja poistoaikojen hyödyntämisestä myös keskuspankkien sisäisessä kustannuslaskennas

sa. 37,5 % vastaajista totesi, ettei käytä samoja menetelmiä ja aikoja kustannuslaskennas

saan. Saman verran vastaajista ilmoitti hyödyntävänsä niitä täysin ja 25 % vain osittain

(taulukko 18).

n=8 lkm % vastanneista
Ei 3 37,5
Kyllä, täysin 3 31,S

Kyllä, osittain 2 25
Taulukko 18: Käytättekö samaa poistomenetelmää ja -aikaa sisäisessä kustannuslaskennas
sanne kuin käyttöomaisuuskirjanpidossanne?

Helkama-Auto Oy:ssä käytetään sisäisessä laskennassa täsmälleen samoja poistoaikoja ja 

-menetelmiä kuin käyttöomaisuuskirjanpidossa.
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Niitä keskuspankkeja (5 kpl), jotka eivät vastanneet myöntävästi kysymykseen 22, 

pyydettiin seuraavassa kysymyksessä kuvailemaan eroja oman kustannuslaskentajärjestel

mänsä ja käyttöomaisuuskiijanpitonsa välillä. Kaksi viidestä keskuspankista mainitsi, että 

sisäisen laskennan poistokäytäntö eroaa käyttöomaisuuskiijanpidossa käytetystä siinä, että 

sisäisen laskennan poistot kirjataan kuukausikohtaisesti, kun taas käyttöomaisuuskirjanpito- 

poistot kirjataan kerran vuodessa. Myös hyödykkeiden poistoajoissa esiintyi eroja 

käyttöomaisuuskirjanpidon ja kustannuslaskennan välillä. Belgian keskuspankin 

käyttöomaisuuskirjanpidossa käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan hankintavuotinaan 

kokonaan kuluksi eli toimitaan samoin kuin Suomen Pankissa. Kustannuslaskennassaan 

Belgian keskuspankki kuitenkin poistaa käyttöomaisuusinvestoinnit niiden taloudellisen 

pitoajan mukaisesti.

4.6. Mielipiteitä käyttöomaisuuskirjanpidosta

Kysymys 24 sisälsi neljä väittämää, joihin keskuspankkeja pyydettiin ottamaan kantaa. 

Vastausvaihtoehtoja annettiin viisi: (1) täysin samaa mieltä, (2) osittain samaa mieltä, (3) 

ei osaa sanoa, (4) osittain eri mieltä ja (5) täysin eri mieltä. Keskuspankkien vastaukset on 

esitetty prosenttilukuina taulukossa 19. Huomioitavaa on, että väittämiin vastasi vain 

seitsemän keskuspankkia.

VÄITTÄMÄT Täysin samaa Osittain sa- Ei osaa sanoa Osittain eri Täysin eri

mieltä maa mieltä mieltä mieltä

a) Tasapoistomenetelmä on paras vaih

toehto suunnitelman mukaisten poisto

jen poistomenetelmäksi.

43% 43% 14% 0% 0%

b) Käyttöomaisuuskirjanpidosta saata

va hyöty ylittää siitä aiheutuvat kustan

nukset.

43% 28,5 % 28,5 % 0% 0%
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VÄITTÄMÄT Täysin samaa

mieltä

Osittain sa

maa mieltä

Ei osaa sanoa Osittain eri

mieltä

Täysin eri

mieltä

c) Käyttöomaisuuskirjanpitoja suunni

telman mukaisten poistojen käyttö hyö

dyttävät myös kustannuslaskentaa.

57% 29% 14% 0% 0%

Keskuspankkien tilinpäätösten keski

näinen vertailukelpoisuus paranisi, jos

niiden käyttämät poistoajat ja -menetel

mät olisivat yhteneväiset EMU:n IIl:n

vaiheen alkaessa.

43 % 43% 0% 14% 0%

Taulukko 19: Väittämiä käyttöomaisuuskirjanpidosta ja suunnitelman mukaisista poistoista.

Ensimmäinen väittämistä koski tasapoistojen käyttökelpoisuutta suunnitelman mukaisten 

poistojen poistomenetelmänä. Tasapoistoja käytetään lähes poikkeuksetta kaikissa 

tutkimukseen osallistuneissa keskuspankeissa, ja vastaukset esitettyyn väittämään kertovat, 

ettei tasapoistojen asema käyttöomaisuuskirjanpidossa ole uhattuna. Kaikki vastanneet, 

jotka osasivat määrittää kantansa väittämään, olivat ainakin osittain tyytyväisiä 

tasapoistomenetelmän käyttöön.

Toisessa väittämässä tiedusteltiin vastaajien mielipidettä käyttöomaisuuskirjanpidon 

hyöty/kustannus -suhteesta. Mikään vastauksen antaneista keskuspankeista ei ilmoittanut 

pitävänsä käyttöomaisuuskirjanpidon kustannuksia siitä saatavia hyötyjä suurempina. Tosin 

vajaa kolmasosa vastanneista ei osannut määrittää kantaansa esitettyyn väittämään.

Kolmannessa väittämässä esitettiin, että käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman 

mukaisten poistojen käyttö hyödyttävät myös pankkien sisäistä kustannuslaskentajärjestel

mää. Väitteeseen yhtyi 86 % vastaajista täysin tai osittain. 14 % vastaajista ei osannut 

määrittää kantaansa.

Viimeinen väittämä kohdistui tulevaisuudennäkymiin. Siinä tiedusteltiin vastaajien 

käsitystä siitä, paranisiko eurooppalaisten keskuspankkien tilinpäätösten keskinäinen 

vertailukelpoisuus, jos niiden poistokäytäntöjä (poistoaikoja ja -menetelmiä) yhtenäistettäi-
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siin EMU:n kolmannen vaiheen alkaessa. 86 % vastaajista oli sitä mieltä, että vertailukel

poisuus paranisi, mutta seitsemäsosa vastaajista oli osittain eri mieltä.

4.7. Tutkimustulosten luotettavuus ja tulkinta

Tutkimuksen tulosten luotettavuutta voidaan tarkastella reliabiliteetti-ja validiteettikäsittei- 

den avulla. Mittauksen reliabiliteetilla tarkoitetaan mittauksen pysyvyyttä, ei-sattumanva- 

raisuutta. Satunnaiset virheet voivat aiheuttaa hajontaa mittaustuloksissa mittauksia 

toistettaessa. Jos toisistaan riippumattomat mittaustulokset samalle tilastoyksikölle 

poikkeavat toisistaan huomattavasti, on mittarin reliabiliteetti alhainen. (Niemi, 1992, 16) 

Tämän kyselytutkimuksen reliabiliteettia heikentää se, että otos oli pieni, vain yhdeksän 

keskuspankkia. Tutkimuksen reliabiliteettia pyrittiin parantamaan antamalla kyselylomak

keessa valmiita vastausvaihtoehtoja mahdollisimman useita, jotta ns. avovastausten 

lukumäärä jäisi pieneksi. Tässä tavoitteessa onnistuttiinkin mielestäni melko hyvin.

Mittauksen validiteetti eli asianmukaisuus määritellään usein sen kyvyksi mitata juuri niitä 

ominaisuuksia, joita on tarkoituskin tutkimuksen avulla mitata. Mittauksen validiteetti on 

hyvä silloin, kun mittaus todellakin mittaa haluttua asiaa. Validiteettiongelma liittyy usein 

läheisesti muuttujien ja käytettävien käsitteiden määrittelemiseen sekä mittareiden 

laatimisen ongelmaan. (Niemi, 1992, 16) Tämän kyselytutkimuksen validiteettia heikensi 

jonkin verran kyselyn suorittaminen englannin kielellä, koska ilmeni, että muutamat 

kyselyssä käytetyt termit (etenkin “fixed asset register” ja “depreciation category”) jäivät 

erityisesti Saksan keskuspankin vastaajalle ilmeisesti hieman epäselviksi. Kyselylomakkeen 

laatimisvaiheessa kiinnitettiin huomiota tutkimuksen validiteettiin laatimalla kysymykset 

ja vastausvaihtoehdot mahdollisimman yksinkertaisiksi sekä antamalla yhdeksi 

vastausvaihtoehdoksi aina mahdollisuus vapaamuotoisen, oman vastauksen kiijoittamiseen.

Tutkimustuloksia tulkittaessa tulisi mielestäni ottaa huomioon seikka, että mukana 

kyselyssä eivät olleet läheskään kaikki EU-alueen keskuspankit. Täten johtopäätöksiä
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yleiseurooppalaisesta keskuspankkien poisto- tai käyttöomaisuuskiijanpitokäytännöistä ei 

tämän tutkielman perusteella voida tehdä. Monella keskuspankilla ei Suomen Pankin ohella 

ole vielä kätössään minkäänlaista käyttöomaisuuskirjanpitoa. Mutta toisaalta niiden 

keskuspankkien osalta, joilla on jo käytössään käyttöomaisuuskirjanpito, kysely antaa 

luotettavan kuvan asioiden tämän hetkisestä tilasta, sillä vastausprosentti muodostui 

hyväksi, ja otos oli pienuudestaan huolimatta edustava.

Suoritetusta kyselytutkimuksesta on vedettävissä joitakin johtopäätöksiä edellämainitut 

rajaukset kuitenkin huomioonottaen. Euroopan kansallisissa keskuspankeissa on 

käyttöomaisuuskirjanpidon käyttöönotossa noudatettu hyvin erilaisia aikatauluja. Osalla 

keskuspankeista on jo lähes 30 vuoden kokemus käyttöomaisuuskirjanpidosta, kun taas 

monelle asia on tullut ajankohtaiseksi vasta aivan viime vuosina. Käyttöomaisuuskirjanpi

don käyttöönottoon ovat vastausten mukaan vaikuttaneet yhtä tärkeinä syinä niin pankkien 

ulkoiset kuin sisäiset informaatiotarpeet. Käyttöönottovaiheessa ilmenneet ongelmat ovat 

olleet hyvin käytännönläheisiä, mm. sopivien poistoaikojen määrittäminen ja käyttöomai

suuden arvostaminen. Vaikka käyttöomaisuuden arvostaminen koettiin hankalaksi, on 

suurin osa pankeista päätynyt kuitenkin arvostamaan käyttöomaisuutensa samoin 

periaattein: alkuperäiseen hankintahintaansa.

Poistomenetelmän osalta vallitsee myös melko yhtenäinen käytäntö keskuspankkien 

kesken. Tasapoisto on yleisimmin käytetty poistomenetelmä, joka on valittu lähinnä sen 

yksinkertaisuuden vuoksi. EKPJ:ssä on tarkoitus omaksua tasapoistomenetelmän käyttö, 

joten sen valta-asema ei ole uhattuna jatkossakaan. Käyttöomaisuuskirjanpidossa 

sovellettevan rahamääräisen aktivointirajan osalta käytäntö on Euroopan kansallisissa 

keskuspankeissa saatujen vastausten perusteella hyvin kiijavaa. Aktivointiraja vaihteli 

1.500 ja 45.400 Suomen markan välillä aritmeettisen keskiarvon ollessa 12.720 markkaa. 

Ottaen huomioon, että tutkimustulosten mediaani oli vain 2.565 markkaa, tuntuu EMI:n 

suositusten mukainen aktivointiraja 10.000 EUROa, eli lähes 60.000 markkaa, todella 

korkealta. Uskon, että tästä rajasta ja sen tulkinnasta tullaan vielä käymään keskusteluja 

kansallisten keskuspankkien ja EKP:n välillä.
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Poistoaikakäytäntö osoittautui tutkimuksen perusteella vaihtelevaksi. Poistoaikojen 

vaihteluvälejä esiteltiin edellä taulukossa 12. Poistoaikojen valinta perustuu yleisimmin 

käyttöomaisuushyödykkeiden arvioituihin taloudellisiin pitoaikoihin. Poistoajoista 

päättäminen on kansallisissa keskuspankeissa keskitetty melko korkealle organisaatiotasol

le. Valtaosassa vastaajista päätös sovellettavista poistoajoista tehdään keskuspankin 

johtokunnassa tai osastopäällikön toimesta.

Kansallisten keskuspankkien käyttämien käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmien sisältämät 

ominaisuudet näyttävät riippuvan siitä, milloin järjestelmä on otettu pankissa käyttöön. 

1990-luvulla käyttöönotetut järjestelmät ovat toiminnoiltaan varsin monipuolisia, mutta 

vanhemmat järjestelmät ovat, mikäli järjestelmästä tässä yhteydessä voidaan edes puhua, 

hyvin yksinkertaisia manuaalisesti ja taulukkolaskentaohjelmalla ylläpidettyjä systeemejä. 

Yleisimmin keskuspankit kirjaavat käyttöomaisuuden poistot käyttöomaisuuskirjanpidos

saan vain kerran vuodessa tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä, ja lähes 2/3 niistä 

hyödyntää käyttöomaisuuskirjanpitonsa poistolaskentaa myös sisäisessä kustannuslasken

nassaan.
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5. KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITOJÄR.TESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OTTOON VALMISTAUTUMINEN SUOMEN PANKISSA

Tässä luvussa käsiteltävät asiat perustuvat lähdeluettelossa mainittuihin Suomen Pankin 

sisäisiin asiakirjoihin ja haastatteluihin.

5.1. Käyttöomaisuuslaskennan muutostarpeiden synty Suomen Pankissa

Suomen Pankki ei ole toiminnassaan kiijanpitolain alainen, vaan kuuluu niihin julkisyhtiöi- 

hin, jotka on vapautettu kirjanpitovelvollisuudesta KPL:n 1 luvun 1 §:n 2 momentissa. 

Suomen Pankille on myönnetty lainsäädännössä muutenkin poikkeuksellinen asema 

yhteiskunnassamme. Tämä ilmenee mm. vapautuksena tuloveron maksamisesta TVL 20 

§:n 1 momentin perusteella. Pankilla on myös erittäin itsenäinen asema rahapoliittisessa 

päätöksenteossaan, mikä on kuitenkin katoamassa Suomen liittyessä Euroopan talous- ja 

rahaliiton III vaiheeseen vuoden 1999 alusta lähtien. Tällöin kansallinen rahapoliittinen 

päätöksenteko EMU-maiden kansallisissa keskuspankeissa siirtyy Saksan Frankfurtissa 

toimivalle Euroopan keskuspankille (EKP). Kansalliset keskuspankit tulevat kuitenkin 

säilyttämään muut keskeiset keskuspankkitehtävänsä myös 1. tammikuuta 1999 jälkeen.

HE:ssä laiksi Suomen Pankista (HE 6/1998) on määrätty, että Suomen Pankki voi omistaa 

osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä siinä määrin, kun se on perusteltua pankin tehtävien 

hoitamiseksi tai toiminnan järjestämiseksi. Kuitenkin, kuten tutkielman johdannossa 

mainittiin, ei Suomen Pankin taseessa esiinny käyttöomaisuutta lainkaan. Tämä seikka 

pohjautuu vanhan Suomen Pankin ohjesäännön 4 §:n 2 momentin tulkintaan, että kaikki 

pankin tekemät käyttöomaisuushankinnat sekä muut pitkävaikutteiset menot kirjataan 

syntymisvuonnaan kuluksi. Tämä on luonnollisesti johtanut tilanteeseen, jossa suunnitel

man mukaisten poistojen tekemistä tai käyttöomaisuuskirjanpidon laatimista ei ole 

tarvinnut pankissa aiemmin pohtia. Varauduttaessa Suomen liittymiseen EMU:n III
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vaiheeseen ja siten Euroopan keskuspankkijärjestelmään (EKPJ) on Suomen Pankissa 

kuitenkin alettu vähitellen valmistautua EKPJ:n mukanaan tuomaan laskenta- ja 

kirjanpitokäytäntöjen uudistamiseen. Euroopan keskuspankin edeltäjän Euroopan 

rahapoliittisen instituutin (EMI) perustama työryhmä The Working Group on Accounting 

Issues (WGAI) valmisteli vuoden 1996 loppuun mennessä suositukset EKPJ:n laskenta- 

ja kirjanpitosäännösten harmonisoimiseksi. Kyseiset suositukset esiteltiin aiemmin 

tutkielman kappaleessa 3.2.3. Näiden suositusten perusteella Suomen Pankissa on aloitettu 

valmistelut käyttöomaisuuskirjanpidon käyttöönottoa ja suunnitelman mukaisten poistojen 

laskemista silmälläpitäen. Asioiden valmisteluissa on otettu lähtökohdaksi, että Suomen 

Pankissa ryhdytään noudattamaan kaikkia kansallisten keskuspankkien kirjanpitoa ja 

laskentakäytäntöjä (ml. käyttöomaisuuslaskenta) koskevia harmonisointisäännöksiä ja 

suosituksia heti EMU:n III vaiheen alkaessa.

Koska Euroopan keskuspankkijärjestelmä tulee muuttamaan Suomen Pankin soveltamia 

käyttöomaisuuden arvostamisperiaatteita ja luomaan täysin uuden käyttöomaisuuden 

jaksottamisjärjestelmän, on kyseessä merkittävä uudistusprosessi niin pankin laskentatek

niikoille kuin tietojärjestelmillekin. Tämän uudistusprosessin yhteydessä on Suomen 

Pankissa päätetty soveltuvin osin alkaa noudattaa kirjanpidossa myös kirjanpitolain 

säädöksiä. Kirjanpitolain säädöksiä on tarkoitus soveltaa kuitenkin vain niiltä osin, kun ne 

eivät ole ristiriidassa EMI:n antamien suositusten, eivätkä Suomen Pankin tehtävienhoidon 

tai sen toiminnan erityispiirteiden kanssa.

Käyttöomaisuuskirjanpidon ja suunnitelman mukaisten poistojen käyttöönoton mukanaan- 

tuomaa lisääntyvää laskentainformaatiota on suunniteltu käytettävän hyväksi myös Suomen 

Pankin sisäisen laskennan sekä budjettiseurannan alueella. Suomen Pankissa syksyllä 1997 

tuotantokäyttöön otettu uusi sisäisen laskennan tietojärjestelmä Wintime on mahdollistanut 

uudentyylisen kustannusten käsittely- ja seurantatavan pankin taloushallinnossa. Kaikki 

aiemmin yleiskustannuksina käsitellyt ja yleiskustannuspaikoille kerääntyneet kulut
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kohdistetaan Wintimessa pankin toimintayksiköille ja sitä kautta pankin päätoiminnoille1, 

joko laskennallisesti jakamalla käyttäen sopivaa kustannusajuria (cost driver) tai 

vaihtoehtoisesti sisäisenä laskutuksena. Pitkävaikutteisten menojen osalta tämä edellyttää 

poistojen huomioimista menojen kohdistusperusteena.

5.2. Käyttöomaisuuden nykyinen rekisteröintijärjestelmä

Suomen Pankissa on käyttöomaisuuden rekisteröinti ja luettelointi perinteisesti hoidettu 

hajautetusti eri osastoilla. Kaluston ja irtaimiston rekistereitä ja luetteloita on neljällä eri 

osastolla: tietojenkäsittelyosastolla, maksuvälineosastolla, johdon sihteeristössä sekä 

hallinto-osastolla.

Tietojenkäsittelyosastolla on oma, itse kehitelty järjestelmäsovellus, joka kattaa kaikki 

pankin mikrot ja niiden oheislaitteet (esimerkiksi tulostimet). Järjestelmä liittyy kiinteästi 

SMS Systems Management Serveriin, eli kontrolli on hyvin reaaliaikaista, koska 

järjestelmä “keskustelee” kaikkien ATK-laitteiden kanssa aina, kun ne käynnistetään. ATK- 

ohjelmistojen rekisteröinti on kuitenkin hoidettu täysin manuaalisesti.

Maksuvälineosastolla on oma rahankäsittelylaitteiden kunnossapitojärjestelmänsä 

RAKU1990, joka on DataPerfect-ohjelmalla vuonna 1990 tehty laite-ja varaosarekisteri 

sisältäen myös varastokirjanpito-ja käyttötuntikirjausjärjestelmän. Vuoden 1998 aikana 

RAKU 1990 on tarkoitus korvata vastaavanlaisella uudella järjestelmällä, joka pohjautuu 

Access-ohjelmaan. Access-ohjelmaan perustuu myös johdon sihteeristössä hoidettava 

Suomen Pankin omistamien taideteosten rekisteri.

Kaiken muun kuin edellä mainitun Suomen Pankin omaisuuden rekisteröinti ja luettelointi 

on hallinnollisesti hallinto-osaston vastuulla. Hallinto-osastolla on käytössään joitakin

‘Suomen Pankin päätoimintoja ovat rahapolitiikka, rahoitusjärjestelmän vakaus, rahahuoltoja maksuvälineet.
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manuaalisesti tai tekstinkäsittelyohjelmalla ylläpidettyjä irtaimistoluettelolta, mutta pääosin 

tämä pankin muu irtaimisto on tällä hetkellä kuitenkin kokonaan rekisteröimättä. Vuoteen 

1993 asti hallinto-osasto käytti apunaan DataPerfect-ohjelmaa, mutta sittemmin sen 

käytöstä on vähitellen luovuttu.

5.3. Käyttöomaisuuskirjanpidolle asetetut tavoitteet Suomen Pankissa

Suomen Pankin käyttöomaisuuskiijanpitojäijestelmäksi valittiin vuoden 1997 aikana Unie 

Oy:n uusi VISUAL KÖMPI, joka toimii Microsoftin Windows -95 käyttöjärjestelmässä. 

Vuoden 1999 alussa käyttöönotettavaksi suunnitellulle järjestelmälle on Suomen Pankissa 

määritelty tavoitteet, jotka sen on täytettävä toiminnassaan yhdessä pankin oman sisäisen 

kustannuslaskentajärjestelmän Wintimen kanssa. Nämä tavoitteet voidaan jakaa kahteen 

osaan: käyttöomaisuuden rekisteröintitavoitteisiin ja käyttöomaisuuskirjanpidon 

toiminnallisiin tavoitteisiin.

Käyttöomaisuuden rekisteröinnin avulla on saatava informaatiota ainakin siitä, mitä 

käyttöomaisuushyödykkeitä pankin hallinnassa on, missä ne sijaitsevat, ja kenen vastuulla 

ne ovat. Lisäksi hyödykkeille mahdollisesti kirjattavien vakuutus-, huolto- yms. lisätietojen 

säilyttäminen kuuluu käyttöomaisuuden rekisteröintitavoitteisiin. Tätä kalustorekisteri-ja 

laitehallintaosuutta koko käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmästä ollaan Suomen Pankissa 

jo koekäytetty. Itse käyttöomaisuuskirjanpito-osan tavoitteiksi onkin määritelty oikeastaan 

käyttöomaisuuden rekisteröintiä lukuunottamatta kaikki muut tehtävät. Koko käyttöomai

suuskirjanpitojärjestelmän tulisi olla lisäksi helppokäyttöinen, looginen, selkeä, täyttää 

EMI:n (ja tulevaisuudessa EKP:n) sekä soveltuvin osin kirjanpitolain asettamat 

vaatimukset.
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5.4. Suunnitelma käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmän luomiseksi

Seuraavassa pyritään esittämään ne suunnitelmat, jotka Suomen Pankissa on valmisteltu 

käyttöomaisuuskirjanpidon käyttöönottamiseksi vuoden 1999 alusta lähtien. Kappaleessa

5.4.1. käsitellään käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmän varsinaisen käyttöomaisuuskirjanpi

don osuutta ja kappaleessa 5.4.2. kalusto-ja irtaimistorekisterin osuutta.

5.4.1. Käyttöomaisuuskirjanpidon valmistelut

Lähtökohtana on, että EMI:n suositusten mukaisesti kaikki yli 10.000 EUROa maksavat 

käyttöomaisuushankinnat, jotka tehdään 1. tammikuuta 1999 tai sen jälkeen, aktivoidaan 

taseeseen käyttöomaisuudeksi. Koska kaikki ennen vuoden 1999 alkua hankitut 

käyttöomaisuushyödykkeet on jo poistettu kirjanpidossa hankintavuonnaan, käyttöomai

suus on aloittavassa taseessa per 1.1.1999 periaatteessa nolla, lukuun ottamatta erikseen 

sovittavia hyödykeryhmiä, joille määritellään tasearvot. Näitä hyödykeryhmiä Suomen 

Pankin taseessa ovat rakennukset, alle neljä vuotta vanhat ATK-investoinnit ja ajoneuvot, 

joilla on olennainen jäännösarvo, rahankäsittelylaitteet sekä pankin omistamat taideteokset, 

numismaattinen kokoelma, osakkeet ja osuudet.

Suomen Pankin käyttöomaisuushyödykkeen hankintaprosessia, siihen liittyviä työnkulkuja 

sekä kirjauksia käyttöomaisuuskirjanpitoon on esitetty liitteessä 3. Ensimmäisessä 

vaiheessa (1.1.) tilaaja tekee tilauksen hyödykkeen toimittajalta, lähettää tilaustiedot 

hallinto-osastolle ja esikirjaa tilauksen perus-, sijainti- ja hankintatiedot KOMPIin. 

Esikirjaluista tiedoista hyödykkeen vastaanottaja tulostaa työmääräimen hyödykkeen 

tunnistetiedot sisältävine tarroineen. Työmääräimessä on lueteltu hyödykkeen nimike, 

toimitusaika ja -paikka. Kakkosvaiheessa (1.2.) toimittaja lähettää tilatun hyödykkeen ja 

lähetteen sekä ostolaskun hallinto-osastolle. Kolmannessa vaiheessa (1.3.) hyödykkeen 

vastaanottaja ottaa tilaamansa hyödykkeen ja lähetteen vastaan, tarkastaa niiden 

vastaavuuden työmääräimen kanssa ja toimittaa lähetteen kommentteineen tilaajalle 

asiatarkastukseen. Nelosvaiheessa (1.4.) vastaanottaja kiinnittää tunnistetarran vastaanotot-
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tuun hyödykkeeseen. Viidennessä vaiheessa (1.5.) hallinto-osasto esikirjaa ostolaskun 

Wintimeen ja lähettää sen asiatarkastettavaksi tilaajalle. Kuutosvaiheessa (1.6.) tilaaja 

asiatarkastaa ostolaskun ja lähetteen sekä tarvittaessa reklamoi toimittajalle. Tarkastettu 

ostolasku lähetetään takaisin hallinto-osastolle. Vaiheessa seitsemän (1.7.) hallinto-osasto 

kirjaa asiatarkastetun ostolaskun Wintimeen, jonka jälkeen se siirretään tiedostosiirtona 

Wintimesta KOMPIin. Viimeisessä, kahdeksannessa vaiheessa (1.8.) tilaaja kohdentaa 

Wintimen kirjauksen ja KOMPIn esikirjauksen käyttöomaisuuskortiksi. Myöhemmin 

KÖMPI suorittaa käyttöomaisuushyödykkeen poistolaskennan ennaltamääriteltyj en 

sääntöjen perusteella automaattisesti. Poistolaskennan tulos, eli tehdyt poistokiijaukset, 

siirretään tiedostosiirtona takaisin KOMPIsta Wintime-jäijestelmään ja pääkirjanpitoon.

5.4.2. Kalustorekisterin valmistelut

Suomen Pankin käyttöomaisuuskirjanpidon kalusto- ja irtaimistorekisterin roolia on 

mietitty kolmen eri toimintatapavaihtoehdon avulla. Seuraavassa käydään esitetyt 

vaihtoehdot lyhyesti läpi kunkin ansioineen ja heikkouksineen.

Ensimmäinen vaihtoehto on, että kalustorekisterinpito keskitettäisiin kokonaan KOMPI- 

jäijestelmään. Tällöin kaikki nyt erillisiä kalustorekistereitä käyttävät yksiköt (ks. kappale

5.2. ) siirtyisivät käyttämään KOMPIssa sijaitsevaa rekisteriä. Järjestelmä olisi yhtenäinen, 

mutta se ei todennäköisesti palvelisi kaikkien yksiköiden omia yksilöllisiä tarpeita 

riittävästi. Lisäksi keskitetty rekisterinpito vaatisi laajaa koulutuspanosta, sillä kullakin 

osastolla tulisi kouluttaa vähintään kaksi työntekijää käyttämään KOMPIa.

Toinen vaihtoehto kalustorekisterinpidolle olisi säilyttää kalustorekisterit edelleen 

hajautettuna yksiköillä, ja vain hallinto-osaston vastuulla oleva kalusto ja irtaimisto 

rekisteröitäisiin KOMPI-järjestelmään. Hallinto-osasto tekisi käyttöomaisuuskirjanpidon 

ylläpidon vaatimat työt. Näin kukin yksikkö voisi pitää edelleen oman räätälöidyn
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rekisterijärjestelmänsä. Toisaalta näin menetettäisiin muiden yksiköiden kuin hallinto- 

osaston käyttöomaisuuden osalta mahdollisuus hyödykekohtaiseen poistolaskentaan.

Kolmas vaihtoehto olisi kalustorekistereiden säilyttäminen hajautettuna osastoilla käyttäen 

samalla rajoitetusti KOMPI-jäijestelmää. Tämä tarkoittaisi sitä, että pankin kunkin yksikön 

hankinnat, jotka alittavat 10.000 EUROn rajan, kirjattaisiin vain yksiköiden omiin 

rekistereihin, mutta ne hankinnat, jotka ylittävät ko. rajan, kirjattaisiin sekä yksiköiden 

omiin rekistereihin että KOMPIin. KOMPIin täydennettäisiin hyödykkeistä ne tiedot, joita 

järjestelmä tarvitsee suunnitelman mukaisten poistojen laskennassa. Tämä vaihtoehto sallisi 

jokaisen yksikön pitää oma räätälöity rekisterijärjestelmänsä vastasuudessakin, mutta 

mahdollistaisi kuitenkin hyödykekohtaisen poistolaskennan KOMPIssa. Haittapuolina 

olisivat kahden rekisterin päivittämisestä koituva kahdenkertainen työ.

Edelläkuvatuista toimintatapavaihtoehdoista olisi ensimmäinen vaihtoehto, eli kalustorekis- 

terin keskittäminen täysin KOMPIin, teoreettisesti paras. Ottaen kuitenkin huomioon 

Suomen Pankin eri yksiköiden hyvin yksilölliset tarpeet ja perinteet pitää omia kalustore- 

kistereitään, olisi mielestäni kuitenkin mielekkäintä järjestää käyttöomaisuuskirjanpidon 

käyttöönottovaiheessa kalustorekisterin ylläpito kolmannen vaihtoehdon mukaisesti niin, 

että henkilö, joka ylläpitää yksikön omaa kalustorekisteriä, päivittäisi myös KOMPIin 

järjestelmän edellyttämät tiedot. Pidemmällä aikavälillä tavoitteeksi olisi kuitenkin 

otettava pankin koko kalustorekisterinpidon keskittäminen ainoastaan KOMPI-järjestel- 

mään.

5.5. Käyttöomaisuuskirjanpidon käyttöönottoon liittyviä ongelmia Suomen Pankissa

Käyttöomaisuuskirjanpitojärjestelmää suunniteltaessa on Suomen Pankissa noussut esiin 

useita erilaisia ongelmakohtia, jotka tulee ratkaista vielä ennen käyttöomaisuuskirjanpidon 

käyttöönottoa. Monet näistä ongelmista liittyvät pankissa vallitsevaan käyttöomaisuuskir- 

janpitokokemuksen puutteeseen, sekä Suomen Pankin harjoittaman ainutlaatuisen
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poistokäytännön aiheuttamaan vaikeuteen aloittavan taseen per 1.1.1999 laadinnassa. 

Muina ongelmakohtina käyttöomaisuuskirjanpitoon valmistauduttaessa on todettu mm. 

selkeän toimintanormiston puuttuminen johtuen EMI:n käyttöomaisuuskirjanpidosta ja 

poistolaskennasta antamien suositusten suppeudesta. Myös käyttöomaisuuskiijanpitoj äij es- 

telmän käyttöönottoon liittyvän uuden sisäisen työnkulullisen ohjeistuksen antaminen on 

havaittu jossain määrin vaikeaksi. Seuraavassa käsitellään tärkeimpiä yllä mainituista 

ongelmista ja pyritään esittämään perusteltuja ratkaisuehdotuksia näiden ongelmien 

ratkaisemiseksi. Minkälainen asenne mainittuihin ongelmanratkaisuihin käytännössä 

otetaan, jää kuitenkin Suomen Pankissa sisäisesti päätettäväksi.

Olennaisuuden periaatteen mukaan suurin ja merkittävin ongelma liittyy Suomen Pankin 

käyttöomaisuuden tasearvojen määrittämiseen per 1.1.1999. Ongelma kytkeytyy pankissa 

harjoitettavaan tapaan poistaa käyttöomaisuushankinnat kokonaan jo syntymisvuonnaan. 

Näin ollen koko Suomen Pankin hallussaoleva käyttöomaisuus on jo kertaalleen poistettu 

ja suunnitelman mukaisten poistojen kirjaaminen niistä johtaisi kaksinkertaisten poistojen 

tekemiseen. Tällä hetkellä arviolta selvästi suurin ja merkittävin käyttöomaisuuserä ovat 

Suomen Pankin rakennukset ja rakennelmat. Nykyisen tilinpäätöskäytännön mukaan ne 

ilmoitetaan pankin tilinpäätöksessä taseen liitetiedoissa, mutta kirjanpitoarvoa niillä ei siis 

ole lainkaan. Käyttökelpoisin tapa palauttaa rakennukset taseeseen olisi mielestäni tehdä 

niistä arvonkorotukset. Vähintään kahden ulkopuolisen arvioitsijan tulisi määritellä kaikille 

Suomen Pankin omistamille rakennuksille ja rakennelmille markkina-arvot, joihin niiden 

arvostaminen varovaisuuden periaate huomioiden perustuisi. Asuinrakennusten osalta 

tehtävä ei liene vaikea, mutta muiden pankin kiinteistöjen osalta vaikeuksia varmasti 

syntyy. Arvonkorotusten vastakirjaus tehtäisiin tulosvaikutteisesti taseen vastattavaa- 

puolelle.

Muiden Suomen Pankin käyttöomaisuushyödykkeiden arvostaminen ei kokonaisuuden 

karmalta ole niin olennainen ongelma kuin rakennusten. Kuitenkin ennen vuoden 1999 

alkua on päätettävä näiden muidenkin hyödykkeiden arvostamisessa käytettävistä 

periaatteista. ATK-investointien ja moottoriajoneuvojen osalta huomioidaan vain alle neljä
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vuotta vanhat hankinnat. Niillä voidaan katsoa olevan olennainen jäännösarvo pitoaikansa 

lopussa, joten ne voitaisiin arvostaa taseeseen käyttöomaisuuskiijanpitoa aloitettaessa 

käyvän jälleenhankintahintansa arvosta. Näin vältyttäisiin markkamääriltään melko pienten 

arvonkorotusten tai muiden vaihtoehtoisjäij estelyiden toteuttamiselta. Samalla tavoin tulisi 

mielestäni toimia myös rahankäsittelylaitteiden kanssa, jotka muodostavat melko 

merkittävän osan Suomen Pankin viimeaikaisista käyttöomaisuushankinnoista. EMI:n 

suositusten mukaisessa jaottelussa rahankäsittelylaitteet kuuluvat muihin koneisiin ja 

laitteisiin, joiden poistoajaksi on suositeltu 10 vuotta.

Suomen Pankin omistamat taideteokset ja numismaattinen kokoelma voitaisiin mielestäni 

arvostaa aloittavaan taseeseen vakuutusarvostaan, sillä ulkopuolisen arvioitsijan käyttö 

arvostuksessa apuna ei liene tarpeellista näiden hyödykkeiden luonteen ja määrän takia. 

EMI:n suosituksissa ei suoranaisesti mainita taideteoksien tai numismaattisen kokoelman 

poistoista mitään, joten asian tulkinta jää kansallisten keskuspankkien omaan harkintaan. 

EMI:n suosituksia voi mielestäni tulkita siten, että näistä käyttöomaisuuseristä ei poistoja 

tehdä lainkaan, tai vaihtoehtoisesti ne voidaan lukea kalusteisiin, jolloin ne poistettaisiin 

10 vuodessa. Suomen Pankin omistamien osakkeiden ja osuuksien arvostaminen tulisi 

tapahtua niiden markkina-arvoon. Osakkeista ja osuuksista ei poistoja tehdä. Viimeisen 10 

vuoden aikana hankittujen koneiden, laitteiden ja kalusteiden osalta, joiden hankintahinta 

on ylittänyt 10.000 EUROn rajan, se osa poistoista, joka laskennallisesti olisi vielä jäljellä, 

jos suunnitelman mukaisia poistoja olisi tehty hankintahetkestä lähtien, voitaisiin 

mielestäni palauttaa tulosvaikutteisesti. Arvonpalautuksista tehtäisiin tämän jälkeen 

normaalin poistosuunnitelman mukaiset poistot. Näin vältettäisiin kaksinkertainen 

poistojen kirjaaminen.

EMI:n suosituksissa on maininta, että 10.000 EUROn rajan alle jäävät käyttöomaisuushan- 

kinnatkin tulee aktivoida, mikäli ne ovat osa laajempaa kokonaishankintaa tai -projektia. 

Ongelmana Suomen Pankissa on tämän laajemman kokonaisuuden määritteleminen 

selkeästi ja kestävästi. Mielestäni on hieman outo ajatus, että samanlaista käyttöomaisuus

hyödykettä käsitellään eri tavalla käyttöomaisuuskiijanpidossa riippuen siitä, hankitaanko
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se suuressa kertaerässä vai yksittäin. Toisaalta 10.000 EUROn eli noin 60.000 markan 

suuruinen raja on erittäin korkea, joten mikäli sitä noudatettaisiin hyödykekohtaisesti, jäisi

Uskon, että tätä samaa kysymystä pohditaan useammassakin kansallisessa keskuspankissa 

vielä ennen vuoden 1999 alkua. Varsinkin, kun 10.000 EUROn suuruinen aktivointiraja 

vaikuttaa tutkielman neljännessä luvussa esitettyjen muiden kansallisten keskuspankkien 

soveltamiin rajoihinkin verrattuna erittäin korkealta. Suosittelisin Suomen Pankille 

sovellettavaksi käytäntöä, jossa samalla tositteella tai laskulla toimitetut tai samaan 

projektiin sisältyvät, yksikköhinnaltaan alle 10.000 EUROn hankinnat, jotka kuitenkin 

yhdessä ylittävät ko. rajan, aktivoitaisiin taseeseen. Tämä käytäntö vaatii tosin tilaajalta ja 

asiatarkastajalta sekä projektienseurannalta erityistä huolellisuutta. Pankin sisäisessä 

laskennassa olisi ilmeisesti järkevintä noudattaa samoja kriteereitä.

EMI:n suositusten mukaisten poistoaikojen, -ryhmien ja -menetelmän soveltaminen 

Suomen Pankin käyttöomaisuuskirjanpidossa ei ilmeisesti aiheuta ongelmia, joten ne 

voidaan ottaa vaivatta käyttöön. Niiden käyttö sopinee myös pankin sisäiselle laskennalle. 

Poistojen aloittaminen ja kirjaaminen EMI:n suositusten mukaisesti neljännesvuosittain on 

ilmeisesti vähimmäisvaatimus. Tuskin on ainakaan haitaksi, jos poistot Suomen Pankin 

käyttöomaisuuskirjanpidossa ja sisäisessä laskennassa aloitettaisiin ja kirjattaisiin 

kuukausikohtaisesti. Tämä ei käsittääkseni aiheuttaisi juurikaan ylimääräistä työtä antaen 

samalla kuitenkin relevantimpaa informaatiota operatiivista päätöksentekoa varten.
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6. TUTKIELMAN YHTEENVETO JA LOPPUKOMMENTIT

Uuden ATK-järjestelmän käyttöönotto vaatii varmasti missä tahansa yhteisössä 

huomattavia ponnisteluja, mutta Suomen Pankin tapauksessa käyttöomaisuuskirjanpitojär

jestelmän käyttöönottoon liittyy lisäksi kokonaan uudenlaisen poistolaskennallisen 

ajattelutavan omaksuminen pankin sisällä. Siksi kyseessä on mielestäni aivan erityisen 

vaativa tehtävä, jonka onnistuminen vaatii paljon työtä kaikilla niillä osastoilla, jotka uuden 

käyttöomaisuuskiijanpitoj ärj estelmän kanssa tulevat olemaan tekemisissä. Käyttöomaisuus- 

kiijanpitoprojektin menestyksekäs loppuunsaattaminen edellyttää myös yli osastorajojen 

ulottuvaa, sujuvaa yhteistyötä. Myöskään käyttöomaisuuskirjanpidon käyttöönoton ja sen 

toiminnan ylläpitämisen vaatiman koulutuksen merkitystä tuskin voidaan liikaa korostaa.

HErssä laiksi Suomen Pankista (HE 6/1998) määrätään, että pankin tilinpäätöksen tulee 

antaa oikeat ja riittävät tiedot pankin taloudellisesta asemasta ja tuloksen muodostumisesta. 

Lisäksi edellytetään, että Suomen Pankin on kirjanpidossaan noudatettava hyvää 

kirjanpitotapaa. Nämä säännökset, vaikka ovatkin melko suppeita, tulevat arvioni mukaan 

lähentämään Suomen Pankin kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntöä yhä lähemmäksi 

kirjanpitovelvollisten yhteisöjen toimintatapoja. Käyttöomaisuuskirjanpidon osalta täysin 

yhtenäinen käytäntö kirjanpitovelvollisten kanssa ei ole mahdollista johtuen EMI:n 

suositusten sisällöllisistä eroista verrattuna kirjanpitolakimme säännöksiin. Käyttöomai

suuspoistoja koskevia säännöksiä käsiteltiin tutkielman kappaleessa 3.2. Niin kauan, kun 

Suomen Pankki noudattaa ensisijaisesti EMI:n suosituksia, vaikka ne olisivatkin 

ristiriidassa Suomen kirjanpitolain vaatimusten kanssa, tulee Suomen Pankin poistokäytän

tö eroamaan suomalaisten kirjanpitovelvollisten käytännöistä. Merkittävimmät erot EMI:n 

suosituksissa ja kirjanpitolain määräyksissä koskien poistolaskentaa ovat suhtautumisessa 

käyttöomaisuushyödykkeiden uudelleenarvostamiseen ja niiden aktivoinnissa sovelletta

vaan rahamääräiseen rajaan.
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KPL:n 5 luvun 17 §:n mukaan maa- ja vesialueista sekä käyttöomaisuusarvopapereista 

voidaan tehdä arvonkorotus, mikäli niiden todennäköinen luovutushinta on tilinpäätöspäi

vänä pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa olennaisesti suurempi. Arvonalennus 

vastaavasti pitää KPL:n 5 luvun 13 §:n perusteella kirjata kaikista pysyviin vastaaviin 

kuuluvista hyödykkeistä ja sijoituksista, mikäli niiden todennäköisesti tulevaisuudessa 

kerryttämä tulo on pysyvästi vielä poistamatonta hankintamenoa pienempi. EMI:n 

suositukset puolestaan kehottavat kansallisia keskuspankkeja seuraamaan säännöllisesti 

käyttöomaisuushyödykkeidensä jälleenhankintahintojen kehittymistä ja tarvittaessa 

korjaamaan niiden tasearvot vastaamaan käypiä hintoja, joko kisaamalla ylimääräisiä 

arvonalennuspoistoja tai tekemällä arvonkorotuksia. Näin ollen EMI:n suositukset antavat 

mielestäni kansallisille keskuspankeille, Suomen Pankki mukaanlukien, mahdollisuuden 

selvästi KPL:n säädöksiä vapaammin tehdä sekä arvonkorotuksia että arvonalennuksia. 

Toisaalta KPL:ssa on rajattu arvonkorotusten tekomahdollisuus ainoastaan maa- ja 

vesialueisiin sekä käyttöomaisuusarvopapereihin. EMI:n suosituksissa näitä rajoituksia ei 

ole, vaan arvonkorotukset ovat mahdollisia myös esimerkiksi rakennuksista.

Toinen merkittävä ero kansallisen kirjanpitolainsäädäntömme ja EMI:n poistoja koskevien 

suositusten välillä on kysymys siitä, minkä arvoiset käyttöomaisuushyödykkeet tulisi 

aktivoida taseeseen, ja mitkä kirjata vuosikuluksi. KPL:ssa ei asiasta ole mainittu mitään, 

mutta EMI on päätynyt suosittelemaan aktivoitavien hyödykkeiden hankintamenon rajaksi 

peräti 10.000 EUROa. Tämä raja osoittautui neljännessä luvussa esitetyn keskuspankki- 

kyselyn perusteella erittäin korkeaksi ainakin eurooppalaisten keskuspankkien joukossa. 

Lisäksi epätietoisuus siitä, mitä tullaan käsittelemään yhtenä hankintana, ja mitä 

kustannuksia voidaan sisällyttää hankintamenoon, on käsittääkseni vielä suuri. Oman 

ratkaisuehdotukseni esitin kappaleessa 5.5. Paras tapa vähentää ongelmatilanteita olisi 

mielestäni kuitenkin pyrkiä neuvottelemaan asiasta uudelleen EKPJ:n sisällä, jotta 

sovellettavaa aktivointirajaa voitaisiin laskea. Uskon keskuspankkikyselyn perusteella, että 

EMI:n suosittelemaa rajaa pidetään muissakin kansallisissa keskuspankeissa korkeana.
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Tutkielman yhteenvetona voidaan todeta, että kirjanpitolain uudistuksen yhteydessä 

muutettu tasekaava ja liitetietojen laatimisvelvollisuuden lisääminen parantavat yhteisöjen 

käyttöomaisuudesta saatavan informaation tasoa. Kirjanpitolain uudistus lähentää myös 

suomalaista kirjanpitokäytäntöä kohti kansainvälistä IAS:n periaatteiden mukaista 

käytäntöä, ja samalla loitontaa sitä kauemmaksi perinteisestä professori Saarion 

kehittämästä meno-tulo -teoriasta. Suunnitelman mukaisten poistojen kirjaamisessa

lopuksi vähän. Siksi yritysten käyttöomaisuuskirjanpidoissa voi ilmeisesti esiintyä hyvinkin 

erilaisia jaksotusratkaisuja samankaltaistenkin käyttöomaisuushyödykkeiden kesken.

Melko vaihtelevaksi ja vielä vakiintumattomaksi osoittautui myös eurooppalaisten 

kansallisten keskuspankkien käytäntö omien käyttöomaisuuskiij anpitoj ensa j ärjestämisessä. 

Tähän seikkaan EMI on pyrkinyt vaikuttamaan laatimiensa suositusten avulla. Täytyy tosin 

todeta, että kansallisten keskuspankkien kirjanpito-ja laskentakäytäntöjen harmonisointi- 

prosessi on vielä varsin alkuvaiheessa, mutta EKP:n perustaminen heinäkuussa 1998 saattaa 

nopeuttaa sitä.
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LIITTEET LIITE 1

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN JULKAISEMA ESIMERKKILUETTELO 

SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOAJOISTA

Aineettomat hyödykkeet

Perustamis- jajärj estelymenot 3-5 vuotta

Tutkimusmenot 3-5 vuotta

Kehittämi smenot 3-5 vuotta

Aineettomat oikeudet 5-17 vuotta

Liikearvo 3-5 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot 3-5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet Ei poistoaikaa

Rakennukset ja rakennelmat

Teollisuus- ja toimistorakennukset 20-40 vuotta

Kevyet varastot ja rakennelmat 10-20 vuotta

Asuinrakennukset 30-50 vuotta

Koneet ja kalusto

Raskaat koneet 10-15 vuotta

Kevyet koneet 5-10 vuotta

Kuljetusvälineet 4-7 vuotta

Atk-laitteet 3-5 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet 5-20 vuotta

Keskeneräiset hankinnat Ei poistoaikaa

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Osakkeet ja osuudet Ei poistoaikaa

(Lähde: KILA:n yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista, 31.5.1993)
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INTRODUCTION:

Name of the central bank

Answerer's name

Answerer's occupation

QUESTIONS:

1. Does your bank use a fixed assets accounting? And when have you taken it into operation?

1. Yes Operation started in ______________________________________

2. No

2. If you do not use the fixed assets accounting yet, are you planning to take it into operation at 

the beginning of 1999 like the EMI/ECB has recommended?

1. Yes

2. No

3. Do not know yet
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3. Which factor/factors affected the adoption of fixed assets accounting in your bank?

1. Possibility to improve the fixed assets control

2. National legislation

3. Possibility to use different depreciation methods (e.g. straight-line, degressive, 

progressive)

4. Information needs of cost accounting

5. Improvement of financial reporting

6. Following of fixed asset's replacement prices

7. EMI/ECB's recommendations

8. Other reasons, i.e.___________________________________________________

4. Did there emerge any problems along with the adoption of fixed assets accounting?

1. Yes, several

2. Yes, some

3. No

5. If there were any, what were they alike?

1. Defining right depreciation period

2. Defining suitable depreciation categories

3. Choosing suitable depreciation method

4. Valuation of fixed assets

5. Choosing suitable computer system

6. Other, i.e.___________________________



6. What price did you use in the valuation of premises at the time of adoption of fixed assets 

accounting?
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1. Market price

2. Replacement price

3. Initial price

4. Index-adjusted initial price

5. Other, i.e.______________

7. What price did you use in the valuation of machinery and equipment at the time of adoption of 

fixed assets accounting?

1. Market price

2. Replacement price

3. Initial price

4. Index-adjusted initial price

5. Other, i.e.___________________ ________________________________________

8. What price did you use in the valuation of shares and interests at the time of adoption of fixed 

assets accounting?

1. Market price

2. Replacement price

3. Initial price

4. Index-adjusted initial price

5. Other, i.e._______________________________________________________
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9. Do you use item or category based depreciations in your fixed assets accounting?

1. Category-based depreciations

2. Item-based depreciations

3. Both, depending on the asset

10. If you use depreciation categories, what are these categories and how are they classified?

11. Which depreciation method do you use with each fixed asset item or category in your bank? 

Please first fill the name of the items or categories in the table and then indicate by drawing an 

(X)-mark, which depreciation method you use with them.

Fixed asset item or

category

Straight-line method Degressive method Progressive method Other method
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12. What are the reasons for choosing your depreciation method?

1. National legislation

2. EMI/ECB recommendations

3. Simplicity of counting

4. For some other reason, i.e._________________

13. If you do not use straight-line depreciation method, are you going to adopt it at the beginning 

of 1999 like the EMI/ECB has recommended?

1. Yes

2. No

14. If you are not, why's that?

15. Does your fixed assets accounting have any monetary limit below which an item is not 

capitalised?

1. Yes

2. No

16. If yes, what is that limit (in national currency)



17. How long periods do you use with different fixed asset items or categories? Please fill first 

the name of the items or categories in the table and then mark, what depreciation period you use 

with them.
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Fixed asset item or category Depreciation period

18. On what basis are those depreciation periods determinated?

1. National legislation

2. EMI/ECB recommendations

3. Fixed assets' estimated economic lifetime

4. For some other reason, i.e._______________
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19. Who does make the decisions concerning the depreciation periods in your bank?

1. Board of directors

2. Head of department

3. Head of office

4. Other, i.e.________________________________________________

20. What functions does your fixed assets accounting system include?

1. Fixed asset register

2. Possibility to add further information on fixed assets (e.g. insurance and 

maintenance information)

3. Possibility to use different depreciation methods

4. Possibility to use depreciation categories

5. Possibility to follow the replacement prices

6. Connection to general ledger accounting

7. Connection to accounts payable

8. Connection to accounts receivable

9. Connection to cost accounting systems

10. Other, i.e.

21. How often do you make the depreciations in your fixed assets accounting?

1. On daily basis

2. On weekly basis

3. On monthly basis

4. Once a year

5. Other, i.e.___________________________________________



22. Do you use the same depreciation methods and depreciation periods in your cost and 

management accounting as in the fixed assets accounting?

1. Yes

2. Yes, partly

3. No
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23. If you do not, how do they differ from each other?

24. Do you agree or disagree with the following arguments? (Please choose the option that best 

describes your attitude towards the arguments.)

1. Totally agree

2. Partly agree

3. No attitude

4. Partly disagree

5. Totally disagree

a) The straight-line depreciation method is the best alternative for depreciation according to plan- 

method.

1 2 3 4 5
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b) The benefits of fixed assets accounting's are greater than its costs in your bank.

1 2 3 4 5

c) Fixed assets accounting and depreciation according to plan also the cost accounting system.

1 2 3 4 5

d) Financial statements' comparability between different central banks in EMU-states would be 

improved, if the depreciation periods and methods were similar when the EMU's stage III starts.

1 2 3 4 5

Thank you for your answers!
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