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Tutkielman tavoitteet

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten rahoituslaskelma tulisi kirjanpitolautakunnan 
uuden, rahoituslaskelman laadintaa käsittelevän yleisohjeen (KILA 9.11.1999) ja suomalaisen 
hyvän kirjanpitotavan mukaan laatia. Lisäksi pyrittiin selvittämään, missä määrin 
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kirjanpitolautakunnan suositusten mukainen.
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käytettiin myös International Accounting Standards Committeen IAS 7 -suositusta sekä 
eräiden maiden kansallisia laskentastandardej a. Sekä kotimaista että ulkomaista, 
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkielman lähtökohdat

Yritysten julkaisemaan tilinpäätösinformaatioon kuuluu olennaisena osana 

rahoituslaskelma. Kansainvälisillä pääomamarkkinoilla rahoituslaskelman 

merkitys tilinpäätösten käyttäjille on viime vuosikymmeninä kasvanut 

huomattavasti. Rahoituslaskelman sisältämä informaatio varojen hankinnasta ja 

käytöstä tilikauden aikana on koettu hyödylliseksi esimerkiksi likviditeetin ja 

rahoituksen joustavuuden arvioinnissa sekä yritysten välisessä vertailussa. (Yap, 

1997, 662,668) Suomalaisessa tilinpäätösraportoinnissa rahoituslaskelma ei 

kuitenkaan ole vielä saavuttanut kovin tärkeää asemaa. Rahoituslaskelma on 

laadittu lähinnä siitä syystä, että se kuuluu pakollisena osana tilinpäätökseen.

Rahoituslaskelman toistaiseksi vähäinen merkitys Suomessa johtunee osaltaan 

siitä, ettei suomalaiseen tilipäätösraportointiin ole muodostunut yhtenäistä 

rahoituslaskelman laadintakäytäntöä. Suomessa on esimerkiksi laadittu 

rahoituslaskelmia sekä maksuperusteisena että suorite- ja käyttöperusteisina, 

jolloin toisistaan poikkeavat laadintakäytännöt ovat vähentäneet 

rahoituslaskelman hyödyllisyyttä yritysten välisessä vertailussa. Lisäksi suorite- ja 

käyttöperusteiset rahoituslaskelmat tuovat tilinpäätökseen vain vähän 

lisäinformaatiota, sillä niiden sisältämät tiedot ovat yleensä maksuperusteista 

laskelmaa helpommin ulkopuolisen tarkkailijan laskettavissa tuloslaskelman, 

taseen ja niiden liitetietojen perusteella.

Useissa länsimaissa vahvan aseman saavuttanut rahoituslaskelma on rahavarojen 

kapeaan määrittelyyn perustuva maksuperusteinen laskelma, eli niin sanottu 

kassavirtalaskelma. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Australiassa 

rahoituslaskelman arvostus sijoittajien ja analyytikkojen keskuudessa kohosi, kun 

yrityksiltä alettiin vaatia tarkkaan rajattujen rahavarojen (cash and cash 

equivalents) muutosta kuvaavan laskelman esittämistä (Jones ym. 1995, 127).
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Niin International Accounting Standard Committeen (IASC) kuin useimpien 

maiden kansalaissakin suosituksissa edellytetään rahoituslaskelman laatimista 

nimenomaan kassavirtalaskelmana.

Hiljattain uusittu kirjanpitolautakunnan rahoituslaskelman laatimista koskeva 

yleisohje (KILA 9.11.1999) perustuu lähes täysin IAS 7 -suositukseen ja 

suosittelee rahavirtapohjaisen rahoituslaskelman eli rahavirtalaskelman laatimista 

(KILA 1999, 3). Yleisohjeessa omaksutusta kapeasta rahavarojen määrittelystä 

ilmenee, että rahavirtapohjaisella rahoituslaskelmalla tarkoitetaan nimenomaan 

edellä mainittua kassavirtalaskelmaa. Useimmat suuremmat suomalaiset yritykset 

ovat jo laatineetkin rahoituslaskelmansa kansainvälisen käytännön mukaisena 

kassavirtalaskelmana (KHT-yhdistys 1995, 89 ja 1997, 60) ja nyt kun 

kirjanpitolautakuntakin suosittelee IASC:n rahoituslaskelmamuotoa, ei 

kansainvälinen pääoma jää enää ainoaksi motiiviksi kassavirtalaskelmille.

1.2 Tutkielman tavoite ja rajaukset

Useissa yrityksissä rahoituslaskelman laatiminen on koettu vaikeaksi vanhan 

yleisohjeen sekä muun laatimista koskevan ohjeistuksen perusteella, eikä 

rahoituslaskelmien laadintakäytäntö ole muodostunut yhtenäiseksi yritysten 

välillä. Kirjanpitolautakunnan uusittu yleisohje rahoituslaskelman laadinnasta 

tulee varmasti yhtenäistämään laadintakäytäntöä, mutta laskentasuositusten 

luonteen mukaisesti se on paikoitellen suurpiirteinen ja jättää tilinpäätöksen 

laatijalle harkinnanvaraa.

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää miten rahoituslaskelma tulisi 

kirjanpitolautakunnan uusitun yleisohjeen perusteella laatia. Lähtökohtana on siis 

nimenomaan suomalainen hyvä kirjanpitotapa, mutta myös eräiden muiden 

länsimaiden kansallisia laskentastandardeja sekä International Accounting 

Standards Committeen (IASC) suosituksia käytetään ohjenuorana. Syynä tähän on
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kirjanpitolautakunnan yleisohjeen puutteellinen ohjeistus tiettyjen erien kohdalla, 

sekä se, että maksuperusteisen rahavirtalaskelman teoriaa on toisinaan hankala 

yksiselitteisesti soveltaa kaikkiin käytännön tilanteisiin.

Tutkielmassa selvitetään lisäksi rahoituslaskelman tämän hetkistä 

laadintakäytäntöä Suomessa. Tätä varten kerättiin tilastotietoja Helsingin pörssin 

päälistalla noteerattujen yritysten julkaisemasta tilinpäätösinformaatiosta 

tilivuodelta 1998. Tarkoituksena on arvioida, miten paljon yritysten julkaisemat 

rahoituslaskelmat poikkeavat kirjanpitolautakunnan uudesta yleisohjeesta, sekä 

kuinka paljon erilaisia menettelytapoja tiettyjen erien kohdalla esiintyy. 

Selvityksen tuloksia ja suorittamistapaa käsitellään liitteessä 4.

Tutkielman painotus on rahoituslaskelman laadinnassa, mutta myös 

rahavirtainformaation tarpeellisuutta sekä rahoituslaskelman tavoitteita käsitellään 

lyhyesti. Tavoitteiden kuvaamisen tarkoituksena on lähinnä selventää 

rahavirtalaskelman teoriaa sekä laadintaperiaatteissa tehtyjä ratkaisuja, joten 

rahoituslaskelman hyväksikäytön syvempi tarkastelu jätetään tutkielman 

ulkopuolelle.

Tutkielmassa keskitytään kuvaamaan rahavirtapohjaisia rahoituslaskelmia, jotka 

ovat maksuperusteisia ja perustuvat kapeaan rahavarojen määritelmään. Näistä 

laskelmista käytetään tästä eteenpäin kirjanpitolautakunnan mukaisesti nimitystä 

rahavirtapohjainen rahoituslaskelma tai rahavirtalaskelma. Tutkielmassa 

rahoituslaskelman laadintaa tarkastellaan lähinnä liiketoimintaa harjoittavan 

osakeyhtiön kannalta.

1.3 Tutkielman eteneminen

Seuraavassa luvussa perehdytään aluksi rahavirtapohjaisen 

tilinpäätösinformaation tarpeellisuuteen ja hyödyntämiseen sekä
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rahoituslaskelmalle asetettuihin tavoitteisiin. Tämän jälkeen, luvussa kolme, 

esitellään tässä tutkielmassa käytettyjä rahoituslaskelman käsitteitä. Luvussa neljä 

tarkastellaan rahoituslaskelmaa koskevaa normistoa ja luvussa viisi 

rahoituslaskelman osien sisältöä. Ensimmäiset viisi lukua muodostavat 

rahoituslaskelman teoreettisen kehyksen, jonka jälkeen luvuissa kuusi ja 

seitsemän käsitellään rahoituslaskelman erien määrittämistä yksittäisen yrityksen 

sekä konsernin osalta. Luvussa kahdeksan tarkastellaan vielä joitakin 

rahoituslaskelman ongelmakohtia ja pohditaan mahdollisuuksia parantaa 

laskelman laadintakäytäntöä. Tutkielman liitteisiin sisältyy edellä mainittujen 

tutkimustulosten lisäksi rahoituslaskelmamalleja sekä esimerkkejä 

rahoituslaskelman laadinnasta.

2 RAHOITUSLASKELMAN SISÄLTÄMÄN INFORMAATION 

TARPEELLISUUS

2.1 Rahavirtapohjaisen informaation tarve ja käyttö

Keskustelu maksuperusteisen tilinpäätösinformaation tarpeellisuudesta tuli jälleen 

ajankohtaiseksi 1980-luvulla, ennen kaikkea Yhdysvaltojen Financial Accounting 

Standards Boardin (FASB) julkaiseman FAS 95 -suosituksen1 myötä (Yap 1997, 

666). Suosituksessa vaadittiin maksuperusteisen rahavirtalaskelman esittämistä 

tilinpäätöksessä ja tätä käytäntöä ovat sittemmin seuranneet useimmat 

länsimaiden laskentastandardien asettajat. Varsinkin Artto (esim. 1980, 66 ja 

1982, 33) on ehdottanut useampaan otteeseen myös suomalaiseen

tilinpäätöskäytäntöön vastaavanlaista uudistusta, mutta jostakin syystä 

kirjanpitolautakunnan uusi, kansainvälisen käytännön mukainen yleisohje ilmestyi 

vasta vuonna 1999.

1 FAS 95 julkaistiin vuonna 1986 ja se astui voimaan 15.7.1988.
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Rahavirtalaskelmia käsitelleessä kirjallisuudessa esiintyy neljä pääasiallista syytä 

siihen, että on katsottu tarpeelliseksi vaatia rahavirtapohjaisen informaation 

esittämistä tilinpäätöksessä (Yap 1997, 666-667):

1. Rahavirtalaskelmia tarvitaan perinteisen suorite- ja käyttöperusteisen 

tilinpäätösinformaation puutteellisuuksien takia.

2. Tilinpäätösten käyttäjien mielestä rahavirtalaskelmat ovat hyödyllisiä

tehtäessä sijoituspäätöksiä.

3. Tilinpäätösten käyttäjät pitävät rahavirtapohjaisia rahoituslaskelmia

(kassavirtalaskelmia) suorite-ja käyttöperusteisia informatiivisempina.

4. Rahavirtalaskelmia tarvitaan raportointiympäristössä tapahtuvien muutosten 

takia.

Rahavirtalaskelman vaatimus perustuu siis ensinnäkin siihen, että perinteisen 

tilinpäätösinformaation on katsottu olevan tilinpäätöksen hyväksikäyttäjälle 

riittämätöntä. Lisäksi tuloslaskelman ja taseen on katsottu olevan joustokohtiensa 

takia liian helposti yritysjohdon manipuloitavissa. Suorite- ja käyttöperusteisen 

tilinpäätöksen laatija joutuu tekemään tulevaisuudesta arvioita, jotka ilmenevät 

tilinpäätöksessä lähinnä erilaisina arvostus-ja jaksotusratkaisuina (Ahti 1998, 10). 

Maksuperusteinen rahavirtalaskelma kuitenkin pohjautuu täysin menneisyyteen ja 

tarjoaa objektiivista tietoa tilikauden taloudellisista tapahtumista. Käsittelemällä 

vain yrityksen rahavarojen muutokseen vaikuttaneita liiketapahtumia 

rahavirtalaskelma eliminoi erilaisten laskentaperiaatteiden käytön vaikutukset ja 

selventää perinteisen tilinpäätösinformaation sisältöä.

Rahavirtainformaation hyödyllisyyttä sijoittajille on selvitetty useissa 

tutkimuksissa, joissa varsinkin julkaistun rahavirtainformaation on todettu 

heijastavan yritysten markkina-arvon muutoksia hyvin (esim. Cheng ym. 1997, 

13-14). Rahavirtalaskelmalle onkin alan kirjallisuudessa esitetty mitä 

moninaisimpia käyttötarkoituksia, joista useimmat liittyvät yrityksen 

ulkopuoliseen tilinpäätösanalyysiin. Sijoituspäätöksiä tehtäessä rahoituslaskelmaa
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pidetään hyödyllisenä työvälineenä tulevaisuuden rahavirtojen ennustamisessa ja 

yritysten välisessä vertailussa. Lisäksi muina käyttötarkoituksina mainitaan 

yleensä likviditeetin, maksukyvyn ja rahoituksen joustavuuden arvioiminen sekä 

konkurssin ennustaminen (Yap 1997, 667). Kun suoriteperusteinen laskenta on 

edelleen vahvoilla kannattavuuden ja vakavaraisuuden mittaamisessa, on 

tuloslaskelma- ja taseinformaatiota kuitenkin alettu pitää liian staattisena 

maksuvalmiuden arviointiin. Perinteisistä maksuvalmiuden mittareista esimerkiksi 

current ration on havaittu olevan huono konkurssin ennustamisessa, ja jopa eräs 

FAS 95 -suosituksen taustalla olleista tekijöistä oli vuosia voittoa tehneen 

yrityksen, W.T.Grantin, yllättävä konkurssi, jota suoriteperusteinen laskenta ei 

onnistunut ennustamaan. (Rauthovi 1996, 236) Tilinpäätöksen analysoijalle 

saattaakin usein olla käytännöllistä käyttää päätöksentekoon perinteisten 

tunnuslukujen rinnalla näiden tunnuslukujen rahavirtapohjaisia versioita, joissa 

esimerkiksi voittoa kuvaavat jäämät on korvattu rahoituslaskelman luvuilla 

(Leppiniemi & Leppiniemi 1997, 251).

Perinteisen tilinpäätöksen lukijan ja analysoijan ongelmana on usein se, että 

tilinpäätös on jaksotus- yms. laskentatekniikoiden vuoksi muodostunut melko 

abstraktiksi. Tämän abstraktiuden mukanaan tuomia tulkintaongelmia on pyritty 

osaltaan ratkaisemaan rahoituslaskelman vaatimuksella. Rahavirtapohjaisen 

informaation onkin usein todettu olevan helpommin ymmärrettävää 

suoriteperu st ei seen laskentaan vihkiytymättömälle tilinpäätöksen tulkitsijalle 

(Jones ym. 1995, 117). Esimerkiksi rahavirtojen empiiriset vastineet, rahassa 

suoritetut tai saadut maksut, ovat konkreettisia ja helposti ymmärrettäviä. 

Rahavirtalaskelmalle asetetut tavoitteet jäävät kuitenkin saavuttamatta, mikäli 

laaditut laskelmat sisältävät tilinpäätöksen suorite- ja käyttöperusteisia eriä. 

Esimerkiksi aikaisemmin yrityksissä suosittu liikepääomavirtalaskelma reagoi 
tilinpäätösarvostukseen tuloslaskelman tavoin, sillä se perustuu suoriteperusteen 

lisäksi myös käyttöperusteelle. (Artto 1982, 33)
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Rahavirtapohjaisen informaation on lisäksi katsottu olevan erityisen tarpeellista 

muuttuvissa taloudellisissa oloissa niin sijoittajalle kuin yrityksen johdollekin. 

Erityisesti korkean inflaation, matalan kysynnän ja korkeiden korkojen vallitessa 

yrityksen kyky tuottaa rahavirtaa usein osoittautuu ensisijaisen tärkeäksi 

selviytymisen kannalta. (Yap 1997, 656) Tämä lienee vaikuttanut
rahavirtalaskelmavaatimusten yleistymiseen juuri viime vuosikymmenen vaihteen 

hankalissa taloudellisissa olosuhteissa. Toisaalta myös voimakkaan taloudellisen 

kasvun aikana perinteinen laskenta saattaa osoittautua riittämättömäksi 

ennustamaan yrityksen rahavirtaongelmia. Rahoituslaskelma ilmaisee niin 

yrityksen uiko- kuin sisäpuolisellekin analysoijalle, miten yritys hallitsee 

rahavirtojaan, riittääkö varsinaisen toiminnan tuottama rahavirta liiketoiminnan 

ylläpitämiseen ja miten yrityksen kasvu voidaan rahoittaa (Hertenstein & 

McKinnon 1997, 69). Sisäinen laskentatoimi voisi käyttää rahoituslaskelmaa 

myös esimerkiksi käyttöpääoman kontrollointiin, osingonjako- ja 

investointipäätöksiin sekä tehtyjen investointien arviointiin niiden aiheuttamia 

rahavirtoja seuraamalla (Jones ym. 1995, 122).

Australialainen Christine Yap (1997, 656-659) kuvaa edellä mainitussa 

artikkelissaan myös tuloksia aikaisemmista tutkimuksista, jotka ovat selvittäneet 

rahavirtalaskelmien käyttöä ja pääomamarkkinoiden ammattilaisten mieltymyksiä. 

Kun esimerkiksi Leen (1981, 130-143) Yhdysvalloissa tekemän tutkimuksen 

mukaan ammattilaisista 45 % piti rahavirtalaskelman vaatimusta hyödyllisenä, oli 

vastaava luku McEnroen (1989, 58) tutkimuksessa kahdeksan vuotta myöhemmin 

jo 75 %. Tutkimustuloksista on havaittavissa rahavirtalaskelmien arvostuksen 

kasvu ainakin alan ammattilaisten keskuudessa. Yhdysvaltalaisten osakkeen 

omistajien mieltymyksiä tutkineet Epstein ja Pava (1992, 52-55) sekä saman 

tutkimuksen Australiassa suorittaneet Anderson ja Epstein (1995, 25-28) 

havaitsivat tosin yritysten yksityisten omistajien arvostavan rahavirtalaskelmia 

huomattavasti ammattilaisia vähemmän. Silti 50 % oman pääoman sijoittajista 

Yhdysvalloissa ja 24 % Australiassa piti rahavirtalaskelmaa käyttökelpoisena.
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Yapin (1997) oma tutkimus käsitteli edellä mainittujen tutkimusten valossa 

australialaisten pääomamarkkinoiden ammattilaisten näkemystä 

rahavirtalaskelmasta osana tilinpäätöstä. Tutkimuksen mukaan jopa 68 % 

kyselyyn vastanneista oli huolissaan perinteisen tilinpäätösinformaation 

käyttökelpoisuudesta päätöksenteossa. Erityisen epäilevästi suhtauduttiin 

suoriteperusteisen laskennan ja eri laskentaperiaatteiden sallivien säännösten 

aiheuttamiin eroihin menojen jaksotuksessa, poistoissa ja varaston arvostuksessa. 

Rahavirtainformaatioon eivät edellä mainitut harkinnanvaraisuudet vaikuta ja 70 

% tutkimukseen osallistuneista pitikin juuri kapean rahavarojen määritelmän 

sisältämää kassavirtalaskelmaa suoriteperusteista rahoituslaskelmaa 

käyttökelpoisempana. Jones ym. (1995, 122) tuli samaan tulokseen

australialaisten julkisten osakeyhtiöiden tilinpäätösten laatijoiden keskuudessa 

tekemässään tutkimuksessa.2

Yhteistä edellä mainituille tutkimuksille on, että niin tilinpäätösinformaation 

käyttäjät kuin laatijatkin pitävät yleisesti rahavirtainformaatiota tärkeänä 

tilinpäätöksen osana. Useimpien tilinpäätöksen kohderyhmien on havaittu ainakin 

jossakin määrin hyödyntävän rahoituslaskelmaa päätöksenteossaan muun 

tilinpäätösinformaation ohella. Tilinpäätös laaditaan kuitenkin lähtökohtaisesti 

yrityksen omistajille, joiden on, institutionaalisia sijoittajia lukuun ottamatta, 

havaittu hyödyntävän rahoituslaskelmaa huomattavasti ammattilaisia vähemmän. 
Syynä tähän lienee se, ettei rahoituslaskelman tunteminen piensijoittajien 

keskuudessa ole vielä kovin hyvä. Lisäksi Suomen kohdalla on todettava, että 

epäselvä laadintakäytäntö sekä suoraan tuloslaskelma- ja taseinformaatiosta 

johdetut laskelmat ovat varmasti heikentäneet laskelman uskottavuutta niin 

sijoitusalan ammattilaisten kuin piensijoittajienkin silmissä.

2 Australiassa tehtyihin tutkimuksiin (Yap, Jones, Anderson & Epstein) liittyen on kuitenkin 
otettava huomioon, että Australiassa liiketoiminnan rahavirta tulee esittää niin sanotun suoran 
menetelmän mukaisena (AASB 1026). Suoraa menetelmää pidetään yleisesti informatiivisempana 
kuin epäsuoraa esitysmuotoa, joka ainakin Suomessa on yleisempi.
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Kirjanpitolautakunnan uuden yleisohjeen mukaan esitetty rahavirtalaskelma ei 

kuitenkaan ole vaikeasti ymmärrettävä ja tuo oikein tulkittuna olennaisen lisän 

perinteiseen tilinpäätökseen. Rahoituslaskelman ei kuitenkaan ole tarkoitus 

korvata mitään tilinpäätöksen osaa, vaan täydentää sen antamaa kuvaa esimerkiksi 

likviditeetin ja rahoituksen joustavuuden osalta. Myös kirjanpitolautakunnan 

(1999, 5) rahoituslaskelman laadintaa koskevassa yleisohjeessa todetaan, ettei 

rahoituslaskelmalla ole tilinpäätöksessä itsenäistä asemaa vaan sitä tulee 

tarkastella osana tilinpäätöksen muodostamaa kokonaisuutta.

2.2 Rahoituslaskelman tavoitteet

Edellä käsiteltiin rahoituslaskelman tarjoaman rahavirtainformaation 

käyttötarkoituksia ja käyttäjiä. Kirjanpitolautakunnan (1999, 5) uuden yleisohjeen 

mukaan rahoituslaskelman keskeisenä tavoitteena on antaa tilinpäätöksen 

hyväksikäyttäjälle informaatiota sen arvioimiseksi,

1. miten yritys on aikaansaanut rahavirtaa

2. miten se on käyttänyt kerryttämänsä rahavirran.

Tämän rahavirtoja koskevan informaation avulla tilinpäätöksen hyväksikäyttäjän 

tulisi pystyä arvioimaan yrityksen taloudellisen tilanteen muutoksia, erityisesti 

rahoitusaseman ja -rakenteen muutoksia. Muun muassa vakavaraisuutta ja 

maksuvalmiutta kuvaavat, rahavirtapohjaiset tunnusluvut ovat hyödyllisiä 

edellisten arvioinnissa. Rahavirtapohjainen rahoituslaskelma eliminoi arvostus- ja 

jaksotusratkaisujen vaikutuksen ja on siten käyttökelpoinen myös yritysten 

välisessä vertailussa sekä ennustettaessa yritysten tulevaisuuden rahavirtojen 

nykyarvoja. (KILA 1999, 5)

IASC:n mukaan päätöksentekijä etsii rahoituslaskelmasta myös yksityiskohtaista 
informaatiota tase-erien muutoksista sekä yrityksen kyvystä vaikuttaa 

odotettavissa olevien rahavirtojen määrään ja ajoitukseen. Yrityksen kyky
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vaikuttaa tulevaisuuden rahavirtoihin kertoo yrityksen sopeutumiskyvystä 

muuttuviin olosuhteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin. Lisäksi rahoituslaskelman 

katsotaan olevan hyödyllinen arvioitaessa tuottavuuden ja nettorahavirran yhteyttä 
sekä muuttuvan hintatason vaikutuksia yrityksen taloudelliseen tilaan. (IAS 7 

1992, 4,5)

Rahoituslaskelman eräänä hyvänä puolena pidetään kansainvälisen 

vertailtavuuden parantamista yritysten välillä. Suoriteperusteisen 

tilinpäätösinformaation joustokohdat vaihtelevat maasta toiseen ja 

rahavirtalaskelman on toivottu tuovan tilinpäätökseen objektiivista informaatiota, 

joka olisi lisäksi tulkittavissa ilman kyseisen maan lakien ja ohjeiden tarkempaa 

tuntemista. Eri maiden laskentastandardit eivät kuitenkaan ole 

rahoituslaskelmankaan kohdalla keskenään yhteneviä. Eroja on kansainvälisissä 

tutkimuksissa ilmennyt muun muassa rahavarojen käsitteessä, liiketoiminnan 

rahavirran esittämisessä sekä eräiden erien, kuten korkojen ja osinkojen, 
luokittelussa eri rahavirtoihin (Wallace ym. 1997, 18). Rahavirtalaskelmalla on 

kuitenkin hyvät edellytykset muodostua tärkeäksi yritysten kansainvälisen 

vertailun työvälineeksi.

Edellä mainitut rahoituslaskelman tavoitteet lähtevät siis liikkeelle nimenomaan 

tilinpäätöksen hyväksikäyttäjän näkökulmasta. Kirjanpitolautakunnan 

yleisohjeesta on havaittavissa, että rahoituslaskelman tavoitteet toteutuvat 

parhaiten laatimalla rahoituslaskelma rahavarojen muutosta kuvaavana 

rahavirtalaskelmana.



13

3 RAHOITUSLASKELMAN KÄSITTEET

3.1 Rahavirtalas kelmat

Kirjanpitolautakunnan (1999,4) uudessa, rahoituslaskelman laadintaa koskevassa 

yleisohjeessa ohjataan kirjanpitovelvollinen laatimaan rahoituslaskelma siten, että 

se kuvaa liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoja tilikaudella. 

Rahavirralla tarkoitetaan rahavarojen virtausta yritykseen ja yrityksestä, eli 

rahoituslaskelmassa esitetään vain tilikauden aikana rahavaroissa suoritettuja ja 

saatuja maksuja. Rahavirtoja kuvaavaa laskelmaa edellytetään myös 

kansainvälisissä IAS -laskentasuosituksissa ja useimpien maiden kansallisissa 

suosituksissa.

Yleisohjeen mukaan rahavirtalaskelman tulisi olla maksuperusteinen 

olennaisuuden periaatteen sallimissa rajoissa (KILA 1999, 4). Rahavirtalaskelma 

ei sinällään ole tae maksuperusteisuudesta, sillä myös suoriteperusteista tulo- ja 

menovirtalaskelmaa sekä käyttöperusteista liikepääomavirtalaskelmaa on kutsuttu 

rahavirtalaskelmiksi (esim. Kinnunen 1997, 134). Varojen virtausta kuvaavat 

laskelmat eroavat toisistaan varojen määritelmän laajuuden kohdalla: 

suoriteperusteisen rahoituslaskelman kuvaaman maksuvalmiuspääoman 

muutokseen sisältyy varsinaisten rahavarojen lisäksi myös lyhytaikaisia saamisia 

ja velkoja sekä käyttöperusteisen laskelman kuvaamaan liikepääoman muutokseen 

vaihto-omaisuuseriä (Leppiniemi & Leppiniemi 1997, 238).

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesta rahavirtalaskelmasta tekeekin 

maksuperusteisen nimenomaan sen kuvaamien rahavarojen kapea määrittely.

Rahoituslaskelman yleisenä tarkoituksena on täydentää tilinpäätösinformaatiota 

tulorahoituksen riittävyyden, investointien, sijoituksien ja pääomarahoituksen 

osalta (Ahti 1998, 10). Suorite- ja käyttöperusteiset rahoituslaskelmat laaditaan 

pitkälti suoraan tase-erien muutosten perusteella ja ne tuovat siten huomattavasti 

vähemmän lisäinformaatiota tilinpäätökseen kuin maksuperusteiset laskelmat
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(Arasjärvi 1995, 150). Ketz & Gombolan (1983, 68) tutkimuksen mukaan 

esimerkiksi liikepääomavirtalaskelma kuvaakin pitkälti samoja yrityksen 

ominaisuuksia kuin tuloslaskelma.3 Maksuperiaatteella laadittu, kapeaa 

rahavarojen määritelmää noudattava rahoituslaskelma taas on parhaimmillaan 

objektiivinen ja mitätöi muuhun tilinpäätösinformaatioon kohdistuvat 

jaksotusratkaisut ja muut laskentaperiaatteiden harkinnanvaraisuudet (Pendlebury 

& Groves 1994, 71). Myös maksuperusteisen rahavirtalaskelman erät tosin 

määritetään useimmiten muun tilinpäätösinformaation pohjalta, mutta tällöin 

suoriteperusteiset erät oikaistaan maksuperusteisiksi esimerkiksi huomioimalla 

käyttöpääoman muutosten vaikutukset eriin.

Vaikka maksuperusteisen rahavirtainformaation teoria ja tutkimus eivät olekaan 

Suomessa mitenkään uusia asioita, ovat suorite- ja käyttöperusteiset laskelmat 

olleet täällä käytännössä yleisempiä. 1980 -luvulla ei kassavirtalaskelmia juuri 

esiintynyt suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä, mihin lienee ollut pääasiallisena 

syynä näiden laadinnan työläys sekä toisaalta rahoituslaskelman heikko arvostus 

(Räty 2000, 39). Vasta viime vuosikymmenellä ollaan vähitellen siirrytty niin 

laskentasuosituksissa kuin käytännössäkin maksuperusteiseen

rahavirtalaskelmaan. Esimerkiksi KHT-yhdistyksen vuosina 1995 ja 1997 

tekemien tutkimusten mukaan suomalainen laskentakäytäntö oli jo tuolloin 

siirtymässä kassavirtalaskelmiin, vaikkakin tutkimusten tekijät epäilivät, etteivät 

kaikki kassavirtalaskelman laatineet tehneet laskelmaa täydellisesti 

kassaperusteisesti.4 Rahoituslaskelman arvostuksen kannalta olisi suotavaa, että 

suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä siirryttäisiin mahdollisimman kapeasti

3 Tutkimuksen mukaan liikepääomavirtaa ilmentäneiden lukujen ja nettovoiton välinen korrelaatio 
oli lähes yksi, kun taas kassavirtaperusteisen tunnusluvun vastaava korrelaatio oli alle 0,5. Tulo-ja 
menovirtalaskelmaa ilmentäneelle luvulle korrelaatio oli 0,57. (Ketz & Gombola 1983, 68-70)
4 Vuoden 1994 tutkimuksessa 41 yritystä 56:sta vastanneesta ja vuoden 1996 tutkimuksessa 58 
yritystä 93:sta laati rahoituslaskelmansa kassavirtalaskelmana (KHT-yhdistys 1995, 89 ja 1997, 
60).
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määriteltyjä rahavaroja kuvaavaan rahavirtalaskelmaan. Myös tässä tutkielmassa 
käsitellään kirjanpitolautakunnan mukaista maksuperusteista rahavirtalaskelmaa.

3.2 Rahavarat

3.2.1 Rahavarojen määritelmä

Rahoituslaskelmassa kuvataan rahavarojen lähdettä ja käyttöä. Rahavarojen 

määrittelyssä ilmenee kuitenkin useat yritysten laatimien rahoituslaskelmien sekä 

rahoituslaskelman laadintaa koskevien standardien eroista (Wallace ym. 1997, 5). 

Yleensä yritysten rahavaroja esiintyy käteisvarojen lisäksi sijoituksina 

pankkitileille ja arvopapereihin, joiden kuuluminen rahavaroihin riippuu niiden 

likvidiydestä, arvonvaihtelun riskistä ja takaisinmaksuajasta. Rahavarojen 

käsitteen määrittelyssä on kyse siitä, että rahoituslaskelma kuvaa vain 

määritettyjen rahavarojen muutosta ja muut erät on esitettävä näiden varojen 

sisään-ja ulosmaksuina (Artto 1989, 46).

Maksuperusteinen rahavirtalaskelma kuvaa yrityksen likvidien varojen muutosta, 

johon kuuluvat lähinnä taseen erään Rahat ja pankkisaamiset luettavien varojen 

virrat. Mikäli kuvattavien varojen käsitettä laajennettaisiin sisältämään 

esimerkiksi liikesaatavat ja -velat, olisi kyseessä suoriteperusteinen tulo- ja 

menovirtalaskelma. Mahdollisimman kapea rahavarojen määrittely lienee 

kuitenkin edullisinta niin laskelman laatijan kuin hyväksikäyttäjänkin kannalta 

muun muassa seuraavista syistä:

1. Kapea rahavarojen määrittely saattaisi helpottaa laskelman laadintaa

esimerkiksi tekemällä bruttoperusteisten rahavirtojen seuraamisen

yksinkertaisemmaksi.

2. Kapean rahavarojen määrittelyn ansiosta yritysten välisissä laskelmissa 

esiintyisi mahdollisimman vähän laskentaperiaatteiden valinnasta aiheutuneita 

eroja.
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3. Kapeaan rahavarojen määrittelyyn perustuvan rahoituslaskelman

lopputuloksena saatu rahavarojen muutos vastaisi paremmin taseen mukaista 

rahavarojen muutosta ja helpottaisi osaltaan rahoituslaskelman

hyväksikäyttöä.

4. Rahavirtapohjaisten tunnuslukujen käyttö helpottuu, mikäli niitä 

rahoituslaskelman perusteella määritettäessä ei tarvitse tehdä rahavaroihin 

liittyviä oikaisuja.

Ongelmana kirjanpitolautakunnan termissä rahavarat on se, ettei kyseisen termin 

sisältöä ole määritelty laeissa tai asetuksissa. Esimerkiksi Yhdysvaltojen FAS 95 

-suosituksessa (1987, 7) ohjataan kirjanpitovelvollinen kuvaamaan kassaa ja 

kassan luonteisia eriä, jotka sisältyvät myös Yhdysvalloissa käytössä olevaan 

tasekaavaan. Kassan ja kassan luonteisten erien sisältöä käsitellään monissa FAS - 

suosituksissa, joten niiden sisältämien varojen laajuus on paremmin tilinpäätöksen 

lukijan tiedossa. Yhdysvalloissa, kuten useimmissa muissakin länsimaissa, 

kassavarojen muutosta kuvaavaa laskelmaa edelsi varojen virtausta kuvaava 

laskelma (funds flow statement). Tätä laskelmamallia pidettiin ongelmallisena 

nimenomaan kuvattavien varojen määritelmän epäselvyyden vuoksi, ja tästä 

syystä alettiin tilinpäätöksen käyttäjäpuolella vaatia laskelmaa, jossa rahavaroihin 

luetaan vain kassa ja kassan luonteiset erät (esim. Yap 1997, 655).

3.2.2 Rahavarat kirjanpitolautakunnan mukaan

Kirjanpitolautakunnan rahoituslaskelman laadintaa käsittelevässä yleisohjeessa 

selvennetään epäselvähköä rahavarojen käsitettä. Yleisohje noudattelee 

rahavarojen kuvauksessa pitkälti IAS 7 -suositusta. Rahavaroihin luetaan 

yleisohjeen mukaan:

1. Rahat ja rahaksi muutettavat pankkisaamiset.
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2. Sellaiset arvopaperit, jotka on annettu osuudesta joukkovelkakirjalainaan tai 

siihen rinnastuvaan velallisen sitoumukseen ja jotka lisäksi täyttävät seuraavat 

edellytykset:

• Ne ovat realisoitavissa etukäteen tiedossa olevaan rahamäärään.

• Riski niiden arvon vaihteluun on erittäin vähäinen.

• Niiden takaisinmaksuaika on lyhyehkö.5 (KELA 1999, 5)

Rahavaroihin luettavien varojen tulee siis olla käytettävissä maksuvälineenä 

milloin tahansa ennalta tiedossa olevan määräisinä. Rahavaroihin kuuluvat täten 

ainakin taseen erään Rahat ja pankkisaamiset kirjatut varat lukuun ottamatta 

määräaikaistalletuksia, joiden rahaksi muuttamiseen kesken määräajan ei 

kirjanpitovelvollisella ole oikeutta. (KELA 1999, 5)

Arvopapereiden arvon vaihteluun on oltava vain vähäinen riski, jotta ne voitaisiin 

lukea rahavaroihin. Riskin vähäisyys on kuitenkin hankalasti määriteltävissä ja 

kirjanpitolautakunta mainitseekin asian selventämiseksi muutamia esimerkkejä 

arvopapereista, jotka voidaan lukea rahavaroihin. Yleisohjeen mukaan 

rahavaroihin luettavia arvopapereita voivat olla muun muassa

• valtion velkasitoumukset

• pankkien sijoitustodistukset

• muiden yritysten liikkeeseen laskemat yritystodistukset, jos ne ovat julkisen 

kaupankäynnin tai sitä vastaavan menettelyn kohteena

• sijoitusrahasto-osuudet, jos rahaston sijoituskohteena ovat ensisijaisesti 

valtion velkasitoumukset, sijoitustodistukset ja yritystodistukset. (KELA 1999, 

6)

5IAS 7: 1. Cash (cash on hand and demand deposits) and 
2. Cash equivalents (short-term, highly liquid investments that are readily convertible to known 
amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value).
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Arvopaperit, jotka voidaan lukea rahavaroihin ovat luonteeltaan sellaisia, että ne 

esitetään taseen ryhmässä Rahoitusarvopaperit vaihtuvien vastaavien 

pääryhmässä. Sijoitukset noteerattuihin osakkeisiin jätetään kuitenkin yleensä 

rahavarojen ulkopuolelle, sillä riski niiden arvon vaihteluun on liian suuri. 

Yleisesti ottaen velkakirjojen lukeminen rahavaroihin näyttäisi 

kirjanpitolautakunnan mukaan edellyttävän valtion tai pankin takausta tai 

vähintään julkista noteerausta.

Arvopapereiden rahavaroihin lukemisen edellytyksenä on lisäksi lyhyehkö 

takaisinmaksuaika. Kirj apitolautakunnan (1999, 6) mukaan sijoitukset 

noteerattuihin joukkovelkakirjalainoihin luetaan rahavaroihin, jos lainan 

takaisinmaksuun on ”suhteellisen lyhyt aika, esimerkiksi enintään kolme 

kuukautta” rahoituslaskelman tarkoittaman tilikauden päättyessä. Samainen 

kolmen kuukauden raja sisältyy myös IAS 7- (1992, 7) ja FAS 95 -suosituksiin 

(1987, 8), kuitenkin siten, että kolme kuukautta lasketaan näissä arvopaperin 

hankinnasta. Kirjanpitolautakunnan (1999, 6) yleisohje on kolmen kuukauden 

kriteerin kohdalla melko epäselvä ja sisältää muun muassa sanan ”esimerkiksi” 

kolmen kuukauden rajan edellä.

Esimerkiksi FASB on FAS 95 -suositusta antaessaan todennut, että vaikka 

kolmen kuukauden raja onkin keinotekoinen, eikä perustu mihinkään tiettyyn 

teoriaan, on sitä noudatettava riippumatta sijoituksen luonteesta tai likviditeetistä 

(Kronquist & Newman-Limata 1990, 31). Usein yrityksissä kuitenkin sijoitetaan 

rahavaroja esimerkiksi yli kolme kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen 

erääntyviin joukkovelkakirjalainoihin, jotka voidaan likvidien jälkimarkkinoiden 

ansiosta muuttaa rahaksi käytännössä milloin tahansa ja ennalta tiedossa olevaan 

arvoon. Tämän kaltaisten varojen sisällyttäminen rahavaroihin voisi monessa 

tapauksessa parantaa rahoituslaskelman antamaa kuvaa tilikauden likvidien 

varojen muutoksesta. Lisäksi näiden sijoitusten bruttomääräinen seuraaminen ja 

esittäminen investointien rahavirrassa voi osoittautua hankalaksi ja kalliiksi,
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mikäli niiden vaihtuvuus tilikauden aikana on suuri. Tällöin voitaisiin 

taloudellisuuden periaatteen nojalla perustella rahavaroihin luettavaksi myös yli 

kolme kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen erääntyvät maksettavat 

rahavarojen tilapäiset sijoitukset, joilla on erittäin likvidit jälkimarkkinat ja joiden 

arvon vaihteluun on vähäinen riski.

Pankeilta otettujen lainojen muutokset esitetään pääsääntöisesti rahoituksen 

rahavirrassa. IAS 7 -suosituksen (1992, 8) mukaan poikkeuksena ovat kuitenkin 

luotolliset sekkitilit niissä maissa, joissa sekkitilit ovat kiinteä osa yritysten 

rahavarojen hallintaa. Näissä maissa sekkitililuotot voidaan IASC:n mukaan lukea 

rahavaroihin, jos sekkitilin

• varat ovat käytettävissä maksuvälineenä milloin tahansa

• saldo vaihtelee usein positiivisen ja negatiivisen välillä.

Suomessa luotolliset sekkitilit harvemmin muodostavat olennaisen osan yritysten 

rahavarojen hallinnasta, eikä niiden lukeminen rahavaroiksi rahoituslaskelmassa 

ole tällöin perusteltua. Pääsääntöisesti sekkitililuottoon liittyvät maksut esitetään 

siis rahoituksen rahavirrassa lyhytaikaisten lainojen muutoksena. Myös 

rahoituslaskelman hyväksikäytön kannalta rahavarojen mahdollisimman kapea 

määrittely on edullisinta. Sekkitililuoton lukemista rahavaroihin tulee kuitenkin 

tarkastella tapauskohtaisesti, ja mikäli yrityksen juoksevasta maksuliikenteestä 

pääosa hoidetaan sekkitililtä, lienee Suomessakin parasta sisällyttää sekkitilin 

muutokset rahavarojen muutokseen. Yhdysvalloissa yrityksen rahavaroihin ei saa 

lukea velkoja ja sekkitililuotot esitetäänkin siellä aina rahoituksen rahavirrassa 

(Stolowy & Waiser-Prochazka 1992, 191).

Erillistilinpäätöksessä esiintyvät lyhytaikaiset saamiset tai velat niin sanotulta 

konsemipankkitililtä voitaneen myös lukea rahavaroihin, mikäli 

konsemipankkitiliä käytetään normaalin pankkitilin kaltaisesti.
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Kirjanpitolautakunta ei ota konsernipankkitiliin kantaa, mutta sen esittämiseen 

voitaneen soveltaa edellä esitettyä, IASC:n luotollista sekkitiliä koskevaa 

säännöstä.

Sijoitukset, jotka eivät täytä rahavarojen kriteereitä esitettäneen pääsääntöisesti 

investointien rahavirrassa. Näin yrityksen sijoitukset jaetaan rahoituslaskelmassa 

kahteen osaan riippumatta ryhmästä, johon ne on kirjattu taseessa. Sijoituksista 

saatujen tuottojen ja maksettujen kulujen sijoittaminen on kuitenkin 

ongelmallisempaa. Varojen kahtiajaon takia tuntuisi luonnolliselta jakaa myös 

näistä sijoituksista saadut tuotot ja maksetut kulut kahteen osaan. Tällöin 

investointeihin kuuluvista varoista aiheutuneet tuotot ja kulut esitettäisiin 

investointien rahavirrassa ja rahavaroihin luettavista eristä aiheutuneet tuotot ja 

kulut taas liiketoiminnan rahavirrassa. Toisaalta kirjanpitolautakunnan (1999, 6) 

yleisohjeessa todetaan, että investointien rahavirrat käsittävät sijoituksista saatavat 

korko- ja osinkotulot. Kysymys onkin siitä, voidaanko rahavarojen väliaikaista 

sijoittamista pitää investointitoimintana. Esimerkkinä rahavaroista saaduista 

tuotoista voidaan mainita vaikkapa lyhytaikaisesta sijoitustodistuksesta saadut 

korot.

3.3 Bruttoperusteisuus

Rahoituslaskelmassa tilikauden saadut ja suoritetut maksut esitetään 

lähtökohtaisesti toisistaan erillään. Liiketoiminnan rahavirran sisältämät maksut 

myynnistä ja liiketoiminnan muista tuotoista sekä liiketoiminnan kuluista 

esitetään kuitenkin bruttomääräisinä ainoastaan rahoituslaskelman niin sanotussa 

suorassa esitysmuodossa. Toinen vaihtoehtoinen esitysmuoto, niin sanottu 

epäsuora rahoituslaskelma, lähtee liikkeelle tuloslaskelman välituloksesta, jota 

oikaistaan maksuperusteiseksi laskelmassa. Näin ollen epäsuora rahoituslaskelma 

ei sisällä bruttomääräistä informaatiota yrityksen varsinaiseen toimintaan 

liittyvistä rahavirroista. Liiketoiminnan rahavirtojen osalta poikkeuksen
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bruttoperusteisuuteen tekevät myös tuloslaskelman satunnaisista eristä johtuvat 

rahavirrat, jotka kirjanpitolautakunnan (1999, 10) mukaan voidaan netottaa ja 

esittää yhdellä rivillä rahoituslaskelmassa.

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa (1999, 9) poiketaan bruttoperusteesta myös 

rahoituksen rahavirrassa esitettävien lyhytaikaisten lainojen kohdalla. Yleisohjeen 

mukaan lyhytaikaisiin lainoihin liittyvät rahavirrat voidaan esittää

nettomääräisinä, jos lainan nosto ja takaisinmaksu tapahtuvat saman tilikauden 

aikana tai laina uudistetaan. Mikäli lyhytaikaisen vieraan pääoman muutokset 

tilikaudella ovat merkittäviä, on lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut 

kuitenkin syytä esittää toisistaan erillään. Kun yritys esimerkiksi rahoittaa 

toimintaansa olennaisessa määrin lyhytaikaisella kausirahoituksella, saattaa 

näiden lainojen esittäminen bruttomääräisenä olla tarpeellista. IAS 7 -suosituksen 

(1992, 23) mukaan saadaan netottaa ainoastaan sellaisten lainojen nostot ja 

takaisinmaksut, joiden laina-aika on enintään kolme kuukautta.

IAS 7 -suositukseen (1992, 22) sisältyy säännös, jonka mukaan

rahoituslaskelmassa voidaan yleensäkin esittää nettomääräisinä seuraavanlaiset 

rahavirrat :

1. Asiakkaan puolesta saadut ja maksetut erät, joissa rahavirta kuvastaa 

ennemminkin asiakkaan kuin rahoituslaskelman laatijan liiketoimintaa.

2. Saadut ja suoritetut maksut eristä, joiden kauppavaihto on nopea, määrät 

suuria ja erääntymisaika lyhyt.

Ensimmäisestä ryhmästä IASC mainitsee esimerkkeinä sijoitusyhtiön hallussa 

olevat asiakkaan varat sekä kiinteistön omistajan puolesta kerätyt ja omistajille 

tilitetyt vuokrat. Lyhytaikaisista eristä, joiden kauppavaihto on nopea ja määrät 

suuria, IASC mainitsee esimerkkeinä sijoitusten hankinnat ja myynnit sekä edellä

mainitut lyhytaikaisiin lainoihin liittyvät maksut. Ilmeisesti IASC:n

lyhytaikaisuudelle asettama kolmen kuukauden kriteeri pätee myös nettona
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esittämisen kohdalla, joten nettona esitettävien erien erääntymisajan on 

hankintahetkellä oltava korkeintaan kolme kuukautta. (IAS 7 1992, 23)

Myös Yhdysvaltojen FAS 95 -suosituksen (1987, 12) mukaan nettomääräinen 

esittäminen on tarpeeksi informatiivista niiden erien kohdalla, joita ei lueta 

rahavaroihin, mutta jotka ovat hyvin likvidejä. Lisäksi näihin eriin liittyviä 

maksuja tulee olla paljon ja niillä tulee olla hyvin lyhyt takaisinmaksuaika. 

Suositusta täydentänyt FAS 104 (1989, 7) tekee poikkeuksen bruttomääräisyyteen 

myös eräiden pankkien ja luottolaitosten toimintaan liittyvien rahavirtojen 

esittämisen kohdalla.

Näiden suositusten teoriaa nettona esitettävistä eristä voitaneen noudattaa myös 

suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä. Nettona esittämisen taustalla on 

taloudellisuuden periaate; tiettyjen erien kohdalla bruttomääräisten rahavirtojen 

selvittämisen kustannus saattaa ylittää esittämistavasta koituvan hyödyn. Tästä 

syystä nettona voidaan suositusten mukaan esittää nimenomaan erät, joihin liittyy 

suuri määrä erimerkkisiä rahavirtoja lyhyen ajan kuluessa. Kyseessä lienevät siis 

useimmiten rahavarojen tilapäiset sijoitukset arvopapereihin, jotka esimerkiksi 

arvonvaihteluun liittyvän riskin takia eivät täytä rahavarojen kriteereitä.
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4 RAHOITUSLASKELMAA KOSKEVAT NORMIT JA OHJEET

4.1 Suomalainen tilinpäätöskäytäntö

4.1.1 Laadintavelvollisuus

Osakeyhtiölaki (11:9 § 7) edellyttää julkisia osakeyhtiöitä6 ja sellaisia yksityisiä 

osakeyhtiöitä, joille sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä 

tilikaudella ylittyvät vähintään kaksi kirjanpitolain 3 luvun 9 § 2 momentissa 

mainitusta kolmesta rajasta sisällyttämään rahoituslaskelman 

toimintakertomukseensa. KPL 3 luvun 9 § 2 momentin tilinpäätöksen 

rekisteröintiä koskevat rajat ovat:

• Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto tilikaudella ylittänyt 20 miljoonaa markkaa.

• Taseen loppusumma tilikaudella ylittänyt 10 miljoonaa markkaa.

• Palveluksessa tilikaudella ollut keskimäärin yli 50 henkilöä.

Tilinpäätöksessä rahoituslaskelma on siis osakeyhtiölain mukaan osa 

toimintakertomusta. Jos kirjanpitovelvollisen tulee kirjanpitolain mukaan laatia 

konsernitilinpäätös, määräytyy edellä mainittujen rajojen ylittyminen 
konsernitilinpäätöksen perusteella.

Konsernitilinpäätökseen on sisällytettävä konsernin rahoituslaskelma, jos emo on 

julkinen osakeyhtiö tai yksityinen osakeyhtiö, joka on kirjanpitolain mukaan 

velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöksen (OYL 11:11 § 2). Kirjanpitolain 

konsernitilinpäätöksen laadintavelvollisuutta koskevan säännöksen (KPL 6:1 §) 

rajat ovat viisinkertaiset verrattuina edellä esitettyihin 3 luvun 9 § 2 momentin 

rajoihin, joten käytännössä konsernin on usein laadittava rahoituslaskelma vaikka 

emoyhtiöltä ei tätä edellytetäkään. Mikäli konsernitilinpäätös on laadittava muun

6 Julkinen osakeyhtiö on yhtiö, jonka liikkeeseen laskema arvopaperi voidaan ottaa 
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan 
menettelyn kohteeksi.
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lainsäädännön, kuten osakeyhtiölain 11 luvun 10 § 2 momentin perusteella, ei 

konsernitilinpäätökseen tarvitse sisällyttää konsernin rahoituslaskelmaa.

Osuuskuntalain 9 luvun 79b §:n mukaan myös osuuskunnan on sisällytettävä 

tilinpäätökseensä rahoituslaskelma, jos päättyneellä tai sitä välittömästi 

edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt vähintään kaksi kirjanpitolain 3 luvun 9 § 2 

momentissa mainitusta kolmesta rajasta.

4.1.2 Muoto ja sisältö

Rahoituslaskelman muotoa ja sisältöä koskevat säädökset ovat suomalaisessa 

lainsäädännössä niukat. Kirjanpitolaki ja -asetus eivät ota asiaan kantaa, mutta 

kirjanpitolain 3 luvun 2 §:ssä edellytetään kuitenkin, että tilinpäätöksen, 

rahoituslaskelma mukaan lukien, tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot yrityksen 

toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Osakeyhtiö- ja osuuskuntalaki sisältävät laadintavelvollisuuden lisäksi vain yhden 

rahoituslaskelman sisältöä koskevan lauseen. OYL 11 luvun 9 § 7 momentin ja 

OKL 9 luvun 79b §:n mukaan rahoituslaskelmassa on ”annettava selvitys varojen 

hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.”

Tärkeimpänä rahoituslaskelman muotoa ja sisältöä koskevana opasteena on 

tilinpäätöksen laatijalla ollut kirjanpitolautakunnan vuonna 1983 laatima yleisohje 

(KILA 29.12.1983), joka siis hiljattain on korvattu uudella, International 

Accounting Standards Committeen (IASC) julkaisemaan IAS 7 -suositukseen 

perustuvalla versiolla (KILA 9.11.1999). Alan kotimaisesta kirjallisuudesta ennen 

kaikkea KHT-yhdistyksen julkaisema Osakeyhtiön tilinpäätösmalli -kirja on 
niinikään IAS 7 -suositukseen perustuvana toiminut tärkeänä käytännön 

ohjenuorana. Myös muu alan kirjallisuus on käsitellyt rahoituslaskelmia, 

vaikkakin usein hyvin pintapuolisesti. Useat yritykset ovat myös laatineet
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rahoituslaskelmansa suoraan alan kansainvälisten suositusten mukaisesti; ennen 

kaikkea mainittua IAS 7 -suositusta noudattaen.

Suomen kirjanpitolainsäädäntö on toteutettu niin sanottuna puitelainsäädäntönä, 

mikä tarkoittaa, että useista tärkeistä kysymyksistä on kirjanpitolakiin ja - 

asetukseen sisällytetty vain yleisperiaate yksityiskohtaisten menettelytapojen 

sijaan. Kirjanpitokäytännön pitämiseksi yhtenäisenä on edellytetty, että 

kirjanpitovelvolliset noudattavat kaikissa menettelytavoissaan hyvää 

kirjanpitotapaa (KPL 1:3 §). Vaikka kirjanpitolainsäädäntö onkin viime vuosina 

kehittynyt muun muassa EU jäsenyyden myötä yksityiskohtaisempaan suuntaan, 

on hyvä kirjanpitotapa säilyttänyt paikkansa kirjanpidon ja tilinpäätöksen yleisenä 

periaatteena (Leppiniemi 1999, 13).

Hyvää kirjanpitotapaa on perinteisesti tulkinnut kiij anpitolautakunta 

yleisohjeillaan, lausunnoillaan ja muilla kannanotoillaan (HE 173/1997, 8). Kun 

rahoituslaskelman laadinnasta ja esitysmuodosta ei ole laeissa ja asetuksissa sen 

tarkempia säännöksiä, tulee kirjanpitovelvollisen hyvää kirjanpitotapaa 

noudattaakseen laatia rahoituslaskelmansa kirjanpitolautakunnan yleisohjeen 

mukaisesti. Varsinaista lainvoimaa yleisohjeella ei kuitenkaan ole, ja 

kirjanpitolautakunta (1999, 4) jopa mainitsee rahoituslaskelman laadintaa 

käsittelevässä yleisohjeessaan, että yritys voi halutessaan laatia rahoituslaskelman 

myös muulla tavalla kuin yleisohjeen mukaisena rahavirtalaskelmana. Tästä 

huolimatta kirjanpitolautakunta nauttii kirjanpitovelvollisten arvostusta, joten sen 

laatimat yleisohjeet ovat edelleen tärkeitä kirjanpitokäytännön muokkaajia.

Periaatteessa rahoituslaskelma on osakeyhtiölain mukainen kunhan se osoittaa 

varojen hankinnan ja niiden käytön tilikauden aikana. Kirjanpitolautakunta 

kuitenkin suosittelee rahavirtapohjaista rahoituslaskelmaa, jossa laskennan 

kohteena on rahavarojen muutos tilikaudella. Rahavarojen määritelmä on 

yleisohjeessa hyvin suppea kansainvälisen käytännön mukaisesti, ja suositellun
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laskelman todetaan olevan olennaisuuden periaatteen rajoissa maksuperusteinen 

(KILA 1999, 4). Kirjanpitolautakunnan (29.12.1983) vanhemman ohjeen mukaan 

rahoituslaskelma on voitu laatia myös liikepääomavirtalaskelmana, mutta 

käytäntö näyttää Suomessakin olevan menossa kohti ainakin pääsääntöisesti 

maksuperusteista rahavirtalaskelmaa. Voidaan tosin olettaa, että pienemmissä 

yrityksissä mahdollisimman suoraan tase-erien muutoksista määritettävät, 

suorite- ja käyttöperusteisia kirjauksia sisältävät rahoituslaskelmat lienevät vielä 

yleisiä.

Uusi yleisohje on annettu ensisijaisesti liiketoimintaa harjoittaville osakeyhtiöille 

ja osuuskunnille, mutta myös muut kirjanpitovelvolliset voivat noudattaa sitä 

soveltuvin osin (KILA 1999, 4). Esimerkiksi monien yhdistyksien ja säätiöiden 

tilinpäätös saattaisi kaivata tilikauden rahavirtoja koskevaa lisäinformaatiota, joka 

voisi osoittautua hyödylliseksi myös yhdistyksen tai säätiön päätöksentekoon.

4.2 Kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö

Lienee turvallista todeta, että useimmissa muissa länsimaissa on 

tilinpäätöskäytäntö rahoituslaskelman osalta kehittyneempi kuin Suomessa. 

Suomessa ei ole normipuolella seurattu kassavirtateorian kehittymistä, vaikka 

akateemisessa maailmassa se on saanut aika ajoin paljonkin huomiota osakseen. 

Sen sijaan varsinkin Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja monissa muissa 

englanninkielisissä maissa rahoituslaskelman laatimisesta on annettu melko tarkat 

ohjeistukset, mikä parantaa rahoituslaskelman vertailukelpoisuutta yritysten 

välillä. Lisäksi useimpien länsimaiden kirjanpitoa käsittelevät lait sisältävät 

yksityiskohtaisia kuvauksia tiettyjen erien sisällöstä, mikä helpottaa esimerkiksi 

rahavarojen käsitteen määrittelemistä. Eri maiden kansallisista standardeista 

varsinkin USA:n Financial Accounting Standards Boardin (FASB) julkaisema 

FAS 95 on vaikuttanut rahoituslaskelman kehitykseen suuresti. Vaikka eri 

länsimaiden standardit eivät olekaan keskenään täysin yhteneviä, näyttävät ne
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kuitenkin olevan IASC:n ohella yhtä mieltä rahoituslaskelman laatimisesta 

maksuperusteisena rahavirtalaskelmana (cash flow statement).

Kansainvälisistä standardeista IASC:n julkaisema, rahoituslaskelmaa käsittelevä 

IAS 7 -suositus (viimeisin versio vuodelta 1992) on varmasti ollut suomalaisen 

rahoituslaskelman laatijan kannalta tärkein. Esimerkiksi KHT-yhdistyksen (1999, 

28) rahoituslaskelmamalli ja kirjanpitolautakunnan uusi yleisohje perustuvat 

pitkälti tähän suositukseen. Kirjanpitolautakunnan (1999, 4) yleisohje poikkeaa 

IAS 7 -suosituksesta tiettyjen erien sisällössä ja määritelmissä sekä 

liitetietovaatimuksissa. IAS 7, kuten muutkin IASC:n suositukset, on kuitenkin 

melko yleisluontoinen ja jättää rahoituslaskelman laatijalle harkinnanvaraa muun 

muassa rahavarojen käsitteen, tiettyjen erien sijoittamisen ja liiketoiminnan 

rahavirran esittämismuodon kohdalla (Wallace ym. 1997, 5). IASC:n suositukset 

ovat silti kansainvälisistä laskentastandardeista tärkeimmät, ja myös useat 

suomalaiset yritykset joutuvat ottamaan ne huomioon tilinpäätöksen laadinnassa.

5 RAHOITUSLASKELMAN OSAT

5.1 Rahavirtojen kolmijako

Uudessa kirjanpitolautakunnan (1999, 4) yleisohjeessa ohjataan

kirjanpitovelvollinen käyttämään rahoitusaseman muutosta koskevan 

informaation esittämiseen rahoituslaskelmaa, joka perustuu

• liiketoiminnan

• investointien

• rahoituksen rahavirtaan.

Sama jaottelu esiintyy IAS 7 -suosituksen (1992, 10) lisäksi useimpien 

länsimaiden kansallisissa suosituksissa. Rahoituslaskelmassa tilikauden maksut 

esitetään jaettuna luonteensa mukaisiin rahavirtoihin, joiden summana saadaan
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laskelman kuvaamien rahavarojen muutos tilikaudella. Rahavarojen muutos sekä 

tilikauden alun ja lopun rahavarojen määrä esitetään rahoituslaskelman alaosassa, 

erillään edellä mainituista päärahavirroista. Rahoituslaskelman ja taseen mukaiset 

rahavarojen muutokset saattavat poiketa toisistaan esimerkiksi 

valuuttakurssierojen takia, ja mahdollisista eroista tulee antaa selvitys 

rahoituslaskelman yhteydessä tai sen liitetietona.

Tilikauden rahavirtojen jako liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen 

rahavirtoihin ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, ja joihinkin tuloslaskelman eriin 

liittyvien maksujen sijoittamista useampaan rahavirtaan on helppo perustella. 

Lisäksi tietyt tuloslaskelman erät sisältävät useampiin rahavirtoihin kuuluvia eriä, 

jotka tulee jakaa maksun perustana olevan toiminnan mukaisesti eri rahavirtoihin 

(ETLA 1999, 8). Jopa yksittäinen maksutapahtuma saattaa koskea useampaa kuin 

yhtä rahoituslaskelman pääryhmää (KILA 1999, 7). Toisinaan liiketapahtumat 

myös muodostavat kokonaisuuksia, joihin kuuluu rahoitukseen ja 

investointitoimintaan liittyviä maksuja. Tällaisia laajempia kokonaisuuksia voi 

syntyä esimerkiksi käyttöomaisuushankintojen, liiketoimen lopettamisen, 

laajennusohjelman ja rahoitusrakenteen uusimisen yhteydessä (Wallace ym. 1997, 

7).

Rahavirtojen jakamisesta sekä tuloslaskelman rahoituserien sijoittamisesta 

johtuvien epäselvyyksien välttämiseksi voisi toisinaan olla tarpeellista jakaa 

rahoituslaskelma useampaan kuin kolmeen pääryhmään (Wallace ym. 1997, 7). 

Esimerkiksi Iso-Britannian laskentastandardien asettaja on sisällyttänyt 

rahoituslaskelmakaavaansa ryhmät rahoituserien ja verojen esittämiselle erillään 

muista rahavirroista (ASB, 1991). Australiassa taas sallitaan rahavirtojen 

jakaminen useampiin pääryhmiin, mikäli jako liiketoiminnan, investointien ja 

rahoituksen rahavirtoihin ei anna oikeaa kuvaa tilikauden rahavirtojen luonteesta 

(AARF, 1991). Kirjanpitolautakunta ja IASC ovat kuitenkin pitäytyneet
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rahavirtojen kolmijakoon, joka voi toisinaan johtaa rahoituslaskelman antaman 

kuvan vääristymiseen.

Tätä tutkielmaa varten tehdyssä selvityksessä ilmeni, että 87 % tutkituista 

Helsingin pörssin päälistan yrityksistä esitti rahoituslaskelmassaan tilikauden 

rahavirrat jaettuina mainittuun kolmeen päärahavirtaan (liite 4). Loput yrityksistä 

jakoivat rahoituslaskelman erät varojen hankintaan ja käyttöön. Tältä osin 

rahoituslaskelman laadintakäytännön voidaankin katsoa olleen jo 

kirjanpitolautakunnan uutta yleisohjetta edeltävällä kaudella melko 

yhdenmukainen.

5.2 Liiketoiminnan rahavirta

5.2.1 Sisältö

Liiketoiminta on kirjanpitolautakunnan (1999, 6) mukaan yrityksen tarkoitusta 

toteuttavaa, jatkuvaa sekä suunnitelmallista tuotteiden tai palveluiden tuottamista 

ja myymistä. Liiketoiminnasta saatuja rahavirtoja tarvitaan 

liiketoimintaedellytysten säilyttämiseen ja laajentamiseen sekä maksuihin 

pääoman sijoittajille ja verottajalle. Liiketoiminnan rahavirta siis kuvaa, missä 

määrin rahavaroja syntyy ja käytetään yrityksen varsinaisessa liiketoiminnassa.

Liiketoiminnan rahavirtaan sijoitettavia saatuja maksuja ovat muun muassa

• tavaroiden ja palveluiden myynnistä saadut maksut

• liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut siltä osin kuin ne eivät johdu 

investoinneista tai rahoituksesta

• saadut korkotulot ja muista rahoitusluotoista aiheutuneet maksut siltä osin 

kuin ne eivät johdu investoinneista tai rahoituksesta

• satunnaisista tuotoista aiheutuneet maksut siltä osin siltä osin kuin ne eivät 

johdu investoinneista tai rahoituksesta



• veronpalautukset, jollei niitä voida nimenomaan kohdistaa investointien tai 

rahoituksen rahavirtoihin

ja suoritettuja maksuja muun muassa

• aineista, tarvikkeista ja tavaroista sekä ulkopuolisista palveluista suoritetut 

maksut

• henkilöstölle maksetut palkat ja palkkiot sekä KP A 1:1 § mukaisessa 

tuloslaskelmakaavassa henkilöstökulujen ryhmässä esitettävistä 

henkilösivukuluista aiheutuneet maksut

• liiketoiminnan muista kuluista aiheutuneet maksut siltä osin kuin ne johtuvat 

liiketoiminnasta

• maksetut korot ja muista rahoituskuluista aiheutuneet maksut siltä osin kuin ne 

ovat johtuneet liiketoiminnan rahoittamisesta

• satunnaisista kuluista aiheutuneet maksut siltä osin kuin ne eivät johdu 

investoinneista tai rahoituksesta

• maksetut verot, jollei niitä voida nimenomaan kohdistaa investointeihin tai 

rahoitukseen (KILA 1999, 6).

Liiketoiminnan muista tuotoista liiketoiminnan rahavirrassa esitetään esimerkiksi 

maksut rojalteista, palkkioista ja vakuutuskorvauksista. Liiketoiminnan muista 

kuluista taas vakuutusmaksut, maksut koulutus-, virkistys- ja matkamenoista sekä 

huolto- ja korjausmenoista kuuluvat liiketoiminnan rahavirtaan. Liiketoimintaan 

luetaan rahoituslaskelmaa laadittaessa myös muu toiminta, jota ei voida pitää 

investointi- tai rahoitustoimintana. (KILA 1999, 6)
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5.2.2 Esitysmuoto

5.2.2.1 Yleistä

Rahavirtapohjainen rahoituslaskelma voidaan liiketoiminnan rahavirtojen osalta 

esittää joko suoran tai epäsuoran menetelmän mukaisesti (KILA 1999, 9). Suoran 

ja epäsuoran rahoituslaskelman käsitteet sisältyvät myös useimpien muiden 

länsimaiden laskentastandardeihin sekä IAS 7 -suositukseen (1992, 18). Suorassa 

rahoituslaskelmassa esitetään myynnistä ja liiketoiminnan muista tuotoista saadut 

sekä liiketoiminnan kuluista maksetut rahavirrat bruttomääräisinä, kun taas 

epäsuorassa rahoituslaskelmassa tuloslaskelman välitulosta oikaistaan 

liiketoiminnan nettorahavirran selvittämiseksi.

Kirjanpitolautakunta ei rahoituslaskelmaa koskevassa yleisohjeessaan suosittele 

erityisesti kumpaakaan menetelmää. Tässä kohdin yleisohje eroaakin IAS 7 - 

suosituksesta (1992, 19), joka selkeästi suosittelee suoraa rahoituslaskelmaa 

vaikkakin hyväksyy myös epäsuoran menetelmän. Kansallisista laskentatoimen 

säätelyelimistä ainakin USA:n, Iso-Britannian, Irlannin ja Uuden Seelannin 

laskentasuositusten asettajat suosittelevat suoraa menetelmää ja Australiassa suora 

menetelmä on ainoa sallittu esittämismuoto. Nämä kansalliset suositukset 

IASCsta poiketen kuitenkin vaativat suoran menetelmän kanssa selvityksen 

liiketoiminnan nettorahavirran ja suoriteperusteisen tuloksen yhteydestä (esim. 

FAS 95 1987, 29). Kyseinen selvitys antaa hyvin pitkälti saman informaation kuin 

epäsuora esitysmuoto, joten selvityksellä varustettu suora rahoituslaskelma 
sisältää sekä suoran että epäsuoran laskelman antaman informaation.

Yrityksen näkökulmasta esittämismuodon valintaan vaikuttaa ainakin 

rahoituslaskelman suunnitellun lisäinformaation määrä ja laatu sekä 

lisäinformaation tuottamisen hyväksyttävä kustannus. Yritykset ovat suosineet 

epäsuoraa menetelmää, ja esimerkiksi vuonna 1991 Yhdysvalloissa tehdyn laajan 
tutkimuksen mukaan 97,5 % yrityksistä käytti epäsuoraa menetelmää (Bahnson
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ym. 1996, 9). Epäsuora menetelmä oli selkeästi käytetympi myös Suomessa, sillä 

vain yksi päälistalla noteeratuista yrityksistä (Kone Oyj) esitti tilikaudella 1998 

liiketoiminnan rahavirtansa käyttäen suoraa menetelmää (liite 4). KHT- 

yhdistyksen julkaisema Osakeyhtiön tilinpäätösmalli -kirja on perustanut 

rahoituslaskelmamallinsa epäsuoralle esitysmuodolle, mikä on varmasti osaltaan 

vaikuttanut epäsuoran esitysmuodon suosioon suomalaisessa 
tilinpäätöskäytännössä (esim. KHT-yhdistys 1996, 37 ja 1999, 28).7 Vaikka 

epäsuora rahoituslaskelma onkin tilinpäätöksen laatijoiden suosiossa, osoittavat 

useat tutkimukset ainakin ammattimaisten tilinpäätöksen hyväksikäyttäjien olevan 

selkeästi suoran menetelmän kannalla (esim. Bahnson ym. 1996, 11).

S.2.2.2 Suora rahoituslaskelma

Rahoituslaskelman suorassa esitysmuodossa liiketoiminnan saadut ja suoritetut 

maksut esitetään tuloslaskelman satunnaisia eriä lukuun ottamatta 

bruttomääräisinä (KILA 1999, 10). Alan kirjallisuudesta löytyy sekä suoran että 

epäsuoran menetelmän kannattajia, mutta yleisesti suoraa rahoituslaskelmaa 

pidetään kuitenkin epäsuoraa informatiivisempana (esim. Ahti 1998, 11). Tämä 

perustuu siihen, että vain yrityksellä itsellään on suoran laskelman laatimiseen 

tarvittava tieto rahavirtojen koostumuksesta. Myös kirjanpitolautakunta (1999, 10) 

myöntää, etteivät tuloslaskelma, tase ja liitetiedot yleensä sisällä suoran 

rahoituslaskelman laadintaan tarvittavaa informaatiota liiketoiminnan 

bruttoperusteisten kassaan- ja kassastamaksujen sisällöstä.

Liiketoiminnan rahavirran suoraan esitysmuotoon tarvittavat tiedot 

bruttomääräisistä maksuista voidaan kerätä esimerkiksi välittömästi kirjanpidon 

pääkirjatileiltä tai vaihtoehtoisesti oikaista tuloslaskelman suoriteperusteisia eriä

7 Osakeyhtiön tilinpäätösmalli -kirjassa käytetään tosin vuoteen 1998 asti termejä välitön ja 
välillinen menetelmä, joista jälkimmäinen vastaa kiijanpitolautakunnan epäsuoraa esittämismuotoa 
(KHT-yhdistys 1998, 28).
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liiketoimintaan kuuluvien rahavirtojen selvittämiseksi. Näihin oikaisuihin 

kuuluvat muun muassa tuloslaskelman eriin liittyvät

• vaihto-omaisuuden muutokset

• myynti- ja siirtosaamisten sekä muiden saamisten muutokset

• osto- ja siirtovelkojen sekä muiden velkojen muutokset

• muut erät, jotka eivät kuulu tilikauden rahavirtoihin

• investointien ja rahoituksen rahavirtoihin kuuluvat erät. (KILA 1999, 11)

Kun tuloslaskelman suoriteperusteisia eriä oikaistaan liiketoiminnan 

bruttoperusteisten rahavirtojen selvittämiseksi voidaan puhua rahoituslaskelman 

laadintaan tarvittavien tietojen välillisestä hankkimisesta.8 Bruttoperusteisten 

maksujen seuraaminen saattaa aiheuttaa yritykselle lisäkustannuksia 

laskentajärjestelmien uusimisen takia, ja tästä syystä esimerkiksi

kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa (1999, 11) ja IAS 7 -suosituksessa (1992, 

19b) hyväksytään suoran rahoituslaskelman laadinta suoriteperusteisia eriä 

oikaisemalla. Tietojen keruumenetelmän ei kuitenkaan tule vaikuttaa suoran 

rahoituslaskelman esitysmuotoon tai lopputulokseen.

Rahoituslaskelmaa laadittaessa noudatetaan tilinpäätöksen laadinnassa yleisesti 

sovellettavia periaatteita, kuten olennaisuuden ja laskentaperiaatteiden 

jatkuvuuden periaatetta. Olennaisuuden periaatteen mukaisesti liiketoiminnan 

rahavirran nettomäärän kannalta epäolennaiset oikaisut voidaan 

kirjanpitolautakunnan (1999, 11,16) mukaan jättää tekemättä.

Kirjanpitolautakunta ei ole ottanut kantaa rahoituslaskelmaa koskeviin 

olennaisuuskysymyksiin, joten olennaisuuden periaatetta tulee tulkita 

tapauskohtaisesti.

8 Rahavirtainformaation hankkimisen välitöntä ja välillistä menetelmää ei tule sekoittaa em. KHT- 
yhdistyksen viime vuosiin saakka käyttämiin termeihin, joilla siis viitattiin suoraan ja epäsuoraan 
esitysmuotoon.
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Kirjanpitolautakunnan (1999, 10) suosittelema suoran rahoituslaskelman

laskelmakaava on esitetty liitteessä 1.

5.2.2.3 Epäsuora rahoituslaskelma

Epäsuora menetelmä on yleisen käsityksen mukaan halvempi ja helpompi laatia 

kuin suora menetelmä, mutta toisaalta sen ei myöskään katsota tuovan samaa 

määrää lisäinformaatiota tilinpäätökseen. Epäsuora esitysmuoto on 

nettoperusteinen laskelma, jossa tuloslaskelman välitulosta oikaistaan 

liiketoiminnan rahavirran selvittämiseksi. Täten epäsuora esitysmuoto ei sisällä 

informaatiota siitä, paljonko rahaa on saatu liiketoiminnasta ja toisaalta maksettu 

tavaran ja palvelujen toimittajille sekä henkilökunnalle.

Bahnson ym. (1996, 7) tutkimuksen mukaan epäsuora rahoituslaskelma sisältää 

usein virheellistä informaatiota esimerkiksi käyttöpääoman muutoksen kohdalla. 

Epäsuoran rahoituslaskelman sisältämiin virheellisyyksiin lienee usein syynä se, 

että liiketoiminnan rahavirta on epäsuorassa menetelmässä helppo laatia 

laskemalla käyttöpääoman muutokset suoraan tase-erien muutosten perusteella. 

Kaikki liikesaatavat ja - velat eivät kuitenkaan yleensä johdu liiketoiminnasta, 

eikä niitä siten tule esittää kokonaisuudessaan käyttöpääoman muutoksessa. 

Esimerkiksi käyttöomaisuushyödykkeen hankinnasta johtuvalla ostovelkojen 

muutoksella on oikaistava tilikauden investointeja maksuperusteiseksi.

Epäsuoran rahoituslaskelman puoltajat ovat esitelleet myös monia esitysmuodon 

hyviä puolia. Esimerkiksi Hertenstein & McKinnon (1997, 71) esittävät epäsuoran 

esitysmuodon hyväksi puoleksi helpomman laatimisen lisäksi myös 

hyväksikäyttötavoitteiden paremman täyttymisen, sillä epäsuorasta laskelmasta on 

kätevästi todettavissa esimerkiksi kokonaispoistojen määrä ja käyttöpääoman 

muutokset. Lisäksi epäsuora laskelma on lähemmin yhteydessä tuloslaskelmaan ja 

taseeseen, ja voidaan sikäli kokea helpommin ymmärrettäväksi. Tästä syystä
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epäsuoran rahoituslaskelman on myös sanottu vähentävän yritysjohdon 

käytettävissä olevaa harkinnanvaraisuutta laskelman laadinnassa (Wallace ym. 

1997, 8).

Bahnson ym. (1996, 8) kuvaa artikkelissaan Yhdysvaltojen laskentastandardien 

asettajan, FASB:in päätöksentekoprosessia koskien rahoituslaskelman 

esittämismuotoa. Epäsuoran rahoituslaskelman kannattajat pitivät tärkeänä saada 

tilinpäätökseen tarkempaa tietoa epäsuoran rahoituslaskelman lähtökohtana 

olevan tuloslaskelman välituloksen laadusta. Tämä lienee kuitenkin ollut lähinnä 

verukkeena sille, että suoran menetelmän vaatiman informaation keräämisen 

pelättiin olevan hankalaa ja aiheuttavan suuria kustannuksia laskentajärjestelmien 

uusimisen takia. Myös IASC hyväksyi IAS 7 -suosituksessaan rahoituslaskelman 

epäsuoran esitystavan nimen omaan kustannussyistä (Stolowy & Walser- 

Prochazka 1992, 193). Laskentajärjestelmät ovat kuitenkin kehittyneet viime 

vuosikymmenellä, ja bruttomääräisten rahavirtojen seuraaminen tuskin enää 

vaatisi suuria muutoksia järjestelmiin. Rahoituslaskelman laadintaa käsittelevässä 

luvussa seitsemän palataan vielä laskentainformaation keräämiseen.

Epäsuora rahoituslaskelma on kuitenkin edelleen sekä sallittu että suosittu 

suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä. Kirjanpitolautakunnan (1999, 14)

epäsuorassa rahoituslaskelmakaavassa lähdetään liikkeelle tuloslaskelman erästä 

Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä. Liiketoiminnan rahavirta määritetään 

oikaisemalla kyseistä erää ennen sitä tuloslaskelmassa esitetyillä erillä, jotka eivät 

ole rahavirtaa tai jotka esitetään muualla rahoituslaskelmassa. Näitä oikaisuja ovat 

muun muassa

• vaihto-omaisuuden muutos

• lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten ja -velkojen muutos, siltä osin kuin 

ne koskevat liiketoimintaa
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• suunnitelman mukaiset poistot, realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot sekä 

muut tuotto-ja kulukirjaukset, joihin ei liity maksutapahtumaa

• investointien ja rahoituksen rahavirtoihin liittyvät erät (KILA 1999, 14).

Viime mainitusta esimerkkinä ovat liiketoiminnan muihin kuluihin kirjatut 

aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot sekä 

investointeihin luettavat osinkotuotot. Tuotto- ja kulukirjauksista, joihin ei liity 

maksutapahtumaa, ovat esimerkkejä pakolliset varaukset ja osakkuusyhtiöiden 

tulos.

Tätä tutkielmaa varten tehdyssä selvityksessä ilmeni, että vain kaksi (3 %) 

tutkituista yrityksistä aloitti epäsuoran rahoituslaskelmansa erästä Voitto/tappio 

ennen satunnaisia eriä. Liikevoitosta tai -tappiosta sen sijaan lähti liikkeelle 

neljäkymmentäyhdeksän (66 %) epäsuoran rahoituslaskelman laatineista

yrityksistä. Näiden lisäksi kahdentoista (16 %) yrityksen rahoituslaskelmassa 

ensimmäinen erä oli käyttökate ja kymmenen (14 %) yrityksen

rahoituslaskelmassa tilikauden tulos, (liite 4)

Kirjanpitolautakunnan (1999, 14) suosittelema epäsuoran rahoituslaskelman 

laskelmakaava esitetään liitteessä 2.

5.3 Investointien rahavirta

Investointitoiminta käsittää pysyviin vastaaviin luettavien hyödykkeiden tai 

sijoitusten hankkimista ja niiden myymistä tai muuta luovuttamista. 

Investoinneilla siis varmistetaan yrityksen toiminnan jatkuvuus ja kasvu pitkällä 

aikavälillä. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa mainitaan investointien 

rahavirtaan luettavista eristä
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• pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja 

sijoitusten hankinnasta suoritetut maksut sekä niiden tai muusta 

luovuttamisesta saadut maksut

• pysyviin vastaaviin luettavien lainasaamisten lisäykset ja vähennykset

• korko- ja osinkotulot sekä muut vastaavat tulot pysyviin vastaaviin kuuluvista 

sijoituksista, jollei niitä sisällytetä liiketoiminnan rahavirtoihin

• pysyvien vastaavien hankintamenoon aktivoidut maksetut korot. (KILA 1999, 

6-7)

Tuloslaskelmassa esiintyvistä eristä varsinkin liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 

sekä satunnaiset tuotot ja kulut voivat aiheuttaa ongelmia rahoituslaskelman 

laadinnassa, sillä nämä erät sisältävät usein eri rahavirtoihin kuuluvia maksuja. 

Esimerkiksi käyttöomaisuuden myynnistä aiheutuvat myyntivoitot tulee erottaa 

liiketoiminnan muista tuotoista ja esittää investointien rahavirrassa. Samoin on 

syytä menetellä huomattavan suuresta myyntivoitosta aiheutuvan veron kohdalla.

Edellä mainitut, kirjanpitolautakunnan mukaan investointien rahavirrassa 

esitettävät rahavirrat liittyvät kaikki pysyvien vastaavien erien muutoksiin. 

Pysyvien vastaavien muutosten lisäksi investointien rahavirrassa esitettäneen 

myös maksut niiden vaihtuvien vastaavien sijoitusten hankinnasta ja 

luovutuksesta, joita ei lueta rahavaroihin. Näitä sijoituksia voivat olla vaikkapa 

joukkovelkakirjalainat ja osakkeet, jotka eivät täytä rahavarojen kriteereitä 

esimerkiksi likvidiyden osalta. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa ei oteta asiaan 

kantaa, mutta IAS 7 -suosituksessa (1992, 16) todetaan investointien rahavirtaan 

kuuluviksi kaikki oman ja vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin liittyvät 

maksut, joita ei lueta rahavaroihin ja joita ei ole hankittu kaupankäyntiä varten 

(arvopaperikauppias). Lisäksi näihin sijoituksiin liittyvät maksut koroista sekä 

muista rahoitusluotoista ja -kuluista esitetään investointien rahavirrassa.
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5.4 Rahoituksen rahavirta

Rahoitustoiminta on yrityksen rahoittamista oman tai vieraan pääoman ehdoilla. 

Rahoituksen rahavirrassa esitetään yrityksen oman ja vieraan rahoituspääoman 

muutoksiin sekä voitonjakoon liittyvät maksut. Rahoitukseen kuuluvat rahavirrat 

ovat yleensä taseen vastattavaa puolen erien muutoksia, elleivät nämä johdu 

liiketoiminnasta.

Kirjanpitolautakunnan (1999, 7) yleisohjeen mukaan rahoituksen rahavirtoja ovat 

muun muassa

• oman pääoman lisäys maksullisella osakeannilla

• omien osakkeiden lunastaminen, hankkiminen ja luovuttaminen

• pääomalainojen nostot ja takaisinmaksut

• lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut

• maksetut osingot ja muu voitonjako.

Apporttina maksettu osakepääoman korotus tulee ei-rahamääräisenä jättää 

rahoituslaskelman ulkopuolelle. Lainan hoitoon liittyvää maksua esitettäessä on 

otettava huomioon, että maksu kuuluu usein osaltaan liiketoiminnan rahavirtaan 

(korko) ja osaltaan rahoituksen rahavirtaan (lyhennys).

6 RAHOITUSLASKELMAN LAADINTA

6.1 Rahoituslaskelman laadintaan tarvittavan laskentainformaation kerääminen

Rahavirtalaskelman tarkoituksena on tuottaa lisäinformaatiota suoriteperusteisen 

tilinpäätöksen hyväksikäyttäjälle. Sen ei tule olla vain uudenlainen esitysmuoto 

tuloslaskelma- ja taseinformaatiolle, vaan tarjota myös uutta tietoa, jota muualta 
tilinpäätöksestä ei ole saatavissa. Rahavirtainformaation keräämisen ongelmat 

liittyvät lähinnä bruttoperusteisten rahavirtojen seuraamiseen tai vaihtoehtoisesti
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tilinpäätöserien maksuperusteiseksi oikaisemiseen sekä eri rahavirtoihin jaettaviin 

tilinpäätöseriin.

Suoran rahoituslaskelman laadintaan tarvittavia tietoja myynnistä ja 

liiketoiminnan muista tuotoista saaduista maksuista sekä liiketoiminnan kuluista 

suoritetuista maksuista voidaan seurata välittömästi kirjanpitojärjestelmän avulla. 

Useimpien yritysten laskentajärjestelmät eivät kuitenkaan sisällä mahdollisuutta 

seurata edellä mainittuja bruttomääräisiä maksuja, ja suoran rahoituslaskelman 

sisältämän tiedon keräämisen on oletettu voivan aiheuttavaa yrityksille 

huomattavia kustannuksia. Vaihtoehtoisesti suoran rahoituslaskelman erät voidaan 

niin kirjanpitolautakunnan (1999, 11) kuin IASC:nkin (1992, 19b) mukaan 

määrittää oikaisemalla tuloslaskelmaan merkittyjä suoriteperusteisia eriä niihin 

liittyvällä käyttöpääoman muutoksella, muilla ei-rahamääräisillä erillä sekä 

investointien ja rahoituksen rahavirtoihin kuuluvilla erillä. Tätä välillistä 

rahoituslaskelman laadintamenetelmää on käytetty jo pitkään kassavirtojen 

tutkimuksessa ja esimerkiksi Artto (1989, 47) on esittänyt siihen liittyviä 

laskelmakaavoja jo 1980 -luvulla. Välillinen tiedonhankintamenetelmä lienee 

myös käytännössä yleisempi keino laatia suora rahoituslaskelma. Molempien 

menetelmien tulisi luonnollisesti johtaa samaan lopputulokseen, mutta 

tuloslaskelman erien oikaiseminen maksuperusteiseksi saattaa kuitenkin 

osoittautua hankalaksi ja sisältää samoja virhemahdollisuuksia kuin epäsuoran 

rahoituslaskelman laadintakin (Bahnson ym. 1996, 7). Esimerkiksi Stolowy & 

Wai ser-Prochazkan (1992, 194) mukaan välitön menetelmä onkin ennemmin 

epäsuora kuin suora menetelmä, vaikka tiedonhankinta ei esitysmuotoon 

vaikutakaan.9

9 Tosin Stolowy & Walser-Prochazka (1992, 194) sekä samasta aiheesta kiijoittanut Wallace ym. 
(1997, 7) kutsuvat välitöntä menetelmää nimellä ranskalainen menetelmä (French direct/indirect 
method).
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Bruttomääräisten rahavirtojen selvittäminen välillisesti tuloslaskelman ja taseen 

avulla saattaa aiheuttaa yrityksille ongelmia varsinkin silloin, kun käyttöpääoman 

muutokset sisältävät eri rahavirtoihin kuuluvia eriä tai muualla kuin 

käyttöpääoman muutoksessa esitettäviä eriä. Esimerkiksi ostovelat sisältävät 

useimmiten sekä käyttöomaisuuden hankintoihin että yrityksen juoksevaan 

liiketoimintaan liittyviä velkoja. Samoin siirtovelkoihin saattaa kuulua vaikkapa 

ko rko velkoja, joilla tulisi oikaista rahoituskuluja maksuperusteiseksi, sekä 

konserniavustuksiin liittyviä velkoja, jotka esitetään rahoituksen rahavirrassa.

Käyttöpääoman muutoksen ja muiden oikaisujen määrittäminen sekä jakaminen 

eri rahavirtoihin voi lopulta osoittautua kalliimmaksi kuin laskentajärjestelmän 

uusiminen sellaiseksi, että bruttomääräisiä maksuja voitaisiin seurata (Bahnson 

ym. 1996, 12). Laskentajärjestelmän tulisi silloin rekisteröidä joitakin lisätietoja 

rahavaroihin luettavien tilien kirjauksista. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaisi 

"kassatilin" jakamista useampiin alatileihin, joiden debet- ja kreditsaldot olisivat 

suoraan esitettävissä rahoituslaskelmassa. Tämän kaltaisen järjestelmän 

rakentamiseen voi tietenkin liittyä suurikin alkukustannus, mutta toisaalta sen 

avulla voitaisiin sekä laatia rahoituslaskelma tilinpäätökseen että seurata 
tarkemmin yrityksen likvidien varojen muodostumista. Useiden yritysten sisäinen 

laskentatoimi onkin jo luonut vastaavan kaltaisia järjestelmiä päätöksenteon 

tarpeisiin ja tämä operatiivisen raportoinnin tuottama rahavirtainformaatio 

voitaisiinkin mahdollisesti valjastaa myös tilinpäätösraportointiin 

rahoituslaskelmaa laadittaessa (Arasjärvi 1995, 150).

Mikäli bruttomääräisiä rahavirtoja ei seurata yrityksen laskentajärjestelmässä, 

tulee myös muut liiketoiminnan rahavirran sekä investointien ja rahoituksen 

rahavirtojen erät selvittää välillisesti oikaisemalla tilinpäätöksen eriä tilikauden 

maksujen selvittämiseksi. Tässä tutkielmassa myöhemmin esitettävät 

laskelmakaavat rahoituslaskelman erille liittyvät nimenomaan välilliseen 
laskentatapaan.
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Investointien ja rahoituksen rahavirtojen erät selvitetään tällöin pitkälti 

analysoimalla tilikaudella tapahtuneita tase-erien muutoksia, joita tuloslaskelman 

erien mukaisesti oikaistaan muun muassa niihin liittyvillä käyttöpääoman 

muutoksilla ja ei-rahamääräisillä erillä. Tase-erien muutoksista tulee lisäksi 

bruttoperusteen mukaisesti eritellä maksut yritykseen ja yrityksestä. 

Tuloslaskelman eristä esimerkiksi rahoitusluottojen ja -kulujen, satunnaisten erien 

sekä verojen kohdalla tulee maksuperusteiseksi oikaisemisen lisäksi jakaa nämä 

erät niiden perustana olevan toiminnan mukaisesti päärahavirtoihin. Tämä jaottelu 

saattaa aiheuttaa ongelmia niin käytännössä kuin teoriassakin.

6.2 Liiketoiminnan rahavirran suoran esitysmuodon erät

Liiketoiminnan rahavirran suora esitysmuoto (KILA 1999, 10):
Myynnistä saadut maksut +xx
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut +xx
Maksut liiketoiminnan kuluista -xx
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja +/-xx

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -xx
Saadut korot liiketoiminnasta +xx
Saadut osingot liiketoiminnasta +xx
Maksetut välittömät verot -xx
Rahavirta ennen satunnaisia eriä +/-xx

Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) +/-xx
Liiketoiminnan rahavirta +/-xx

6.2.1 Myynnistä ja liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut

Myynnistä ja liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut muodostavat 

yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuottaman rahavirran. Terveessä yrityksessä 

tästä rahavirrasta tulisi pitkälti riittää lyhytvaikutteisten tuotannontekijöiden 

maksuun, liiketoimintaedellytysten ylläpitämiseen sekä verojen ja korkojen
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maksuun. Jäljelle jäänyt osa voidaan käyttää voitonjakoon tai 

laajennusinvestointeihin.

Rahoituslaskelman laadintaan tarvittavat tiedot rahavirroista voidaan siis kerätä 

yrityksen laskentajärjestelmän avulla tai vaihtoehtoisesti oikaista 

suoriteperusteista tilinpäätöstä rahavirtojen selvittämiseksi. Liiketoiminnan 

rahavirran suoran esitysmuodon erät Myynnistä saadut maksut ja Liiketoiminnan 

muista tuotoista saadut maksut voidaan selvittää oikaisemalla tuloslaskelman eriä 

seuraavien esimerkkien mukaisesti. Kaavoissa merkintä ”01.01” viittaa tilikauden 

alun eli edellisen tilikauden lopettaneeseen taseeseen ja ”31.12” tilikauden lopun 

taseeseen.

• Myynnistä saadut maksut (KILA 1999, 11):

+ Tuloslaskelman liikevaihto
+ Liikevaihtoa koskevat myyntisaamiset (01.01.)
- Liikevaihtoa koskevat myyntisaamiset (31.12.)
+ Liikevaihtoa koskevat siirtosaamiset (01.01.)
- Liikevaihtoa koskevat siirtosaamiset (31.12.)
- Liikevaihtoa koskevat saadut ennakot (01.01.)
+ Liikevaihtoa koskevat saadut ennakot (31.12.)
- Liikevaihtoa koskevat siirtovelat ja muut velat (01.01.)
+ Liikevaihtoa koskevat siirtovelat ia muut velat (31.12.)

Myynnistä saadut maksut

Liikevaihtoa koskevista muista veloista kirjanpitolautakunta mainitsee 

esimerkkinä myynnistä johtuvan arvonlisäverovelan.
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• Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut:

+ Tuloslaskelman liiketoiminnan muut tuotot
- Liiketoiminnan muihin tuottoihin merkityt investointeihin kuuluvat erät
- Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät ei-rahamääräiset erät
+• Liiketoiminnan muita tuottoja koskevat myyntisaamiset (01.01.)
- Liiketoiminnan muita tuottoja koskevat myyntisaamiset (31.12.)
+ Liiketoiminnan muita tuottoja koskevat siirtosaamiset (01.01.)
- Liiketoiminnan muita tuottoja koskevat siirtosaamiset (31.12.)
- Liiketoiminnan muita tuottoja koskevat siirtovelat ja muut velat (01.01.) 
+ Liiketoiminnan muita tuottoja koskevat siirtovelat ia muut velat (31.12.)
= Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut

Tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut tuotot sisältyy varsin usein 

investointien rahavirtaan kuuluvia eriä, joista esimerkkinä ovat pysyvien 

vastaavien hyödykkeiden luovutuksesta saadut myyntivoitot. Liiketoiminnan 

muihin tuottoihin merkitystä ei-rahamääräisestä erästä on esimerkkinä 

fuusiovoitot. Ei-rahamääräiset erät eivät sisällä maksutapahtumia, joten ne tulee 

oikaista maksuperusteisesta rahavirtalaskelmasta.

6.2.2 Maksut liiketoiminnan kuluista

Liiketoiminnan juoksevista kuluista aiheutuneet maksut sisältävät 

tavarantoimittajille, ulkopuolisille palvelun tarjoajille ja henkilökunnalle 

suoritetut maksut sekä liiketoiminnan muista kuluista aiheutuneet rahavirrat. 

Nämä maksut ovat yleensä välttämättömiä liiketoiminnan tuottaman rahavirran 

aikaansaamiseksi, ja ne tulisikin terveessä yrityksessä pystyä kattamaan 

liiketoiminnan tuottamalla rahavirralla

Seuraavassa esitetään laskelmakaava suorassa rahoituslaskelmassa esiintyvälle 

erälle Maksut liiketoiminnan kuluista laadittaessa rahoituslaskelma tuloslaskelman 

eriä oikaisemalla.
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• Maksut liiketoiminnan kuluista (KILA 1999, 12):

+ Tuloslaskelman ostot 
+ Tuloslaskelman ulkopuoliset palvelut
+ Tuloslaskelman henkilöstökulut 
+ Tuloslaskelman liiketoiminnan muut kulut
- Em. eriin merkityt investointien tai rahoituksen rahavirtaan kuuluvat erät
+ Em. kuluja koskevat ostovelat (01.01.)
- Em. kuluja koskevat ostovelat (31.12.)
I- Em kuluja koskevat siirtovelat (01.01 )
- Em. kuluja koskevat siirtovelat (31.12.)
+ Em. kuluja koskevat muut velat (01.01.)
- Em, kuluja koskevat muut velat (31.12.)
- Em. kuluja koskevat maksetut ennakot (01.01.)
+ Em. kuluja koskevat maksetut ennakot (31.12)
- Em. eriin merkityt pakollisten varausten lisäykset
+Em. eriä koskevat pakollisten varausten vähennykset
- Alv-saaminen em. kuluista (01.01.)
+ Alv-saaminen em. kuluista (31.12.1
= Maksut liiketoiminnan kuluista

Kirjanpitolautakunta mainitsee yksittäisinä esimerkkeinä liiketoiminnan kuluja 

koskevista siirtoveloista lomapalkkavarauksen, muista veloista 

ennakonpidätyksen ja maksetuista ennakoista matkaennakot. Esimerkkinä 

investointeihin tai rahoitukseen kuuluvista, liiketoiminnan maksuista 

poistettavista eristä mainitaan myyntitappiot pysyvien vastaavien hyödykkeistä.

6.2.3 Maksetut ja saadut korot sekä maksut muista rahoituskuluista ja -tuotoista

Seuraavassa on esitetty laskelmakaava maksetuille ja saaduille koroille ja muille 
rahoituserille, kun rahoituslaskelma laaditaan tuloslaskelman eriä oikaisemalla. 

Kaavat on tarkoitettu liiketoiminnan rahavirrassa esitettävien rahoitustuottojen ja - 

kulujen määrittämiseen, mutta niitä voidaan käyttää myös muissa rahavirroissa 

esitettävien erien kohdalla.
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Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista (KILA 1999, 
12):

+ Tuloslaskelman liiketoimintaan liittyvät korkokulut ja muut rahoituskulut
- Em. erään tuloslaskelmassa merkityt kurssitappiot
+ Em. erää koskeva osuus siirtoveloista (01.01.)
- Em. erää koskeva osuus siirtoveloista (31.12.)
- Em. erää koskeva osuus siirtosaamisista (01.01.)
+ Em. erää koskeva osuus siirtosaami sista______________ (31.12.)
- Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista

Saadut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoitusluotoista;

+ Tuloslaskelman liiketoimintaan liittyvät korkotuotot ja muut rahoitustuotot
Em. erän sisältämät saadut osingot
Em, erään tuloslaskelmassa merkityt kurssivoitot
Em. erää koskeva osuus siirtoveloista

+ Em. erää koskeva osuus siirtoveloista
+ Em. erää koskeva osuus siirtosaamisista
- Em erää koskeva osuus siirtosaamisista

(01.01.)

(31.12.)
(01.01.)

('31.12.')
= Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta

Korkoihin liittyviä rahavirtoja laskettaessa on huomioitava, että korkotuottoja ja 

muita rahoitustuottoja saattaa sisältyä useampaan tuloslaskelman pääryhmän 

Rahoitustuotot ja -kulut erään. Lisäksi näihin tuloslaskelmaeriin sisältyy usein 

omana eränään rahoituslaskelmassa esitettäviä saatuja osinkoja, investointien tai 

rahoituksen rahavirtaan kuuluvia maksuja sekä laskennallisia eriä. Esimerkiksi 

tuloslaskelman pääryhmässä Rahoitustuotot ja -kulut esiintyvät sijoitusten 

arvonalentumiset jätetään ei-rahamääräisinä rahoituslaskelman ulkopuolelle. 

Myös ulkomaanrahan määräisten lainojen kurssivoitot tai -tappiot on kirjattu 

tuloslaskelmaan rahoitusluotoksi tai -kuluksi. Nämä erät tulisi oikaista 

rahoitusluottojen ja -kulujen rahavirroista ja huomioida rahoituksen rahavirrassa 

lainan takaisinmaksun yhteydessä.

Korkojen sijoittamisesta rahoituslaskelmaan on ensin todettava, että ne voivat 

esiintyä useammassa kuin yhdessä rahavirrassa. Kirjanpitolautakunnan (1999, B) 

yleisohjeen mukaan korot ja osingot tulee esittää niiden perustana olevan
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toiminnan luonteen mukaisessa erässä, kuitenkin yhdenmukaisuutta tilikausien 

välillä noudattaen. Korkojen ja osinkojen esittämistavasta sekä tämän 

muutoksesta on syytä antaa selvitys rahoituslaskelman liitetiedoissa.

Rahoituseriin liittyvät rahavirrat tulisi esittää muiden rahavirtalaskelman 

perusperiaatteiden mukaisesti bruttomääräisinä. KHT-yhdistyksen (1997, 60) 

tutkimuksen mukaan kuitenkin 78 % suomalaisista yrityksistä esitti rahoitusluotot 

ja -kulut rahoituslaskelmassaan nettona. Tätä tutkielmaa varten tehdystä 

selvityksestä ilmeni, että tilanne tilikaudella 1998 oli vain hieman parempi: 28 % 

Helsingin pörssin päälistan yrityksistä esitti rahoitusluotot ja -kulut 

rahoituslaskelmassa bruttomääräisinä (liite 4). Useissa rahoituslaskelmissa 

rahoituseriä ei esitetty edes omalla rivillään, mikäli epäsuorassa 

rahoituslaskelmassa lähdettiin liikkeelle rahoituserien jälkeen tuloslaskelmassa 

esitettävästä erästä.

Kirjanpitolautakunta (1999, 10,14) on varannut rahoituslaskelmakaavoissaan 

maksetuille koroille paikan liiketoiminnan rahavirrassa. Perusteluna yleisohjeessa 

esitetään, että valmistusta, palvelutoimintaa tai kauppaa harjoittavan yrityksen 

ottamalla lainalla rahoitetaan yleensä liiketoimintaa ja siten näistä lainoista 

suoritetut korkomaksut esitetään lähtökohtaisesti liiketoiminnan rahavirrassa. 

Lukuun ottamatta taloudellisissa vaikeuksissa olevia ja voimakkaasti kasvavia 

yrityksiä liiketoiminnan tuottaman rahavirran tulisi kuitenkin riittää juoksevan 

toiminnan rahoittamiseen ja yrityksien ottamat lainat liittynevätkin yleensä 

tehtyihin investointeihin. Toisaalta investointeja on tehtävä myös 

liiketoimintaedellytysten ylläpitämiseen, joten mikäli maksettuja korkoja ei jaeta 

eri rahavirtoihin, lienee niiden esittäminen liiketoiminnan rahavirrassa parhaiten 

perusteltua.

Maksettuja korkoja on suomalaisessa kirjanpitokäytännössä pidetty osinkojen ja 

verojen ohella myös voitonjakona, mikä puoltaisi niiden esittämistä rahoituksen
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rahavirrassa. Toisaalta korot ja verot on osingoista poiketen maksettava 

liiketoiminnan tuottamasta rahavirrasta säännönmukaisesti ja pitkälti yrityksen 

tahdosta riippumatta, joten niiden rinnastamien osinkoihin ei välttämättä ole 

perusteltua. Lisäksi rahoituksen rahavirran tulisi kuvata oman ja vieraan pääoman 

muutoksia, joihin maksetut korot eivät ole vaikuttaneet. Niin 

kirjanpitolautakunnan (1999, 8) kuin IASC:nkin (1992, 33) mukaan korkojen 

esittäminen rahoituksen rahavirrassa on kuitenkin hyväksyttävää sillä perusteella, 

että korot ovat maksuja pääomarahoituksen hankinnasta. Maksettuja korkoja voi 

kirjanpitolautakunnan (1999, 8) mukaan esiintyä myös investointien rahavirrassa 

siltä osin, kuin ne ovat pysyvien vastaavien hankintamenoon aktivoituja 

korkomaksuja.

Saaduille koroille kirjanpitolautakunta (1999, 10,14) on laskelmakaavoissaan 

varannut paikan liiketoiminnan ja investointien rahavirroissa. Liiketoiminnan 

rahavirrassa esittämistä puoltaa se, että korot saadaan useimmiten rahavarojen 

tilapäisestä sijoittamisesta. Esimerkiksi pankkien kohdalla saadut korot ja muut 

rahoitustuotot edustavat myös yrityksen varsinaista liiketoimintaa ja ne esitetään 

tällä perusteella liiketoiminnan rahavirrassa. Toisaalta saadut korot ovat usein 

tuottoa investoinneille, joten myös investointien rahavirrassa esittäminen on 

perusteltua.

Teoriassa yksinkertainen jako saaduille koroille olisikin se, että investointien 

rahavirrassa esitettäisiin korot niistä sijoituksista, joita ei käsitellä rahavaroina. 

Rahavaroihin luettavien sijoitusten tuotto taas esitettäisiin liiketoiminnan 

rahavirrassa. Mikäli jako ei kuitenkaan käytännössä ole mahdollista, lienee myös 

saatujen korkojen osalta järkevintä esittää ne kokonaisuudessaan liiketoiminnan 

rahavirrassa.

Uudessa yleisohjeessa mainitaan saaduille koroille varatun paikka myös 

rahoituksen rahavirrassa, mutta laskelmakaavassa sitä ei kuitenkaan esitetä (KJLA
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1999, 8,10). Saatujen korkojen esittäminen rahoituksen rahavirrassa olisikin 

hankalasti perusteltavissa, ellei rahoituksen rahavirtaan sisälly lainasaamisia, 

joihin nämä korot liittyvät. Tällaisia lainasaamisia voi syntyä esimerkiksi 

konsernin sisäisistä läpilainauksista, joihin palataan luvussa 6.5.6.

Yleisohjeessa esitetyssä maksettujen korkojen laskelmakaavassa ei ole vähennetty 

muissa rahavirroissa esitettäviä rahoituseriä (KILA 1999, 12). Tämä saattaa viitata 

siihen, että kirjanpitolautakunnan mukaan olisi yllä esitetyistä perusteluista 

huolimatta hyväksyttävää esittää niin koroista kuin muistakin rahoitustuotoista ja 

-kuluista aiheutuneet maksut kokonaisuudessaan liiketoiminnan rahavirrassa. 

Korkojen esittäminen yhdessä paikassa helpottaisi ainakin rahoituslaskelman 

laatijan urakkaa, mutta saattaisi olla parasta myös tilipäätöksen hyväksikäyttäjän 

kannalta. Liiketoiminnan rahavirrassa esittäminen tuskin haittaisi 

rahoituslaskelman antamaa kuvaa, mikäli rahoituseristä johtuvat maksut on 

esitetty rahoituslaskelmassa bruttomääräisinä omilla riveillään.

Korkojen, kuten osinkojenkin, sijoittamisessa rahoituslaskelmaan esiintyy 

eroavaisuuksia niin eri yritysten kuin kansallisten käytäntöjenkin välillä. Iso- 

Britannian 1 askentastandardien asettaja on FRS 1 -suosituksessaan ratkaissut 

ongelman lisäämällä laskelmakaavaan erillisen ryhmän, jossa esitetään kaikki 

korkoihin ja osinkoihin liittyvät maksut (ASB 1991).10 Suosituksen tarkoituksena 

on parantaa yritysten välistä vertailtavuutta, kun yritysten rahoitusrakenne ei 

pääse vaikuttamaan liiketoiminnan rahavirran antamaan kuvaan. Lisäksi pyritään 

välttämään korojen ja osinkojen jaottelun aiheuttamia kustannuksia. (Pendlebury 

& Groves 1994, 74) Toisaalta esimerkiksi Yhdysvaltojen FAS 95 suosituksessa 

kaikki saadut ja maksetut korot sekä saadut osingot esitetään lähtökohtaisesti

10 FRS 1 (1991) -suosituksessa esitetään liiketoiminnan kassavirran jälkeen ryhmä ”Returns on 
investment and servicing of finance”.
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liiketoiminnan rahavirrassa riippumatta niiden taustalla olevasta toiminnasta (FAS 

95 1987, 22b, 23d).

6.2.4 Saadut osingot

Saadut osingot esitetään rahoituslaskelmassa niiden perustana olevan toiminnan 

mukaisesti joko liiketoiminnan tai investointien rahavirrassa. Täten saatuihin 

osinkoihin liittyvä maksu esitetään investointien rahavirrassa, jos se on korvaus 

tehdystä investoinnista. Kuitenkin esimerkiksi emoyhtiön liiketoimintaan liittyvän 

tytäryhtiön emolleen maksamat osingot voidaan lukea liiketoiminnan rahavirtaan 

(KJLA 1999, 8). Kirjanpitolautakunnan (1999 10,14) laskelmakaavoissa saadut 

osingot esiintyvät liiketoiminnan ja investointien rahavirroissa, mikä on myös 

IASC:n kanta (IAS 7 1992, 33). IASC perustelee saadun osingon esittämistä 

liiketoiminnan rahavirrassa myös sillä, että osinkotuotot muodostavat osan 

yrityksen nettotuloksesta. Menettelytapojen jatkuvuuden periaatteen mukaisesti 

saadut osingot esitetään tilikaudesta toiseen yhdenmukaisella tavalla, josta on 

syytä antaa selvitys rahoituslaskelman liitetiedoissa.

Konsernin rahoituslaskelmassa saatuihin osinkoihin tulee sisällyttää myös 

osakkuusyhtiöiltä saadut osingot, jotka konsernitilinpäätöksessä on kirjattu 

osakkeiden tasearvon vähennykseksi. Lisäksi maksettuina osinkoina konsernin 

rahoituslaskelmassa esitetään tytäryhtiön vähemmistölle maksetut osingot

6.2.5 Välittömät verot

Seuraavassa on esitetty kirjanpitolautakunnan esimerkki tilikauden veroihin 

liittyvien maksujen laskelmakaavasta laadittaessa rahoituslaskelma 

tuloslaskelman suoriteperusteisia eriä oikaisemalla.
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Maksetut välittömät verot (KILA 1999, 12):

+ Tuloslaskelman tuloverot ja muut välittömät verot
+ Välittömien verojen osuus siirtoveloista ja muista veloista (01.01.)

Välittömien verojen osuus siirtoveloista ja muista veloista (31.12.)
- Välittömien verojen osuus siirtosaamisista (01.01.)
+ Välittömien verojen osuus siirtosaamisista_________  (31,12.1
= Maksetut välittömät verot

Tuloslaskelman tuloveroihin mahdollisesti sisällytettyä laskennallisten 

verovelkojen muutosta ei esitetä maksetuissa veroissa. Laskennalliset verovelat ja 

-saamiset eivät edusta rahavirtaa eikä niiden siten tule vaikuttaa 

rahoituslaskelmaan.

Tilikauden aikana maksetut välittömät verot ja saadut veronpalautukset esitetään 

rahoituslaskelmassa liiketoiminnan rahavirrassa, ellei niitä voida erityisesti liittää 

investointien tai rahoituksen rahavirroissa esitettäviin eriin (KILA 1999, 9). Sama 

kanta välittömien verojen käsittelyyn on otettu myös IAS 7- suosituksessa (1987, 

35). Esimerkiksi pysyviin vastaaviin luettavan hyödykkeen myynnistä johtuva 

olennainen veromaksu on syytä erottaa liiketoiminnan rahavirrasta ja esittää 

taustalla olevan toiminnan perusteella investointien rahavirrassa. Verokuluihin 

liittyvät rahavirrat saattavat kuitenkin olla vaikeasti seurattavissa ja 

kirjanpitovelvollisen tulee myös verojen jaottelun kohdalla noudattaa 

olennaisuuden periaatetta. Kirjanpitolautakunta on yksinkertaisuuden vuoksi 

sisällyttänyt rahoituslaskelman laskelmakaavassaan veromaksut vain 

liiketoiminnan rahavirtaan

Esimerkki
Yhtiön tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 100

Satunnaisiin eriin kirjattu käyttöomaisuuden myyntivoitto + 1000

Yhteensä 1100

Tilikauden tulovero 30%* 1100 - 330
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Esimerkissä veron kokonaismäärästä tulisi erottaa käyttöomaisuuden 

myyntivoiton osuus (300) esitettäväksi investointien rahavirrassa omana 

eränään. Loppuosa verosta (30) esitetään liiketoiminnan rahavirrassa. Mikäli 

näin ei toimittaisi, liiketoiminnan rahavirta antaisi olennaisesti väärän kuvan 

yrityksen varsinaisen toiminnan tuottamasta rahavirrasta. Käyttöomaisuuden 

myynnistä saatu maksu esitettäisiin esimerkin tapauksessa investointien 

rahavirrassa.

Esimerkkiin liittyy myös mielenkiintoinen kysymys siitä, miten meneteltäisiin 

jos yhtiön tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja olisi negatiivinen:

Yhtiön tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja - 100

Satunnaisiin eriin kirjattu käyttöomaisuuden myyntivoitto + 1000

Yhteensä 900

Tilikauden tulovero 30%*900 - 270

Tällöin voitaisiin ajatella, että negatiivisen tuloksen aiheuttama verohyöty (30) 

esitetään liiketoiminnan rahavirran lisäyksenä ja toisaalta koko 

käyttöomaisuuden myyntivoittoon liittyvä vero (300) investointien rahavirrassa.

Iso-Britannian laskentastandardien asettaja on päätynyt esittämään myös 

välittömät verot omana ryhmänään rahoituslaskelmassa. FRS 1 -suosituksen 

laskelmakaavassa kohdassa Verotus esitetään voittoon liittyvät maksetut 

välittömät verot ja veronpalautukset (ASB 1991). Tarkoituksena on vähentää 

kustannuksia, jotka johtuvat verojen jakamisesta eri rahavirtoihin. Lisäksi erillään 

esittämistä perustellaan sillä, että välittömiin veroihin liittyvät maksut yleensä 

johtuvat edellisten tilikausien toiminnoista (Pendlebury & Groves 1994, 75).



52

Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset ja poistoero jaetaan 

lähtökohtaisesti omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Tästä johtuva 

laskennallisen verovelan muutos tulee eliminoida konsemituloslaskelmasta 

rahoituslaskelmaa laadittaessa. Muita laskennallisia veroja syntyy 

konsernitilinpäätökseen muun muassa erilaisista yhdistelytoimenpiteistä. (KILA 

1999, 17)

6.2.6 Satunnaiset erät

Seuraavassa on esitetty kirjanpitolautakunnan mukainen laskelmakaava 

liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuvan rahavirran määrittämiseksi, kun 

rahoituslaskelma laaditaan tuloslaskelman eriä oikaisemalla.

Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (KILA 1999, 13):

+ Tuloslaskelman 
- Tuloslaskelman 
+/-Em. erien osuus 
-/+Em. erien osuus 
-/+Em. erien osuus 
+/-Em erien osuus 
-/i Em. erien osuus 
+/-Em. erien osuus

satunnaiset tuotot liiketoiminnasta 
satunnaiset kulut liiketoiminnasta
myynti-, siirto- ym. myyntisaamisista 
siirtosaamisista ja myyntisaamisista 
siirtoveloista, ostoveloista ja muista veloista 
siirtoveloista, ostoveloista ja muista veloista 
pakollisista varauksista 
pakollisista varauksista

(01.01.) 
(31.12.) 
(01.01.) 
(31.12.) 
(01.01 ) 
(31.Ш

Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto)

Satunnaisiin eriin kirjatut laskentaperiaatteiden muutokset eivät ole rahavirtaa ja 

ne tulee jättää rahavirtapohj ai sen rahoituslaskelman ulkopuolelle.

Satunnaisiin eriin liittyvät rahavirrat esitetään luonteensa mukaisessa rahavirrassa. 

Kirjanpitolautakunta (1999, 10,14) on varannut suosittelemissaan

laskelmakaavoissa satunnaisille erille paikan vain liiketoiminnan rahavirrassa, 

jossa suoran esitysmuodon bruttoperiaatteesta poiketen satunnaisiin eriin liittyvä 

rahavirta esitetään nettomääräisenä. Liiketoiminnan rahavirrassa esitettävät
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satunnaisten erien maksut voivat johtua esimerkiksi liiketoiminnan lopettamisesta 

tai yrityksen omaisuutta kohdanneista tulipaloista ja muista onnettomuuksista.

Satunnaisiin eriin kirjatut tuotot ja kulut johtuvat kuitenkin useimmiten 

investointi- tai rahoitustoiminnasta. Esimerkiksi myyntivoitot tai -tappiot 

pysyvien vastaavien luovuttamisesta tulee oikaista liiketoiminnan satunnaisten 

erien rahavirrasta ja esittää investoinneissa luovutustulojen yhteydessä. Samoin 

menetellään maksetun tai saadun konserniavustuksen kohdalla, jotka esitetään 

omina erinään rahoituksen rahavirrassa.

Käytännössä lienee yleistä esittää satunnaisiin eriin liittyvä rahavirta 

kokonaisuudessaan liiketoiminnan rahavirrassa, vaikka se koostuukin 

investointeihin ja rahoitukseen liittyvistä eristä. Liiketoiminnan rahavirta ei anna 

oikeaa kuvaa yrityksen varsinaisen toiminnan kyvystä tuottaa rahavirtaa, mikäli 

siellä esitetyt satunnaiset erät sisältävät esimerkiksi myytyihin 

käyttöomaisuushyödykkeisiin tai konserniavustukseen liittyviä olennaisia 

maksuja.
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6.3 Liiketoiminnan rahavirran epäsuoran esitysmuodon erät

Liiketoiminnan rahavirran epäsuora esitysmuoto (K1LA 1999, 14):
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä +/-xx
Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot +xx
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -/+xx
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -/+xx
Rahoitusluotot ja -kulut -/+xx
Muut oikaisut +/-xx

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta +/-xx

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -/+xx
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) -/+xx
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) +/-xx

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja +/-xx

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -xx
Saadut osingot liiketoiminnasta +xx
Saadut korot liiketoiminnasta +xx
Maksetut välittömät verot -xx
Rahavirta ennen satunnaisia eriä +/-xx
Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) +/-xx

Liiketoiminnan rahavirta +/-xx

6.3.1 Oikaisut

Epäsuorassa rahoituslaskelmassa liiketoiminnan rahavirta selvitetään oikaisemalla 

suoriteperusteisen tuloslaskelman välitulosta Voitto (tappio) ennen satunnaisia 

eriä kyseistä erää aikaisemmin tuloslaskelmassa esitetyillä erillä, joihin ei kuulu 

maksutapahtumaa tai jotka esitetään muualla rahoituslaskelmassa. Käyttöpääoman 

muutos esitetään omana kokonaisuutenaan oikaisujen jälkeen. Oikaisuihin 

kuuluvat muun muassa

• suunnitelman mukaiset poistot

• realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot



55

• muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua

• rahoitusluotot ja -kulut, jotka esitetään luonteensa mukaan muualla 

rahoituslaskelmassa

• mahdolliset muut oikaisut.

Poistot sekä realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot eivät ole rahavirtaa, joten 

ne oikaistaan pois rahoituslaskelmasta. Rahoitusluotot ja -kulut oikaistaan 

esitettäväksi omina erinään muualla rahoituslaskelmassa. Oikaisut esitetään saman 

suuruisina, mutta erimerkkisinä kuin tuloslaskelmassa. Mikäli realisoitumattomiin 

kurssivoittoihin tai -tappioihin sisältyy rahoitusluottoihin ja -kuluihin kirjattuja 

realisoitumattomia kurssivoittoja ja -tappioita, täytyy huolehtia, etteivät nämä tule 

oikaistua kahdesti.

Muihin tuottoihin ja kuluihin, joihin ei liity maksua, luetaan muun muassa

• pakollisten varausten tuloslaskelmaan merkityt vastaerät

• pysyvien vastaavien arvonalentumiset ja niiden palautuserät

• muut tuloslaskelmassa ennen satunnaisia eriä esitetyt ei-rahamääräiset erät, 

kuten mahdolliset fuusiovoitot ja -tappiot.

Muihin oikaisuihin kuuluvat esimerkiksi investointien ja rahoituksen rahavirtoihin 

kuuluvat erät, jotka muuten tulisivat esitetyiksi liiketoiminnan rahavirrassa. Näistä 

esimerkkinä on liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattu 

käyttöomaisuushyödykkeen myyntivoitto.

6.3.2 Käyttöpääoman muutos

Liiketoiminnan rahavirran epäsuorassa esitysmuodossa tuloslaskelman 

suoriteperusteista välitulosta oikaistaan maksuperusteiseksi käyttöpääoman 

muutoksella. Käyttöpääoman muutokseen sisällytetään lähtökohtaisesti sellaisten



56

tase-erien muutokset, jotka johtuvat tuloslaskelmaan ennen satunnaisia eriä 

kirjattujen tuottojen ja kulujen suoriteperiaatteen mukaisesta jaksottamisesta 

(KELA 1999, 16). Näitä ovat vaihto-omaisuuden muutoksen lisäksi lähinnä 

lyhytaikaisten, yleensä korottomien liikesaatavien ja velkojen muutokset. 

Lyhytaikaisiin saataviin ja velkoihin saattaa kuitenkin sisältyä myös eriä, joita ei 

tule esittää käyttöpääoman muutoksessa. Esimerkiksi rahoituserien jaksotuserillä 

tulee oikaista omina erinään esitettäviä saatuja ja maksettuja korkoja sekä 

osinkoja maksuperusteiseksi.

Käyttöpääoman muutoksessa esitettäviä lyhytaikaisia korottomia liikesaamisia 

ovat muun muassa

• myyntisaamiset

• siirtosaamiset lukuun ottamatta rahoitustuottojen ja -kulujen jaksotuseriä ja 

verosaamisia

• muista saamisista esimerkiksi arvonlisäverosaaminen, joka johtuu 

tuloslaskelmaan ennen liiketulosta kirjatuista eristä (KILA 1999, 16).

Käyttöpääoman muutoksessa esitettäviä lyhytaikaisia korottomia velkoja taas ovat 

muun muassa

• ostovelat lukuun ottamatta investointeihin ja rahoitukseen liittyviä eriä

• siirtovelat lukuun ottamatta rahoitustuottojen ja -kulujen sekä verojen 

jaksotuseriä

• muista veloista esimerkiksi arvonlisäverovelka, joka johtuu tuloslaskelmaan 

ennen liiketulosta kirjatuista eristä sekä ennakonpidätysvelka (KILA 1999, 

16).

Kirjanpitolautakunta (1999, 16) mainitsee käyttöpääoman muutokseen

kuulumattomista ostoveloista esimerkkinä pysyvien vastaavien hyödykkeitä 

koskevat ostovelat ja siirtoveloista maksamattomat korot sekä aktivoidut
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kurssitappiot. Aktivoidut kurssitappiot tosin kirjataan käytännössä yleensä velan 

määrän lisäykseksi sekä siirtosaamisiin, joten niitä harvemmin sisältynee 

siirtovelkoihin. Sen sijaan siirtovelkoihin saattaa kuulua rahoituksen rahavirtaan 

kuuluvia eriä, kuten konserniavustuksiin liittyvät velat.

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa (1999 11,16) todetaan, että lopputuloksen 

kannalta epäolennaiset oikaisut voidaan jättää tekemättä. Mikäli käyttöpääoman 

muutokseen ei sisälly olennaisia rahoituseriin, veroihin, investointeihin tai 

rahoitukseen liittyviä eriä, voidaankin lyhytaikaiset korottomat saatavat ja velat 

esittää kokonaisuudessaan käyttöpääoman muutoksessa. Tämä menettely ei 

kuitenkaan saa johtaa olennaisesti erilaiseen lopputulokseen liiketoiminnan 

rahavirran osalta kuin jos saatavat ja velat jaettaisiin asianmukaisiin rahavirtoihin. 

Liiketoiminnan rahavirta ei kuitenkaan anna oikeaa kuvaa yrityksen varsinaisen 

toiminnan tuottamasta rahavirrasta, jos käyttöpääoman muutokseen luetaan muita 

kuin suoriteperusteisen tuloksen maksuperusteiseksi oikaisemiseen tarvittavia 

eriä.

6.3.3 Epäsuoran rahoituslaskelman täsmäyttäminen

Epäsuoraa rahoituslaskelmaa laadittaessa tulee huolehtia, että kaikki ei- 

rahamääräiset erät tulevat oikaistua laskelmasta ja että rahoituslaskelman eri 

riveille jaettavat erät tulevat asianmukaisesti jaoteltua. Näitä oikaisuja ja jaotteluja 

tehtäessä syntyy helposti laskuvirheitä, joita saattaa tosin syntyä myös laadittaessa 

suora rahoituslaskelma tilinpäätöserien perusteella.

Rahoituslaskelman epäsuoran esitysmuodon laadintaan voidaan kuitenkin 

suhteellisen helposti käyttää laskuvirheiden välttämiseksi taulukkolaskentaa, 

jonka avulla huolehditaan eri rahavirtoihin jaettavien erien täsmäyttämisestä. 

Rahoituslaskelman laadinnasta on annettu tämän tutkielman lopussa 

yksinkertaistettu esimerkki, jossa epäsuoran rahoituslaskelman laadintaan on
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käytetty tämän kaltaista taulukkoa (liite 6). Taulukossa esitetään ensin tase-erien 

muutokset, joita oikaistaan ei-rahamääräisillä erillä ja muualla 

rahoituslaskelmassa esitettävillä erillä. Samat toimenpiteet tehdään tämän jälkeen 

tietyille tuloslaskelman erille. Tase-erien muutoksiin ja tuloslaskelman eriin 

tehtyjen korjausten ”vastakirjaukset” löytyvät samoilta sarakkeilta laskelman 

alaosassa esitettävien rahoituslaskelman erien riveiltä. Taulukon viimeisestä 

sarakkeesta saadaan tällöin rahoituslaskelmaan siirrettävät erät, kun taas taulukon 

alin rivi täsmäyttää laskelmat. Taulukon voisi laatia myös esittämällä alaosassa 

epäsuoran rahoituslaskelman kokonaisuudessaan, jolloin kaikki tase-erien 

muutokset sekä tuloslaskelman erät siirrettäisiin taulukossa esittäväksi 

rahoituslaskelman riveillä. Esimerkin tapauksessa on kuitenkin selvyyden vuoksi 

tyydytty esittämään vain ne erät, joihin liittyy erityisiä laskutoimituksia.

6.4 Investointien rahavirran erät

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -xx
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot +xx
Investoinnit muihin sijoituksiin -xx
Luovutustulot muista sijoituksista +xx
Myönnetyt lainat -xx
Lainasaamisten takaisinmaksut +xx
Saadut korot investoinneista +xx
Saadut osingot investoinneista +xx

Investointien rahavirta +/-xx

6.4.1 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä muihin 

sijoituksiin

Investointien rahavirtaan luettavat erät esitetään muiden rahoituslaskelman erien 

mukaisesti maksuperusteisesti ja bruttomääräisinä. Tämä tarkoittaa muun muassa 

sitä, että tase-erien muutoksia laskettaessa on otettava huomioon muutoksiin 

vaikuttaneet luovutettujen hyödykkeiden hankintamenot, investointeja koskevat
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liikesaamiset ja -velat sekä ei-rahamääräiset erät. Esimerkiksi taseen osoittama 

ostovelkojen muutos tulee jakaa esitettäväksi liiketoimintaan liittyvien 
ostovelkojen osalta liiketoiminnan rahavirrassa ja toisaalta pysyvien vastaavien 

hankintojen osalta investointien rahavirrassa.

Investointien rahavirrassa esitetään lähtökohtaisesti taseen pysyviin vastaaviin 

luettaviin hyödykkeisiin ja sijoituksiin tehtyjen investointien maksut. Nämä 

voidaan määrittää kyseisten tase-erien muutoksen tai esimerkiksi 

käyttöomaisuuskirjanpidon perusteella. Seuraavassa on esitetty investoinneista 

hyödykkeisiin sekä sijoituksiin aiheutuneiden maksujen laskelmakaavat 

laadittaessa rahoituslaskelma tase-erien muutoksien pohjalta.

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (K1LA 1999, 13):

+ Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet (31.12.)
- Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet (01.01.)
+ Tuloslaskelman poistot ja arvonalentumiset pysyvistä vastaavista
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden arvonalentumisten palautukset
+ Tilikaudella myytyjen pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistamaton 

hankintameno
- Tilikaudella tehdyt arvonkorotukset pysyvien vastaavien hyödykkeisiin 
+ Pysyvien vastaavien hyödykkeisiin tehtyjen arvonkorotusten peruutukset

tilikaudella
+ Em. investointeja koskevat osto- ym. velat (01.01.)
- Em, investointeja koskevat osto- vm velat (31.12.1
= Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin____________

Investoinnit muihin sijoituksiin (KILA 1999, 13):

+ Pysyvien vastaavien sijoitukset lainasaamisia lukuun ottamatta (31.12.)
- Pysyvien vastaavien sijoitukset lainasaamisia lukuun ottamatta (01.01.)
+ Tuloslaskelman arvonalentumiset em. pysyvien vastaavien sijoituksista
- Arvonalentumisten palautukset em. pysyvien vastaavien sijoituksista 
+ Tilikaudella tehdyt sijoitusten arvonkorotukset
- Sijoitusten arvonkorotusten peruutukset tilikaudella
+ Ostovelat ja muut velat koskien em. sijoituksia (01.01.)
- Ostovelat ia muut velat koskien em, sijoituksia ______ ______(31.12.)
= Investoinnit muihin sijoituksiin________ ^____ ______________ ________
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Pysyvien vastaavien lisäksi investointien rahavirrassa esitettäneen maksut niistä 

vaihtuvien vastaavien sijoituksista, jotka eivät täytä rahavarojen kriteereitä. 

Kirjanpitolautakunta ei ota kantaa rahavarojen ulkopuolelle jäävien vaihtuvien 

vastaavien sijoituksien käsittelyyn rahoituslaskelmassa, mutta IAS 7 - 

suosituksessa (1992, 16) todetaan investointien rahavirtaan kuuluviksi kaikki 

oman ja vieraan pääoman ehtoisiin instrumentteihin liittyvät maksut, joita ei lueta 

rahavaroihin ja joita ei ole hankittu kaupankäyntiä varten (arvopaperikauppias). 

Vaihtuviin vastaaviin kirjatut sijoitukset voidaan esittää rahoituslaskelmassa 

pysyvien vastaavien muutosten kanssa samalla rivillä tai vaihtoehtoisesti omina 

erinään investointien rahavirrassa. Lyhytaikaisten sijoitusten hankinnasta ja 

luovutuksesta aiheutuneet rahavirrat voitaneen tietyissä tapauksissa 

bruttoperusteesta poiketen netottaa keskenään, kuten edellä on jo kuvattu.

Investointeihin liittyvien maksujen jakaminen useammalle riville kuin 

kirjanpitolautakunnan laskelmakaavassa saattaa usein olla perusteltua. Tätä 

tutkielmaa varten tutkituissa vuoden 1998 rahoituslaskelmissa esimerkiksi 

käyttöomaisuuden hankintoihin ja myynteihin liittyvät maksut esitettiin 

pääsääntöisesti omilla riveillään. Myös osakkeisiin liittyvät maksut oli yleensä 

jaettu esimerkiksi yrityskauppoihin ja muihin osakkeiden myynteihin ja 

hankintoihin, (liite 4)

Investointien yhteydessä on huomioitava, että investoinnin vastike ei aina 

välttämättä koostu pelkistä rahavaroista. IAS 7 -suosituksen (IASC 1992, 43) 

mukaan sellaiset varojen hankinnat, joihin ei liity maksutapahtumaa tulee ei- 

rahamääräisinä erinä eliminoida rahavirtalaskelmasta. IASC huomauttaa 

kuitenkin, että ei-rahamääräisestä investointi- ja rahoitustoiminnasta tulee 
informoida muualla tilinpäätöksessä, kuten esimerkiksi rahoituslaskelman 

liitetiedoissa. Mikäli ostaja tekee esimerkiksi liiketoimintakaupan yhteydessä 

investoinnin ottamalla vastaan myyjän velkoja, esitetään investoinnin maksuna
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siis vain ostohinnan ja velkojen erotus. Esimerkkinä ei-rahamääräisestä 

investoinnista on myös osakevaihdolla tehty hankinta, jonka osalta 

rahavirtapohjaiseen rahoituslaskelmaan tulisi merkitä vain kaupassa tapahtuneet 

rahamääräiset maksusuoritukset. Myöskään esimerkiksi sulautumisessa siirtyvät 

varat ja velat eivät edusta rahavirtaa.

Yritysten on tehtävä investointeja sekä liiketoiminnan ylläpitämiseksi että sen 

laajentamiseksi. IASC (1992, 50c) rohkaisee yrityksiä erittelemään

rahoituslaskelmassa rahavirrat, jotka edustavat liiketoiminnan kasvua ja jotka on 

tarvittu liiketoiminnan edellytysten säilyttämiseksi. Tämän kaltaisen informaation 

tulisi IASC:n (1992, 51) mukaan auttaa rahoituslaskelman lukijaa arvioimaan 

yrityksen investointitoiminnan laadukkuutta. Yritys on esimerkiksi saattanut 

laiminlyödä liiketoiminnan kannalta tärkeiden laitteiden huollon ja koijaukset 

jakaakseen enemmän osinkoja ja vaarantanut näin tuloksellisen liiketoiminnan 

jatkuvuuden. Mikäli investointeja jaotellaan niiden luonteen mukaan, lienee tämä 

parasta tehdä rahoituslaskelman liitetiedoissa. Tosin liiketoiminnan 

ylläpitämiseksi tehdyt investoinnit olisi perusteltua esittää myös liiketoiminnan 

rahavirrassa, jolloin liiketoiminnan tuottamasta rahavirrasta vähennettäisiin sen 

aikaan saamiseksi tarvitut rahavirrat.

Yhdysvalloissa ei sallita edellä kuvattua investointien jaottelua 

rahoituslaskelmassa siitä syystä, että liiketoiminnan edellytysten määrittäminen on 

hankalaa ja subjektiivista (FAS 95 1987, 99). Voitaisiin ajatella, että 

liiketoiminnan edellytyksiin kuuluu tuotantolaitteiden ylläpitämisen lisäksi 

esimerkiksi yrityskuvan vaalimiseksi tehdyt investoinnit (Wallace ym. 1997, 16). 

Leen (1984, 118) mukaan liiketoiminnan rahavirrassa esitettäväksi voitaisiin 

siirtää myös merkittävät tuotekehitys- ja markkinointi-investoinnit. Investointien 

jako riippuisi kuitenkin viime kädessä rahoituslaskelman laatijan subjektiivisista 

näkemyksistä, ja rahoituslaskelman tavoitteiden täyttymisen kannalta lieneekin 

parasta, ettei investointeja jaotella ainakaan itse laskelmassa (Wallace ym. 1997,
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16). Liitetietona investointitoiminnan laatua kuvaava informaatio saattaa sen 

sijaan olla tilinpäätöksen tulkitsijalle hyvinkin hyödyllistä.

6.4.2 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä muiden sijoitusten 

luovutustulot

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä sijoitusten luovutustulot esitetään 

bruttoperusteen mukaisesti erillään niiden hankinnasta. Mikäli yrityksen 

laskentajärjestelmä ei seuraa bruttoperusteisia maksuja, määritetään rahavirrat 

investoinneista hyödykkeisiin ja sijoituksiin investointeja sisältävien tase-erien 

muutosten perusteella. Tällöin muutoksiin sisältyvät, hyödykkeiden tai sijoitusten 

luovutuksesta saadut tulot tulee siirtää investoinneista esitettäväksi omina erinään 
investointien rahavirrassa. KHT-yhdistyksen (1997, 61) vuoden 1996

tilinpäätöksistä tekemän tutkimuksen mukaan 87 % yrityksistä esitti investoinnit 

rahoituslaskelmassa bruttona, joten siltä osin laskelmakäytäntö oli jo tuolloin 

yhtenevä ja kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukainen. Tätä tutkielmaa varten 

laadittu selvitys tuki väitettä, sillä vuonna 1998 päälistalla noteeratuista yrityksistä 

vain yksi esitti investointinsa nettomääräisinä (liite 4).

Rahoituslaskelman erässä Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 

esitetään lähtökohtaisesti taseen pysyviin vastaaviin kirjattujen hyödykkeiden 

luovutuksesta aiheutuneet maksut. Pysyviin vastaaviin kirjattujen sijoitusten 

luovutuksesta aiheutuneet maksut taas esitetään erässä Luovutustulot muista 

sijoituksista. Näistä luovutuksista syntyneitä myyntivoittoja ja -tappioita esiintyy 

tuloslaskelman liiketoiminnan muissa tuotoissa ja kuluissa sekä satunnaisissa 

tuotoissa ja kuluissa. Luovutustuloista aiheutuvaan rahavirtaan luetaan myynnistä 

saatujen maksujen lisäksi myös esimerkiksi omaisuusvahingoista saadut 

vakuutuskorvaukset.
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Seuraavassa on esitetty esimerkki aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 

luovutuksesta saatujen maksujen laskelmakaavasta laadittaessa rahoituslaskelma 

tilinpäätöksen suoriteperusteista eriä oikaisemalla. Luovutustulot muista 

sijoituksista määritetään samalla tavoin kuin luovutustulot hyödykkeistä.

• Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot:

:: itfc : :: Luovutettujen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistamaton 
hankintameno

+ Em. eriin liittyvät myyntivoitot tuloslaskelmasta
Em. eriin liittyvät myyntitappiot tuloslaskelmasta

+ Em. eriin liittyvät saamiset (01.01.)
Em. eriin liittyvät saamiset m. 12.)

= Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

Tilikaudella luovutettujen hyödykkeiden poistamaton hankintameno on oikaistu 

tilikaudella maksettujen investointien laskelmakaavassa.

6.4.3 Myönnetyt lainat ja lainasaamisten takaisinmaksut

Kirjanpitolautakunnan (1999, 7) mukaan investointien rahavirtaan sisällytetään 

pysyviin vastaaviin luettavien lainasaamisten lisäykset ja vähennykset. Myönnetyt 
lainat ja näiden takaisinmaksut esitetään bruttoperusteisuuden mukaisesti erillään 

rahoituslaskelman riveillä Myönnetyt lainat ja Lainasaamisten takaisinmaksut. 

Mikäli vaihtuvien vastaavien lainasaamisissa esiintyy lainoja, joiden ei voida 

katsoa liittyvän liiketoimintaan tai rahoitukseen, esitettäneen myös näiden erien 

muutokset investointien rahavirrassa.

Tähän tutkielmaan liittyvässä selvityksessä ilmeni, että lainasaamisten osalta 

käytäntö on kaukana kirjanpitolautakunnan ohjeesta. Neljästäkymmenestä 

suomalaisesta pörssiyhtiöistä vain yksi esitti tilikauden 1998 rahoituslaskelmassa 

myönnetyt lainat ja näiden takaisinmaksut bruttomääräisinä. Lisäksi lähes
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poikkeuksetta lainasaamisten muutokset esitettiin rahoituksen rahavirrassa (95 % 

yrityksistä), (liite 4) Tähän on varmasti osasyynä se, että KHT-yhdistyksen (esim. 

1999, 28) rahoituslaskelmamallissa on esitetty lainasaamisten muutokset 

rahoituksen rahavirrassa.

6.5 Rahoituksen rahavirran erät

Rahoituksen rahavirta (KILA 1999, 10:
Maksullinen osakeanti +XX

Omien osakkeiden hankkiminen -XX

Omien osakkeiden myynti +XX

Lyhytaikaisten lainojen nostot +XX

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -XX

Pitkäaikaisten lainojen nostot +XX

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -XX

Maksetut osingot ja muu voitonjako -XX

Rahoituksen rahavirta +/-XX

6.5.1 Maksullinen osakeanti

Maksullisella osakeannilla tarkoitetaan osakepääoman korottamista antamalla 

merkittäväksi maksullisia osakkeita. Rahoituslaskelman rivillä Maksullinen 

osakeanti esitetään osakkeista maksetun nimellisarvon lisäksi myös 

ylikurssirahastoon merkitty nimellisarvon ylittävä määrä (KILA 1999, 14). 

Seuraavassa on esitetty rahoituksen rahavirrassa esitettävän erän Maksullinen 

osakeanti laskelmakaava laadittaessa rahoituslaskelma tase-erien muutoksien 

pohjalta.

• Maksullinen osakeanti (KILA 1999, 14):

Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma (31.12.)
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma (01.01.)

liiiiill Rahastoanti tilikauden aikana
Ylikurssirahasto (31.12.)
Ylikurssirahasto (01.on

= Maksullisen osakeanti
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Niin kutsuttuun rahastoantiin ei sisälly rahavirtoja, joten se tulee oikaista 

rahavirtapohjaisesta rahoituslaskelmasta. Mikäli osake-, osuus- tai muuta 

vastaavaa pääomaa on alennettu tilikaudella, tulee alennusta vastaava määrä 

huomioida lisäämällä se tilikauden lopun pääomaan laskettaessa osakeantia tase- 

erien muutoksen perusteella.

Osakepääoman korotuksen yhteydessä osakkeenomistajilla saattaa olla oikeus 

maksaa osakepääoman korotus osittain tai kokonaan muulla kuin rahalla eli niin 

sanotulla apporttiomaisuudella. Apporttina maksettuun osakepääoman 

korotukseen ei kuitenkaan liity rahavirtoja ja näin ollen apporttina luovutettu 

omaisuus sekä vastaava osakepääoman korotus tulee jättää rahavirtapohj ai sen 

rahoituslaskelman ulkopuolelle. Sama koskee esimerkiksi osakepääoman 

korotusta käyttämällä velkojen kuittausoikeutta sekä velkakirjojen vaihtamista 

yhtiön osakkeiksi (vaihtovelkakirjat).

6.5.2 Omien osakkeiden hankkiminen ja myynti

Omien osakkeiden hankinnat ja luovutukset esitetään rahoituslaskelmassa 

rahoituksen rahavirrassa bruttomääräisinä. Osto tai lunastaminen esitetään erässä 

Omien osakkeiden hankkiminen ja myynti erässä Omien osakkeiden myynti.

Osakeyhtiölain (11:6a §) mukaan omat osakkeet saadaan merkitä taseeseen, jos

• ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena

• hankintamenoa vastaava määrä merkitään taseeseen jakokelvottomaksi eräksi 

vapaaseen omaan pääomaan.

Muussa tapauksessa osakkeet kirjataan oman pääoman vähennykseksi. 

Rahoituslaskelmassa esitetään osakkeiden kirjaustavasta riippumatta osakkeista 

tosiasiassa maksettu tai saatu rahamäärä.
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Tilikaudella 1998 seitsemän päälistan yritystä sisällytti omien osakkeiden 

muutoksen rahoituslaskelmaansa. Omien osakkeiden hankinta ja luovuttaminen 

esitettiin jokaisessa tapauksessa nettomääräisinä, mutta esityspaikan suhteen 

käytäntö oli lähellä kirjanpitolautakunnan yleisohjetta: yhtä rahoituslaskelmaa 

lukuun ottamatta omien osakkeiden muutos esitettiin rahoituksen rahavirrassa, 

(liite 4)

6.5.3 Pitkäaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut

Pitkäaikaisen vieraan pääoman muutokset esitetään bruttomääräisinä rahoituksen 

rahavirrassa (KTLA 1999, 9). KHT-yhdistyksen (1997, 61) tekemän tutkimuksen 

mukaan käytäntö tältä osin oli kuitenkin kirjava; tutkimukseen osallistuneista 

yrityksistä 58 % ilmoitti esittävänsä pitkäaikaisen vieraan pääoman muutokset 

bruttona ja 43 % nettona. Helsingin pörssin päälistan yrityksistä vain 43 % esitti 

pitkäaikaiset velat bruttomääräisinä tilikauden 1998 rahoituslaskelmissaan (liite 

4). Seuraavassa on esimerkinomainen laskelmakaava pitkäaikaisten lainojen 

takaisinmaksuille laadittaessa rahoituslaskelma tase-erien muutoksien perusteella.

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut:

- Pitkäaikaisten lainojen määrä 
+ Pitkäaikaisten lainojen määrä

(31.12.)
(01.01.)

Pitkäaikaisten lainojen tuloslaskelmaan tilikaudella kirjatut kurssivoitot 
Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät lyhytaikaisissa lainoissa (31 12.) 
Pitkäaikaisten lainojen lyhennvserät lyhytaikaisissa lainoissa (01.01.1
Pitkäaikaisten lainojen rahavirtapohjainen muutos

+ Pitkäaikaisten lainojen nostot (rahoituslaskelmaan)
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (rahoituslaskelmaan)

Vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluessa erääntyvät pitkäaikaisten lainojen 

lyhennykset kirjataan taseessa lyhytaikaisiin lainoihin. Esitystavasta huolimatta
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nämä erät tulee esittää rahoituslaskelmassa pitkäaikaisten lainojen yhteydessä. 

Siirrot tase-erien välillä eivät ole rahoitustapahtumia eikä niiden siten tule näkyä 

rahavirtapohjaisessa rahoituslaskelmassa.

Muunnettaessa ulkomaanrahan määräisiä lainoja Suomen rahaksi 

tilinpäätöspäivän kurssiin syntyy yleensä realisoitumattomia kurssivoittoja ja - 

tappioita, jotka eivät ole rahavirtaa. Nämä laskennalliset kurssierot tulee jättää 

rahavirtapohjaisen rahoituslaskelman ulkopuolelle. Toisaalta takaisin maksettaviin 

ulkomaanrahan määräisiin lainoihin liittyvät, tilikaudella realisoituneet 

kurssivoitot tai -tappiot tulee oikaista rahoitusluottojen ja -kulujen rahavirroista 

ja esittää lainan takaisinmaksun yhteydessä.

Pääomalainoihin liittyvät maksut sisällytetään rahoituslaskelmassa pitkäaikaisten 

velkojen lisäyksiin ja takaisinmaksuihin (KILA 1999, 9). Pääomalaina on 

tarkoitus maksaa takaisin ja se on täten tosiasiallisesti velka huolimatta sen 

tilinpäätöskäsittelystä. Mikäli pääomalainoista johtuvat rahavirrat ovat olennaisen 

suuria, voidaan ne esittää myös omilla riveillään rahoituslaskelmassa.

6.5.4 Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut

Myös lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut esitetään rahoituksen 

rahavirrassa lähtökohtaisesti bruttomääräisinä. Kirjanpitolautakunnan (1999, 9) 

mukaan nettomääräinen esittäminen voi kuitenkin tulla kyseeseen lyhytaikaisen 

lainan kohdalla, joka otetaan ja maksetaan takaisin tai uudistetaan tilikauden 

aikana. IAS 7 -suosituksen (1992, 23) mukaan vain laina-ajaltaan alle kolmen 

kuukauden mittaisiin lainoihin liittyvät maksut voidaan net ottaa. Kirjauskäytäntö 

tältä osin vaikutti melko yksiselitteiseltä: vuoden 1998 rahoituslaskelmissa kaikki 

päälistan yritykset, joilla oli liikepääomaan kuulumatonta lyhytaikaista vierasta 

pääomaa, esittivät näistä aiheutuneet rahavirrat nettomääräisinä (liite 4). Joissakin 

tapauksissa oli lisäksi esitetty koko vieraan pääoman muutos yhdellä rivillä.
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Seuraavassa esitetään esimerkki laskelmakaavasta lyhytaikaisten lainojen 

takaisinmaksuille laadittaessa rahoituslaskelma tase-erien muutoksien perusteella.

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut:

- Lyhytaikaisten lainojen määrä 
+ Lyhytaikaisten lainojen määrä

Щ

(31.12.)
(01.01.)

+ Pitkä;likilisten lainojen lyhennyserät lyhytaikaisissa lainoissa (31.12.)
- Pltkä<likilisten lainojen lvhennvserät lyhytaikaisissa lainoissa (01.01.)
Pii L'/hyi.ark aisten lainojen rahavirtapohjainen muutos
+ Lyhytaikaisten lainojen nostot (rahoituslaskelmaan)

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (rahoituslaskelmaan)

Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät lyhytaikaisissa lainoissa ovat siirtoja tase- 

erien välillä, eikä niillä tule olla vaikutusta rahavirtapohjaiseen 

rahoituslaskelmaan.

6.5.5 Maksetut osingot ja muu voitonjako

Kirjanpitolautakunnan (1999, 8) mukaan osinkojen ja muun voitonjaon maksut 

esitetään yleensä rahoituksen rahavirrassa rivillä Maksetut osingot ja muu 

voitonjako. Muun voitonjaon sisältämiä eriä ei ole yleisohjeessa sen tarkemmin 

määritelty, mutta niihin voitaneen lukea ainakin annetut konserniavustukset ja 

osuuskuntien y 1 ijäämäpalautukset. Saatujen ja maksettujen konserniavustusten 

esittäminen omilla riveillään saattaa tosin olla parempi vaihtoehto, varsinkin kun 

tämä ei lisää rahoituslaskelman laadintaan tarvittavan informaation määrää. 

Suomalainen kirjanpitotapa on perinteisesti pitänyt myös korkoja ja veroja 

voitonjakona, mutta, kuten korkojen yhteydessä todettiin, näiden esittäminen 

rahoituksen rahavirrassa ei liene perusteltua. Maksettuihin osinkoihin luetaan
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myös vähemmistöomistajille maksetut osingot konsernin rahoituslaskelmaa 

laadittaessa.

IAS 7 -suosituksessa (1992, 34) perustellaan maksettujen osinkojen esittämistä 

myös liiketoiminnan rahavirrassa. IASC:n mukaan tämä helpottaisi 

rahoituslaskelman hyväksikäyttäjää arvioimaan onko yritys kykenevä maksamaan 

osinkoja liiketoiminnan tuottamasta rahavirrasta, mikä tosin ei ole kovin hankalaa 

silloinkaan kun maksetut osingot on esitetty rahoituksen rahavirrassa. Yritysten 

lienee kuitenkin parasta pitäytyä esittämään voitonjaon erät yhdenmukaisesti 

rahoituksen rahavirrassa.

Seuraavassa on kirjanpitolautakunnan mukainen laskelmakaava voitonjaolle 

laadittaessa rahoituslaskelma suoriteperusteisten tilinpäätöserien perusteella.

• Maksetut osingot ja muu voitonjako (KILA 1999, 14):

+ Tilikauden voitto (01.01.)
+ Edellisten tilikausien voitto (01.01.)
- Edellisten tilikausien voitto (31.12)
- Maksetut osingot ja muu voitonjako

Määritettäessä maksettuja osinkoja edellä mainitulla laskelmakaavalla tulee 

huomioida, että Edellisien tilikausien voitto -tililtä voidaan kirjata myös 

esimerkiksi omien osakkeiden hankintoja. Rahoituslaskelmassa esitetyt maksetut 

osingot lieneekin varmempaa selvittää tilinpäätöksen liitetiedoista.

6.5.6 Lainasaamiset rahoituksen rahavirrassa

Myönnetyt lainat ja näiden takaisinmaksut esitetään kirjanpitolautakunnan (1999, 

9) mukaan investointien rahavirrassa. Vaikka käytännössä yritykset vielä 

yleisohjetta edeltävällä tilikaudella esittivätkin lainasaamisten muutokset
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rahoituksen rahavirrassa (liite 4), on investointien rahavirrassa esittäminen 

ehdottomasti oikea tapa silloin, kun lainat on annettu sijoitustarkoituksessa yhtiön 

ulkopuolisille. Osakeyhtiöt myöntävät lainoja kuitenkin myös esimerkiksi yhtiön 

omistajille tai konserniin kuuluville yhtiöille, jolloin näiden lainojen sijoittaminen 

investointien rahavirtaan saattaa vääristää rahoituslaskelman antamaa kuvaa 

tilikauden investointitoiminnasta.

KHT-yhdistyksen (1999, 28) rahoituslaskelmamallissa esitetään rahoituksen 

rahavirrassa erä Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys, johon on tarkoitettu 

merkittäväksi esimerkiksi konsernin sisäinen läpilainaus (Ylipiha 2000). 

Läpilainaukseen liittyvä saaminen on saattanut syntyä vaikkapa emoyhtiön 

hankkiessa lainan tytäryhtiölle. Erään voitaneen merkitä myös osakeyhtiöiden 

omistajilleen ja henkilökunnalleen myöntämiä lainoja. Toisaalta näihin lainoihin 

liittyvien, vaihtuvissa vastaavissa esitettävien saamisten muutokset voitaisiin 

esittää myös liiketoiminnan rahavirrassa sillä perusteella, että yleisohjeessa 

(KILA 1999, 6) todetaan liiketoimintaan merkittäväksi sellaiset erät, joita ei voida 

luontevasti pitää investointi tai rahoitustoimintana (Räty 2000, 41).

Samaisessa KHT-yhdistyksen rahoituslaskelmamallissa esitetään rahoituksen 

rahavirrassa myös erä Muut, johon voidaan merkitä edellä mainituista lainoista 

saadut korot (Ylipiha 2000). Erään voitaneen myös sisällyttää erinäisiä 

oikaisueriä, mikäli rahoituslaskelmaa ei laadita täysin maksuperusteisena 

(Arasjärvi 1995, 163). Näitä oikaisuja voivat olla esimerkiksi valuuttakurssierot ja 
konsernin rahoituslaskelman muuntoerot.

Omistajille ja konserniyrityksille annetut lainat eivät sinällään ole eriä, jotka 

rahoituksen rahavirrassa esitettävien erien periaatteen mukaisesti johtuisivat oman 

tai vieraan pääoman muutoksista. Toisaalta voidaan ajatella, että liiketoiminnan ja 

investointien rahavirtojen nettomäärät ovat rahoituslaskelman käyttäjälle 

tärkeimpiä, joten konserniyrityksille ja omistajille annettujen lainojen esittämistä
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rahoituksen rahavirrassa voitaisiin perustella myös liiketoiminnan ja investointien 

rahavirtojen antaman kuvan oikeellisuudella. Mikäli rahoituksen rahavirtaan 

sisällytetään lainasaamisten takaisinmaksuja, myönnettyjä lainoja tai näihin 

lainoihin liittyviä saatuja korkoja, on menettelytavasta syytä antaa selvitys 

rahoituslaskelman liitetiedoissa.

6.6 Ulkomaanrahan määräiset erät

Valuuttamääräisten erien tilinpäätöskäsittelyssä ilmenee merkittäviä eroja eri 

maiden kansallisissa laskentastandardeissa (Wallace ym. 1997, 13). Lisäksi 

ohjeistukset, kotimainen kirjapitolaki mukaan lukien, sallivat usein erilaisia 

menettelytapoja ulkomaanrahan määräisten erien muuntamiseksi 

raportointivaluuttaan. Puhtaisiin maksutapahtumiin perustuvan rahoituslaskelman 

onkin toivottu tuovan tältä osin arvokasta lisäinformaatiota tilinpäätökseen, sillä 

ulkopuolisen on usein mahdotonta arvioida valuuttakurssimuutosten vaikutusta 

tase-erien muutokseen (Arasjärvi 1995, 149). Rahoituslaskelmaa laadittaessa on 

ulkomaanrahan määräisiin eriin liittyen kuitenkin ratkaistava muun muassa, miten 

käsitellään

• ulkomaanrahan määräisten saatavien ja velkojen kurssimuutosten vaikutuksia 

tuloslaskelmaan ja tase-eriin

• ulkomaanrahan määräisten rahavarojen arvonmuutoksia

• ulkomaisen tytäryhtiön valuuttamääräisiä tilinpäätöksiä

konsernitilinpäätöksessä.

Yksittäisen yrityksen tase-erät on, velkoja ja saamisia lukuun ottamatta, kirjattu 

hankintahetken valuuttakursseja käyttäen, eikä esimerkiksi 

käyttöomaisuushyödykkeen arvoa muuteta valuuttakurssimuutosten takia vaikka 

hyödyke sijaitsisikin ulkomailla. Hyödykkeestä joudutaan tosin tekemään 

suunnitelman mukaista poistoa suurempi kertapoisto arvonalentumisen myötä, 

mutta poistot on helppo huomioida rahoituslaskelmaa laadittaessa. Tästä syystä
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kurssieroihin liittyvät ongelmat yksittäisen yrityksen osalta koskevat lähinnä 

saatavia ja velkoja sekä toisaalta rahavaroja. Konsernin rahoituslaskelmaan 

liittyviä muuntoeroja käsitellään tarkemmin konsernitilinpäätöksen yhteydessä.

Kirjanpitolain (5:2 § 1) mukaan ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat 

esitetään tilinpäätöksessä tilinpäätöspäivän kurssiin Suomen rahaksi muunnettuna, 

ellei niitä ole sopimuksella sidottu tiettyyn kurssiin. Mikäli markan kurssi on 

tilikauden aikana muuttunut suhteessa kyseiseen ulkomaan valuuttaan, syntyy 

tilinpäätökseen realisoitumattomia kurssivoittoja ja -tappioita, jotka ilmenevät 

valuuttamääräisten tase-erien kasvuna tai vähenemisenä ja tuloslaskelman 

rahoituserissä tuottona tai kuluna. Realisoitumattomat kurssierot eivät kuitenkaan 

edusta rahavirtaa ja ne tulee jättää rahavirtapohjaisen rahoituslaskelman 

ulkopuolelle (KILA 1999, 8). Käytännössä esimerkiksi kurssimuutoksesta 

aiheutunut pitkäaikaisen lainan kasvu vähennetään tilikauden lopun pitkäaikaisista 
lainoista, kun määritetään vieraaseen pääomaan liittyviä rahavirtoja tase-erien 

muutoksien perusteella. Lisäksi kurssimuutoksen johdosta tuloslaskelmaan 

kirjattu laskennallinen kurssitappio tulee eliminoida rahoituseristä johtuvasta 

rahavirrasta.

Myös tilikaudella takaisin maksettaviin ulkomaanrahan määräisiin lainoihin 

liittyvät realisoituneet kurssivoitot tai -tappiot kirjataan tuloslaskelmaan tuotoksi 

tai kuluksi. Nämä kurssierot ovat rahavirtaa ja kuuluvat siten rahoituslaskelmaan. 

Realisoituneet kurssierot on kuitenkin syytä oikaista rahoitustuottojen ja -kulujen 

rahavirroista, ja siirtää esitettäväksi lainan takaisinmaksun yhteydessä. Tällöin 

lainan takaisinmaksu tulee esitetyksi rahoituksen rahavirrassa maksetun 

määräisenä.

Kurssiero, joka syntyy kun edellisen tilikauden lopun ulkomaan rahan määräiset 

rahavarat muunnetaan tilinpäätöspäivän kurssiin, tulee IASC:n (1992, 28) mukaan 

esittää rahavirtalaskelman yhteydessä päärahavirroista erillään tai
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rahoituslaskelman liitetietona. Esityksen tarkoituksena on täsmäyttää 

rahoituslaskelman ja taseen osoittamat rahavarojen muutokset toisiinsa.

Kirjanpitolautakunnan (1999, 19) mukaan ulkomaanrahan määräiset rahavirrat 

tulisi pääsääntöisesti muuntaa Suomen rahan määräisiksi maksutapahtumien 

syntymisajankohdan kurssia käyttäen, jolloin realisoitumattomia kurssieroja ei 

syntyisi. IASC:n (IAS 7 1992, 27) mukaan voidaan vaihtoehtoisesti käyttää 
maksutapahtumien syntymisajankohtien kurssien arviota, esimerkiksi tilikauden 

keskikurssia, mikäli tämä ei johda olennaisesti erilaiseen tulokseen kuin 

maksutapahtumien kurssin käyttäminen. IASC ei kuitenkaan hyväksy rahavirtojen 

muuntamista tilinpäätöspäivän kurssia käyttäen.

6.7 Johdannaissopimukset

Tilikauden rahavirrat luokitellaan liiketoiminnan, investointien tai rahoituksen 

rahavirtaan niiden perustana olleen liiketapahtuman luonteen mukaisesti. Täten 

sijoitustarkoituksessa ostetusta tai myydystä johdannaissopimuksesta aiheutuneet 

rahavirrat esitetään lähtökohtaisesti investointien rahavirrassa. 

Johdannaissopimukset liittyvät kuitenkin usein tase-erien tai tulevien rahavirtojen 

suojaamiseen esimerkiksi valuuttakurssi- tai hintariskeiltä. IAS 7 -suosituksen 

(IASC 1992, 16) mukaan maksut sopimuksesta, joka on tehty tietyn position 

suojaamiseksi tulee luokitella rahoituslaskelmassa samaan rahavirtaan kuin 

suojauksen kohteena ollut erä. Myös Yhdysvaltojen FAS 104 (FASB 1989, 7) 

sallii edellä kuvatun menettelyn edellyttäen, että

• esittämistapa selvitetään rahoituslaskelman liitetietona

• sekä suojauksesta että suojatusta erästä saadut tai maksetut määrät 

realisoituvat saman tilikauden aikana.

Mikäli johdannaissopimus on siis hankittu suojaamaan tiettyä erää tai 

tulevaisuuden rahavirtaa voidaan siitä aiheutuneet maksut IASC n ja FASB:in
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mukaan esittää samassa rahavirrassa kuin suojauksen kohteeseen liittyvät maksut. 

Rahavirrat sijoitettaisiin tällöin rahoituslaskelmaan ennemminkin niiden 

käyttötarkoituksen kuin niiden perustana olleen liiketapahtuman mukaisesti. Tätä 

menetelmää noudatettaessa esimerkiksi tulevaa, valuuttamääräistä myynnin 

rahavirtaa varten hankitusta termiinisopimuksesta maksetut kulut sijoitettaisiin 

liiketoiminnan rahavirtaan. Kirjanpitolautakunta ei ota kantaa 

johdannaissopimusten esittämiseen rahoituslaskelmassa, mutta FASB:in mukaista 

menettelyä voitaneen tässä tapauksessa noudattaa myös Suomessa.

6.8 Yritysjärjestelyt

6.8.1 Sulautuminen ja jakautuminen

Osakeyhtiölaissa (14:1 § 2) mainitaan kolme tapaa, joilla yhtiöiden sulautuminen 

voi tapahtua:
1. Vastaanottava yhtiö ja yksi tai useampi sulautuva yhtiö sulautuvat 

(absorptiosulautuminen).

2. Vähintään kaksi sulautuvaa yhtiötä sulautuu perustamalla yhdessä 

vastaanottavan yhtiön (kombinaatiosulautuminen).

3. Vastaanottava yhtiö omistaa kaikki siihen sulautuvan yhtiön osakkeet 

(tytäryhtiösulautuminen).

Absorptiosulautumisessa sulautuva osakeyhtiö sulautuu vastaanottavaan 
osakeyhtiöön siten, että sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät 

selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhtiölle ja sulautuva yhtiö purkautuu. 

Sulautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat pääasiallisesti vastikkeena 

vastaanottavan yhtiön osakkeita, mutta vastike voi olla myös rahaa, muuta 

omaisuutta ja sitoumuksia.
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Sulautuminen sinällään ei ole rahoitustapahtuma, eikä sen tule vaikuttaa 
rahavirtapohjaiseen rahoituslaskelmaan. Jos vastaanottavan yhtiön 

rahoituslaskelma laaditaan tase-erien erotuksen pohjalta, on erotusta laskettaessa 

eliminoitava tilikaudella tapahtuneen sulautumisen yhteydessä siirtyneiden 

omaisuus- ja velkaerien vaikutus taseeseen. Sulautumisen yhteydessä sulautuvan 

yhtiön osakkeenomistajille vastikkeena maksettu rahasuoritus esitetään kuitenkin 

vastaanottavan yhtiön rahoituslaskelmassa investointien rahavirrassa. 

Sulautumisen yhteydessä siirtyneet rahavarat sisältyvät rahavaroja sisältävien 

tase-erien muutokseen, jolloin rahoituslaskelman osoittama rahavarojen muutos ei 

täsmää vastaavien tase-erien muutoksen kanssa. Siirtyneistä rahavaroista tulee 

antaa selvitys rahoituslaskelmassa tai rahavarojen sisältöä koskevassa 

liitetiedossa.

Kun vähintään kaksi sulautuvaa yhtiötä sulautuvat perustaen yhdessä 

vastaanottavan yhtiön, on kyseessä kombinaatiosulautuminen. Tässäkään 

tapauksessa itse sulautuminen ei ole rahoitustapahtuma, vaan perustetun yhtiön 

ensimmäisen tilikauden rahoituslaskelma kuvaa vain sulautumisen jälkeisiä 

tapahtumia.

Osakeyhtiön jakautuminen on sulautumiselle vastakkainen yritysjärjestely, jossa 

yhtiön jakautuessa syntyy kaksi tai useampia uusia yhtiöitä. Osakeyhtiölain (14a: 1 

§ 2) mukaan tosin jakautuva osakeyhtiö voisi siirtää vain osan omaisuudestaan 

vastaanottavalle yhtiölle ja jatkaa sitten toimintaansa, mutta veroseuraamuksien 

(EVL 52c § 1) takia tämän kaltaista menettelyä ei käytännössä tapahdu. Yhtiön 

jakautuminen ei myöskään ole rahoitustapahtuma, ja syntyneiden uusien yhtiöiden 

rahoituslaskelmat kuvaavat siten vain jakautumisen jälkeisiä tapahtumia.
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6.8.2 Liiketoimintasiirto

Yhtiö voi siirtää liiketoimintansa tai osan liiketoiminnastaan toimintaa jatkavalle 

yritykselle. Verotuksessa liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa 

osakeyhtiö (siirtävä yhtiö) luovuttaa joko kaikki taikka yhteen tai useampaan 

liiketoimintansa osaan kohdistuvat varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja 

siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle 

(vastaanottava yhtiö) saaden vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön liikkeeseen 

laskemia uusia osakkeita (EVL 52 d §).

Liiketoimintasiirto ei sinällään ole rahoitustapahtuma eikä sillä tule olla 

vaikutusta rahavirtapohjaiseen rahoituslaskelmaan. Mikäli siirtävän yhtiön 

rahoituslaskelma laaditaan kahden taseen erotuksena, on erotusta laskettaessa 

huomioitava tilikaudella tapahtuneen liiketoimintasiirron yhteydessä siirtyneiden 

tase-erien vaikutus. Liiketoimintasiirrossa siirtyneet rahavarat sisältyvät 

rahavaroja sisältävien tase-erien muutokseen, jolloin rahoituslaskelman osoittama 

rahavarojen muutos ei täsmää vastaavien tase-erien muutoksen kanssa. 

Siirtyneistä rahavaroista tulee antaa selvitys rahoituslaskelmassa tai rahavarojen 

sisältöä koskevassa liitetiedossa.

Myöskään vastaanottavan yhtiön rahoituslaskelmassa liiketoimintasiirto ei ole 

rahoitustapahtuma. Liiketoimintasiirron vastaanottanut yhtiö esittää 

rahoituslaskelmassaan siirtyneen liiketoiminnan rahavirroista ne, jotka ovat 

syntyneet liiketoimintasiirron jälkeen, sekä liiketoimintasiirron yhteydessä 

mahdollisesti siirtyneet rahavarat.

6.8.3 Osakevaihto

Osakevaihdolla tarkoitetaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö hankkii sellaisen 

osuuden toisen osakeyhtiön osakkeista, että sen omistamat osakkeet tuottavat
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enemmän kuin puolet toisen yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta 

äänimäärästä. Toisen yhtiön osakkeenomistajat saavat pääasiassa vastikkeena 

hankinnan tekemän yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita, mutta vastike voi 

olla myös rahaa tiettyjen rajojen puitteissa. (EVL 52f § 1)

Osakevaihto, kuten muutkaan vaihtoon perustuvat liiketoimet, ei ole 

rahoitustapahtuma, eikä sillä tule olla vaikutusta rahavirtapohj ai seen 

rahoituslaskelmaan. Mikäli rahoituslaskelma laaditaan kahden taseen erotuksena 

on erotusta laskettaessa huomioitava osakevaihdon myötä syntyneet tase-erien 

muutokset samalla tavoin kuin liiketoimintasiirron yhteydessä. Mikäli toisen 

osakeyhtiön osakkeenomistajille annetaan osakevaihdolla hankituista osakkeista 

vastikkeena rahaa, tulee maksetut rahasuoritukset esittää hankinnan suorittavan 

osakeyhtiön rahoituslaskelmassa investointien rahavirassa.

6.9 Rahoituslaskelman lisätiedot

Rahoituslaskennan laadintakäytäntö ei ole muodostunut yhtenäiseksi 

suomalaisessa laskentakulttuurissa. Rahoituslaskelman laadintaa koskeva 

ohjeistus jättää laatijalle harkinnan varaa esimerkiksi rahavaroihin luettavien erien 

kohdalla sekä korkojen ja osinkojen luokittelussa eri rahavirtoihin. 

Rahoituslaskelman laatijan tulee menettelytapoja valitessaan huomioida, että 

rahoituslaskelman on tilipäätöksen osana edesautettava oikean ja riittävän kuvan 

muodostumista yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta 

tilikaudella. Jotta rahoituslaskelma antaisi oikean kuvan ja täyttäisi sille asetetut 

muut tavoitteet, tulee kirjanpitovelvollisen informoida laskelman 

laadintaperiaatteista ja tiettyjen erien sisällöstä tilinpäätöksen lisätiedoissa. Lisäksi 

lisätiedoilla voidaan selventää rahoituslaskelman yhteyttä tuloslaskelman ja taseen 

lukuihin.
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Rahoituslaskelmaa koskevia lisätietoja voidaan antaa esimerkiksi tilinpäätöksen 

liitetietoihin lisätyllä kappaleella tai itse laskelman yhteydessä annetulla 

selvityksellä. Monet tässä kappaleessa käsitellyistä lisätiedoista voitaisiin esittää 

myös rahoituslaskelman esitysmallia muuntelemalla, mutta tilinpäätöksen 

tulkitsijan kannalta lienee edullisinta säilyttää laskelmamalli mahdollisimman 

yksinkertaisena ja standardinmukaisena. Kirjanpitolautakunnan rahoituslaskelman 

laadintaa koskeva yleisohje ei edellytä kirjanpitovelvollista sisällyttämään 

tilinpäätökseen rahoituslaskelmaa koskevia lisätietoja, joten aihetta käsitellään 

tässä pitkälti IAS 7-ja FAS -suositusten mukaisesti.

Rahavarojen sisältö
IAS 7 -suosituksen (IASC 1992, 45) mukaan rahoituslaskelman laatijan tulee 

antaa selvitys rahoituslaskelmassa kuvattujen rahavarojen sisällöstä. Lisäksi tulisi 

selvittää rahoituslaskelmassa esitettyjen rahavarojen ja taseessa esitettyjen 

rahavaroihin luettavien erien välinen yhteys sekä tehdä selkoa ulkomaanrahan 

määräisiin rahavaroihin sisältyvien valuuttakurssimuutosten vaikutuksista. Yritys 

voisi informoida rahavaroistaan rahoituslaskelman liitetiedoissa seuraavan 
esimerkin mukaisesti.
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Esimerkki

Rahavarat sisältävät käteisen rahan, rahaksi tarvittaessa muutettavat 

pankkisaamiset sekä arvopaperit, joilla on erittäin likvidit jälkimarkkinat ja 

joiden arvon vaihteluun on erittäin vähäinen riski. Kyseiset arvopaperit 

sisältävät valtion joukkovelkakirjalainoja ja noteerattuja yritystodistuksia. 

Rahoituslaskelmassa esiintyvät rahavarat muodostuvat seuraavista tase-eristä:

1999 1998

Rahat ja pankkisaamiset XX XX

Valtion joukkovelkakirjalainat XX XX

Yritystodistukset XX XX

Rahavarat yhteensä XX XX

Rahavaroihin sisältyvien valuuttakurssimuutosten vaikutus XX XX

Rahavarat rahoituslaskelmassa XX XX

Rahavarat, joihin liittyy rajoituksia

Yrityksellä saattaa olla rahavaroja, joiden käyttöön liittyy rajoituksia. IASC:n 

(1992, 48) mukaan niistä tulisi antaa selvitys tilinpäätöksessä, jotta yrityksen 

taloudellinen tila ja varojen likvidiys olisivat paremmin arvioitavissa. 

Esimerkkinä tällaisista varoista voisivat olla konsernitilinpäätökseen 

sisällytettävät tytäryhtiön hallussa olevat rahavarat silloin, kun tytäryhtiö toimii 

valtiossa, jossa rahavarojen siirtoon yli rajojen on rajoituksia.

Korkojen ja osinkojen esittäminen
Liitetiedoissa tulisi antaa selvitys maksettujen ja saatujen korkojen sekä saatujen 

osinkojen käsittelystä rahoituslaskelmassa. Kyseiset erät voidaan jakaa eri 

rahavirtoihin käyttäen osittain subjektiivisia jakoperusteita, joita koskevat 

lisätiedot saattavat olla tarpeellisia rahoituslaskelman tulkitsijalle. Hyvän 

kirjanpitotavan mukaisesti myös näiden menettelytapojen muutoksista on syytä 
informoida liitetiedoissa.
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Rahavirtojen jakautuminen
IAS 7 -suositus (IASC 1992, 50) sisältää vaatimuksen rahavirtainformaation 

jaottelusta markkina-alueittain sekä liiketoimintasegmenteittäin. Tämän kaltainen 

informaatio olisikin hyödyllistä varsinkin yrityksen sisäisessä päätöksenteossa, 

mutta lienee harvinaista ulkoiseen käyttöön tarkoitetussa rahoituslaskelmassa. 

Lisäksi IASC suosittelee erottamaan toisistaan rahavirrat, jotka edustavat 

liiketoiminnan kasvattamista ja toisaalta liiketoimintakyvyn säilyttämistä. 

Tarkoituksena on informoida hyväksikäyttäjää yrityksen investointipäätösten 

laadusta, mutta myös tämän kaltainen lisätieto lienee käytännössä harvinaista.

Epäsuoran rahoituslaskelman oikaisut
Lisätietona on syytä esittää epäsuoran rahoituslaskelman ryhmässä Oikaisut 

esitettyjen erien sisältö, varsinkin erien Muut oikaisut sekä Muut tuotot ja kulut, 

joihin ei sisälly maksua.

Ei-rahamääräiset erät
IAS 7 -suositus (IASC 1992, 43) edellyttää investointi- ja rahoitustoimintaan 

luettavien, ei-rahamääräisten erien jättämistä rahavirtalaskelman ulkopuolelle ja 

niiden esittämistä muualla tilinpäätöksessä. Lisätietona esitettäviä ei- 

rahamääräisiä eriä voivat olla muun muassa

• apporttina saatu/luovutettu omaisuus

• vaihdossa saatu/luovutettu omaisuus

• omaisuuden hankinta ottamalla vastaan myyjän velkoja

• sulautumisen vaikutus tase-eriin

• realisoitumattomat kurssierot

• siirrot tase-erien välillä

• liiketoimintasiirtojen ja osakevaihtojen vaikutus tase-eriin
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• tytäryhtiöiden hankinnan ja myynnin vaikutus konsernitilinpäätöksen tase- 

eriin esitettäessä tytäryhtiön hankinta yhdellä rivillä.

Selvitys rahoituslaskelman ulkopuolelle jätetyistä ei-rahamääräisistä eristä auttaa 

rahoituslaskelman lukijaa muodostamaan yhteyden rahoituslaskelmaerien ja muun 

tilinpäätöksen välille.

Selvitys suoriteperusteisen tuloksen ja liiketoiminnan rahavirran yhteydestä
Useimmat kansalliset 1 askentasuositukset edellyttävät, että rahavirtalaskelmassa 
esitetään selvitys suoriteperusteisen tuloksen ja liiketoiminnan rahavirran 

yhteydestä. Käytännössä tämä selvitys on sama kuin liiketoiminnan rahavirran 

epäsuora esitysmuoto, ja eräänä syynä selvityksen vaatimukselle lieneekin ollut 

sekä suoran että epäsuoran esitysmuodon sisältämän informaation saaminen 

tilinpäätökseen (Wallace ym. 1997, 8). Selvityksessä tulisi informoida vähintään 

lyhytaikaisten liikesaatavien ja -velkojen sekä vaihto-omaisuuden muutoksista, ja 

se voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Tuloslaskelman voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä +/-xx

Suunnitelman mukaiset poistot +xx
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -/+xx
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -/+xx
Rahoitusluotot ja -kulut -/+xx
Muut oikaisut +/-xx

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -/+xx
Vaihto-omaisuuden 1 i säy s(-)/vähenny s(+) -/+xx
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisävsf+VvähennvsM +/-xx

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja +/-xx

Tämän kaltainen selvitys olisi suotava myös suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä 

käytettäessä rahoituslaskelman suoraa esitysmuotoa. Päälistalla noteeratuista 

yrityksistä ainoana suoran rahoituslaskelman tilikaudella 1998 esittänyt Kone Oyj
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sisällyttikin rahoituslaskelmansa yhteyteen tilikauden voiton ja liiketoiminnan 

rahavirran yhteyden osoittavan laskelman.

Tätä tutkielmaa varten laaditussa selvityksessä ilmeni kuitenkin, että Helsingin 

pörssin päälistalla noteeratut yritykset julkaisevat hyvin niukalti 

rahoituslaskelmaa koskevia lisätietoja. Vain 23 yritystä sisällytti tilikauden 1998 

tilinpäätökseen rahoituslaskelmaa selventäviä tietoja, ja näistäkin kuusi yritystä 

sisällytti ainoastaan toteamuksen siitä, etteivät rahoituslaskelman erät ole suoraan 

johdettavissa taseesta yrityskauppojen tai valuuttakurssierojen takia. Usein 

rahoituslaskelman lisätiedoissa myös eriteltiin rahoituslaskelmassa yhdellä rivillä 

esitettyjä epäsuoran rahoituslaskelman ryhmiä Oikaisut ja Käyttöpääoman 

muutokset. Varsinaisia rahoituslaskelman lisätietoja tilinpäätöksissä olivat

• selvitys siitä, miksi epäsuoran rahoituslaskelman aloittava erä on eri suuruinen 

kuin tuloslaskelmassa (kahdessa tilinpäätöksessä)

• rahoituslaskelman ja taseen osoittaman likvidien varojen muutoksen yhteys 

(neljässä tilinpäätöksessä)

• erittely yrityskauppojen yhteydessä siirtyneistä varoista ja veloista (neljässä 

tilinpäätöksessä)

• laadintaperiaatteet, kuten

• rahavirtojen kolmijako (yhdessä tilinpäätöksessä)

• valuuttakurssimuutosten eliminointi (kahdessa tilinpäätöksessä)

• yritysostojen yhteydessä siirtyneiden varojen ja velkojen käsittely (viidessä 

tilinpäätöksessä).
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7 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN ERITYISPIIRTEET

7.1 Yleistä

Konsernin rahoituslaskelma voidaan laatia joko konsernin tuloslaskelman ja 

taseen perusteella tai vaihtoehtoisesti konserniyritysten laatimien erillisten 

rahoituslaskelmien yhdistelmänä. Lopputulos on sama, mutta menetelmä saattaa 

vaikuttaa laadintaa varten tarvittavan tiedon keruuseen merkittävästi (Arasjärvi 

1995, 151). Tässä tutkielmassa käsitellään pääasiassa konsernin rahoituslaskelman 

laatimista konsernin tilinpäätöstiedoista, mikä ainakin kirjanpitolautakunnan 
(1999, 17) mukaan on yleisempi käytäntö.

Konsernin rahoituslaskelmakaava on esitetty liitteessä 3.

7.2 Osakkuusyhtiöt

Osakkuusyhtiöihin tehdyistä investoinneista tai niiden osakkeiden luovutuksesta 

aiheutuneet maksut esitetään investointien rahavirrassa bruttomääräisinä (KHT- 

yhdistys 1999, 75). Kirjanpitolautakunnan yleisohjeeseen ei sisälly konsernin 

rahoituslaskelmakaavaa, mutta kyseiset erät lienee syytä esittää omilla riveillään, 

joiden nimet voivat olla esimerkiksi Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet ja Myydyt 

osakkuusyhtiöosakkeet. Mikäli osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta- ja 

luovutushinnat eivät olennaisesti vaikuta investointien rahavirran antamaan 

kuvaan, voidaan ne esittää myös muiden investointien ja luovutustulojen 
yhteydessä.

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta voi esiintyä konsernin tuloslaskelmassa osana 

liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja, rahoituserissä tai satunnaiserissä riippuen 

osakkuusyhtiöön tehdyn sijoituksen luonteesta (KILA 1999, 17). 

Konsernitaseessa osuus osakkuusyhtiön voitosta (tappiosta) on kirjattu 

osakkuusyhtiöosakkeet sisältävän tase-erän lisäykseksi (vähennykseksi). Osuus
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osakkuusyrityksen tuloksesta on kuitenkin laskennallinen erä, eikä se näin ollen 

kuulu rahavirtapohjaiseen rahoituslaskelmaan (KILA 1999, 17). Se tulee 

huomioida laadittaessa konsernin rahoituslaskelma tuloslaskelman ja tase-erien 

muutoksien perusteella, kuten myöhemmin esitettävästä laskelmakaavasta 

nähdään. Lisäksi ennen satunnaisia eriä tuloslaskelmassa esitetty osuus 

osakkuusyhtiön tuloksesta tulee oikaista laadittaessa liiketoiminnan rahavirta 

epäsuoran menetelmän mukaisesti. Tällöin osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 

sisällytetään erään Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua.

Osakkuusyhtiöltä saadut osingot sen sijaan edustavat rahavarojen virtausta 

yritykseen ja ne sisällytetään konsernin rahoituslaskelmaan luonteensa mukaisesti 

joko liiketoiminnan tai investointien rahavirtaan (KILA 1999, 17). Jos kyseessä 

on konsernin liiketoimintaan läheisesti liittyvä osakkuusyritys, sisällytetään saadut 

osingot liiketoiminnan rahavirtaan. Mikäli osakkuusyritykseen taas on tehty 

sijoitusluontoinen investointi, esitetään saadut osingot investointien rahavirrassa. 

Osakkuusyhtiöltä saadut osingot kirjataan konsernitilinpäätöksessä 

osakkuusyhtiöosakkeiden tase-erän vähennykseksi ja ne tulee näin ollen 

huomioida laskettaessa konsernitaseen erien muutoksia konsernin rahavirtojen 

selvittämiseksi.

Rahoituslaskelmassa esitettävät osakkuusyhtiöosakkeiden hankinnan tai 

luovutuksen rahavirrat voidaan määrittää osakkuusyhtiöosakkeet sisältävän tase- 

erän muutoksen perusteella. Muutosta laskettaessa on huomioitava edellä mainitut 

seikat ja tehtävä seuraavat oikaisut:

1. Osakkuusyhtiöosakkeiden tasearvoon kirjatun laskennallisen erän Osuus 

osakkuusyhtiön tuloksesta vaikutus on eliminoitava.
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2. Osakkuusyhtiöosakkeiden tasearvon vähennykseksi kirjatut, osakkuusyhtiöltä 

saadut osingot on lisättävä tilikauden lopun osakkuusyhtiöosakkeiden tase 

arvoon.
3. Muiden osakkuusyhtiöosakkeiden tasearvoon vaikuttaneiden ei- 

rahamääräisten erien, kuten muuntoerojen ja osakkuusyhtiön tekemien 

arvonkorotusten vaikutus on eliminoitava.

Rahoituslaskelmassa esitettävät osakkuusyhtiöosakkeiden hankinnan tai 

luovutuksen rahavirrat voidaan määrittää seuraavien esimerkkien mukaisesti.

• Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet:

+ Osakkuusyhtiöosakkeet (31.12)
- Osakkuusyhtiöosakkeet (01.01)
- Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 
+ Osuus osakkuusyhtiöiden tappioista 
+ Osakkuusyhtiöltä saadut osingot
+/- Muut ei- rahamääräiset oikaisut osakkuusyhtiöosakkeisiin 
+ Ostovelat ja muut velat koskien osakkuusyhtiöosakkeita (01.01)
- Ostovelat ja muut velat koskien osakkuusyhtiöosakkeita (31.12)
+ Tilikaudella myytyjen osakkuusyhtiöosakkeiden tasearvo________
= Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet ______(rahoituslaskelmaan)

Laskelmakaavassa esiintyviä muita ei-rahamääräisiä oikaisuja voivat olla muun 

muassa muuntoerot ja osakkuusyhtiön tekemät arvonkorotukset.

• Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet :

+ Tilikaudella myytyjen osakkuusyhtiöosakkeiden tasearvo
+ Osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä saatu myyntivoitto

tuloslaskelmasta
Osakkuusyhtiöosakkeiden myynnistä aiheutunut myyntitappio 
tuloslaskelmasta
Osakkuusyhtiöosakkeiden myyntiä koskevat myyntisaamiset (31.12.)

+ Osakkuusyhtiöosakkeiden myyntiä koskevat mvvntisaamiset (01.01.)
- Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet (rahoituslaskelmaan)
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Osakkuusyhtiöiden vaikutusta konsernin rahoituslaskelmaan käsitellään liitteen 5 

esimerkissä.

7.3 Vähemmistön osuus

Vähemmistön osuus tytäryhtiön varoista ja veloista esitetään 

konsernitilinpäätöksessä taseen vastattavissa. Mikäli vähemmistön osuus on 

muuttunut tilikauden aikana tytäryhtiöosakkeiden luovuttamisen tai hankkimisen 

myötä, tulee muutokseen liittyvät rahavirrat konsernin ulkopuolelle tai 

ulkopuolelta esittää rahoituslaskelmassa investointien rahavirrassa (KILA 1999, 

17). Vähemmistön osuuden muutos voidaan esittää joko omana eränään tai 

muihin investointeihin tai luovutustuloihin sisällytettynä.

Tytäryhtiön vähemmistöomistajille maksettu osinko on konsernitasetta 

laadittaessa kirjattu vähemmistön osuuden sisältävän tase-erän vähennykseksi 

aiheuttaen tällöin tase-erään laskennallisen muutoksen, joka tulee huomioida 

laskettaessa vähemmistön osuuteen liittyviä rahavirtoja tase-erien muutoksien 

perusteella. Osinkoon liittyvät maksut esitetään rahoituksen rahavirrassa kuten 

muutkin maksetut osingot (KILA 1999, 17).

Vähemmistön osuus tytäryhtiön tuloksesta esitetään konsernin tuloslaskelmassa 
omana eränään. Vähemmistön osuus tuloksesta on kuitenkin laskennallinen erä, 

eikä sitä sisällytetä konsernin rahoituslaskelmaan (KILA 1999, 17). Vähemmistön 

osuus tuloksesta on vaikuttanut myös vähemmistön osuuteen taseessa, ja se tulee 

huomioida rahoituslaskelman laadinnassa.

Laadittaessa konsernin rahoituslaskelma kahden konsernitaseen erotuksena on 

otettava huomioon vähemmistön osuutta koskevat kirjaukset, joilla ei ole 

vaikutusta rahavirtalaskelmaan. Vähemmistön osuuden muutokseen liittyvät
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rahavirrat voidaan määrittää konsernitilinpäätöksen perusteella esimerkiksi 

seuraavan kaavan mukaisesti.

+ Vähemmistön osuus taseessa
Vähemmistön osuus taseessa

(31.12.)
(01.01.)

Vähemmistön osuus tilikauden voitosta 
+ Vähemmistön osuus tilikauden tappiosta 

Vähemmistön osuus arvonkorotuksesta
= Vähemmistölle maksettu osinko sekä vähemmistön osuuden muutokset 

osakkeiden myynnin/hankinnan vuoksi

Vähemmistölle maksettu osinko sekä vähemmistön osuuden muutokset 

osakkeiden myynnin tai hankinnan vuoksi esitetään asianmukaisissa rahavirroissa 

rahoituslaskelmassa. Liitteessä 5 olevat esimerkit valaisevat asiaa.

7.4 Tytäryritysten ostot ja myynnit

Yritysostoista ja -myynneistä saadut ja suoritetut maksut esitetään 

rahoituslaskelmassa erikseen bruttomääräisinä. Ostetun tai myydyn tytäryrityksen 

vaikutus konsernin rahavirtapohjaiseen rahoituslaskelmaan voidaan 

kirjanpitolautakunnan (1999, 18) yleisohjeen mukaan esittää kahdella tavalla:

1. Tytäryrityksen osakkeiden tai osuuksien hankintameno merkitään konsernin 

rahoituslaskelmaan vähennettynä tytäryrityksen hankintahetken rahavaroilla. 

Vastaavasti myydyn tytäryrityksen myyntihinta merkitään konsernin 

rahoituslaskelmaan vähennettynä tytäryrityksen myyntihetken rahavaroilla. 

Tytäryrityksen hankinta- tai myyntihetken rahavarat esiintyvät 

rahoituslaskelmassa rahavarojen muutoksessa.
2. Hankitun tytäryrityksen tase-erät otetaan kokonaisuudessaan huomioon 

konsernin rahoituslaskelmassa. Vastaavasti myydyn tytäryrityksen osakkeiden 

tai osuuksien koko myyntihinta merkitään rahoituslaskelmaan.
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Näistä menettelytavoista ensimmäinen noudattelee paremmin rahavirtalaskelman 

teoriaa, sillä tällöin yrityskaupoista maksetut tai saadut määrät tulevat esitetyiksi 

erillään muista liike-, investointi- tai rahoitustoiminnan luvuista, eivätkä 

yrityskauppojen aiheuttamat tase-erien muutokset vääristä rahoituslaskelman 

antamaa kuvaa tilikauden rahavirroista. IAS7 -suosituksessa (IASC 1992, 40) 

hyväksytäänkin ainoastaan ensimmäinen menetelmä ja sitä voidaan suositella 

käytettäväksi myös suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä. KHT-yhdistyksen 

(1997, 62) tutkimuksen mukaan kuitenkin vain 15 % yrityksistä esitti uusien 

tytäryhtiöiden ja 11 % poistuneiden tytäryhtiöiden vaikutuksen omana eränään 

rahoituslaskelmassa. Yrityksistä suurin osa sisällytti uusien ja poisjääneiden 

yritysten vaikutuksen asianomaisten tase-erien muutokseen kirjanpitolautakunnan 

esittämän jälkimmäisen vaihtoehdon mukaisesti. Tässä kappaleessa käsitellään 

tytäryritysten ostoja ja myyntejä kirjanpitolautakunnan ensimmäisen menetelmän 

mukaisesti, sillä jälkimmäistä menetelmää noudatettaessa rahoituslaskelma 

voidaan laatia normaaliin tapaan tase-erien muutosten perusteella.

Laadittaessa konsernin rahoituslaskelma kirjanpitolautakunnan ensimmäisen 

vaihtoehdon mukaisesti esitetään tytäryhtiöosakkeiden hankintaan käytetyt tai 

luovutuksesta saadut rahavirrat omilla riveillään investointien rahavirrassa. Mikäli 

hankinta- ja luovutushinnat eivät olennaisesti vaikuta investointien rahavirran 

antamaan kuvaan, voidaan ne esittää myös muiden investointien ja 

luovutustulojen yhteydessä. Rahoituslaskelmaan merkittävä investointi 

tytäryhtiöön voidaan määrittää esimerkiksi seuraavan esimerkin mukaisesti 

(KILA 1999, 18). Esimerkissä käytetty laskelmakaava voitaisiin myös sisällyttää 

konsernin rahoituslaskelman liitetietoihin selventämään rahoituslaskelmaan 

merkittyjä eriä.
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Esimerkki: Tytäryhtiön osto.
Tilikauden aikana on ostettu tytäryrityksen koko osakekanta hintaan 590. 

Hankitun tytäryrityksen konsernitaseeseen sisällytetyt varat ja velat sekä 

konsemiliikearvo ovat seuraavat:

Rahat ja pankkisaamiset + 40

Vaihto-omaisuus + 100

Saamiset + 100

Pysyvät vastaavat + 600

Vieras pääoma - 300

Yhteensä + 540

Konsemiliikearvo

ov-i

+

Hankintahinta + 590

-Rahavarat - 40

Investointi tytäryritykseen + 550

Esimerkin mukaisessa tilanteessa investointi tytäryritykseen (550) esitetään 

omana eränään investointien rahavirrassa (esimerkiksi: Ostetut

tytäryhtiöosakkeet) ja rahavarat (40) konsernin rahavarojen muutoksessa 

rahoituslaskelman alaosassa.

Jos tytäryhtiöosakkeiden hankinta esitetään rahoituslaskelmassa yhdellä rivillä, on 

tytäryrityksen hankinta-ajankohdan erien kirjanpitoarvosta ja konsemiaktiivasta 

johtuva konsernitaseen erien kasvu eliminoitava konsernin tase-erien muutoksia 

laskettaessa. Esimerkiksi pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankinnoista tulee 

investointien rahavirtaa selvitettäessä eliminoida hankitun tytäryhtiön 

hankintahetken aineelliset ja aineettomat hyödykkeet. Vastaava oikaisu tehdään 

myös muihin rahoituslaskelman eriin, joiden taustalla oleviin tase-eriin hankinnan 

yhteydessä siirtyneet varat ja velat ovat vaikuttaneet.
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Liite 5 sisältää esimerkin hankitun tytäryhtiön sisällyttämisestä konsernin 

rahoituslaskelmaan molempien kirjanpitolautakunnan mainitsemien 

esittämistapojen mukaisesti. Esimerkistä voidaan havaita, että esittämistapa 

vaikuttaa tilikauden maksujen jakautumiseen liiketoiminnan, investointien ja 

rahoituksen rahavirtaan. Näiden rahavirtojen summana saatu rahavarojen muutos 

on kuitenkin yhtä suuri molemmissa esittämismalleissa.

7.5 Konsernitilinpäätöksen valuuttakurssierot

Kirjanpitolain (6:6 §) mukaan Suomessa tulee käyttää tilinpäätöspäivän kurssia 

muunnettaessa konsernin ulkomaisten tytäryhtiöiden valuuttamääräiset taseet 

Suomen rahan määräisiksi. Tällöin tilikaudella tapahtuneet kurssimuutokset 

markan ja valuutan välillä vaikuttavat tytäryhtiön tase-erien arvoon, eivätkä tase- 

erien muutokset enää ilmaise todellisia rahavirtoja. Laskennallisista kurssieroista 

johtuneet tase-erien muutokset tulee eliminoida laadittaessa konsernin 

rahoituslaskelma konsernin tase-erien muutosten perusteella, kuten seuraavasta 

esimerkistä nähdään.

Esimerkki.
Konsernilla on ulkomainen tytäryhtiö, jonka tase on seuraava:

Tyttären tase tilikauden 1 lopussa
Valuutan määrä FIM, kurssi 0,7

Koneet ja kalusto 350 245
Vaihto-omaisuus 200 140
Saamiset 50 35
Rahat ja pankki saarni set 100 70
Vastaavaa yhteensä 700 490

Oma pääoma 200 140
Tilikauden tulos 100 70
Pitkäaikainen vieras pääoma 150 105
Lyhytaikainen vieras pääoma 250 175
Vastattavaa yhteensä 700 490
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Seuraavana vuonna ao. maan valuuttakurssi on muuttunut 0,70 markasta 0,80 

markkaan. Edellisen vuoden tase, jota siis käytetään aloittavana taseena 

tilikauden rahavirtoja tase-erien muutoksien perusteella määritettäessä on 

seuraava:

Tyttären tase tilikauden 2 alussa, 
tilikauden 2 lopun kurssiin

FIM, kurssi 0,8 Valuuttakurssi
muutoksen 
vaikutus FIM

Koneet ja kalusto 280 35
Vaihto-omaisuus 160 20
Saamiset 40 5
Rahat ja pankki saarni set 80 10
Vastaavaa yhteensä 560 70

Oma pääoma 240 30
Pitkäaikainen vieras pääoma 120 15
Lyhytaikainen vieras pääoma 200 25
Vastattavaa yhteensä 560 70

Esimerkiksi Koneet ja kalusto -tili on esimerkissä suurentunut 35 markkaa 

ilman, että yritys on tehnyt yhtään investointia. Aloittavan taseen eriin 

kohdistuva valuuttakurssimuutoksen vaikutus tulee eliminoida laadittaessa 

konsernin rahoituslaskelma tase-erien muutoksen perusteella. Olettaen, että 

tilikauden 2 lopussa tilin Koneet ja kalusto saldo on 300 (tiliin ei sisälly muita 

ei-rahamääräisiä eriä eikä omaisuutta ole myyty tilikaudella), voidaan 

investoinneista suoritetut maksut voidaan määrittää seuraavan esimerkin 

mukaisesti.



92

• Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ottaen huomioon 
valuuttakurssien muutokset:

+ Koneet ja kalusto (31.12) 300
- Koneet ja kalusto (01.01) -245
+/- Valuuttakurssien muutosten vaikutus em. eriin_____________- 35
= Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 20

Ulkomaisen tytäryhtiön valuuttamääräiset tuloslaskelmaerät saadaan muuntaa 

Suomen rahaksi käyttäen tilikauden keskikurssia (KPL 6:6 §). Ulkomaanahan 

määräiset rahavirrat tulisi kuitenkin muuntaa pääsääntöisesti maksutapahtumien 

syntymisajankohdan kurssia käyttäen. Olisi johdonmukaista menetellä vastaavasti 

myös muunnettaessa ulkomaisen tytäryhtiön tuloslaskelmaeriä, jolloin 

konsernitilinpäätökseen ei syntyisi rahoituslaskelmaan kuulumattomia 

laskennallisia muuntoeroja. (KILA 1999, 19) IAS 7 -suosituksen (IASC 1992, 27) 

mukaan ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätökset voidaan muuntaa 

raportointivaluuttaan joko maksutapahtuman tapahtumapäivän kurssilla tai 

kurssilla, joka on likiarvo tapahtumapäivien kursseista. Likiarvona voidaan 

käyttää esimerkiksi tilikauden keskikurssia, kunhan menetelmä ei johda 

olennaisesti väärään tulokseen. Tilinpäätöspäivän kurssia IASC ei kuitenkaan 

hyväksy edes tase-erien muuntamiseen.

7.6 Rahoitusleasing

Leasingsopimuksella vuokratusta hyödykkeestä johtuneet kulut esitetään yleensä 

tuloslaskelmassa kuten muutkin vuokrat. Tällaisesta käyttöleasingsopimuksesta 

aiheutuneet maksut olisi perusteltua esittää myös rahoituslaskelmassa vuokrien 

tapaan liiketoiminnan kulujen rahavirrassa.

Konsernitilinpäätöksessä sallitaan kuitenkin myös vaihtoehtoinen kirjaustapa 
silloin, kun rahoitusleasingsopimuksella hankittuun hyödykkeeseen liittyvät riskit 

ja edut siirtyvät olennaisilta osin vuokralleottajalle sopimuskauden alkaessa (KPL
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6:18 §). Tällöin vuokralleantaja saa merkitä hyödykkeen luovutuksen 

konsernitilinpäätökseensä siten kuin se merkittäisiin myyntinä ja vuokralleottaja 

siten kuin se merkittäisiin ostettuna. Kyseistä menetelmää noudatettaessa 

konsernitilinpäätökseen syntyy ei-rahamääräisiä eriä, jotka on oikaistava 

konsernin rahoituslaskelmaa laadittaessa. Esimerkiksi määritettäessä 

investoinneista aiheutunutta rahavirtaa pysyvien vastaavien tase-erien muutoksen 

perusteella tulee rahoitusleasingsopimuksella hankitun hyödykkeen tase-arvo 

oikaista laskelmasta. Samoin hankinnan yhteydessä syntynyt leasingvelka tulee 

oikaista vieraan pääoman muutoksista syntynyttä rahavirtaa määritettäessä.

KPL 6 luvun 18 §:n mukainen menettely ei muuta leasingsopimuksen 

perusluonnetta, ja sitä voitaisiinkin johdonmukaisesti käsitellä konsernin 

rahoituslaskelmassa edelleen kuten vuokraa. Tällöin vuokralleottaja esittäisi 
rahoituslaskelmassaan sekä leasingmaksujen korko- että lyhennysosat 

liiketoiminnan kulujen maksuissa. Maksun voisi myös jakaa esitettäväksi koron 

osalta muiden maksettujen korkojen yhteydessä.

Toisaalta voitaisiin ajatella, että vuokralleottaja jakaisi leasingsopimukseen 

liittyvät maksut esitettäväksi lyhennyksen osalta rahoituksen rahavirrassa ja koron 

osalta liiketoiminnan rahavirrassa. Tätä menetelmää noudatetaan esimerkiksi 

Yhdysvaltain laskentakäytännössä. Leasingvelan lyhennyksien esittäminen 

velkojen takaisinmaksuna on kuitenkin sikäli arveluttavaa, ettei hankinnan 

yhteydessä syntynyttä leasingvelkaa ole laskennallisena eränä esitetty 

rahoituslaskelmassa lainan nostona. Toisaalta rahoituslaskelman onkin tarkoitus 

kuvata vain yhden yksittäisen tilikauden tapahtumia.

Vuokralleantajan harjoittama leasingtoiminta liittyy useimmiten tämän 
liiketoimintaan, jolloin leasingmaksut esitettäisiin vuokralleantajan 

konsernitilinpäätöksessä myyntien yhteydessä. Muussa tapauksessa 

vuokralleantaja voisi vuokralleottajan tavoin esittää rahoitusleasingsopimuksesta
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saamansa korkomaksut joko muiden saatujen korkojen tai liiketoiminnan muiden 

tuottojen yhteydessä. Samoin lyhennykset voitaisiin esittää joko liiketoiminnan 

muissa tuotoissa tai investointien rahavirran sisältämien lainasaamisten 

vähennyksenä.

7.7 Konserniyritysten eri laskentaperiaatteista johtuvat oikaisut

Konsernin tilinpäätökseen saattaa syntyä konserniyritysten erilaisista 

laskentaperiaatteista johtuvia laskennallisia oikaisueriä, jotka tulee ei- 

rahamääräisinä eliminoida rahoituslaskelmasta. Tällaisia eriä voi syntyä 

esimerkiksi muutettaessa tytäryhtiön valmistusasteen perusteella tulouttamat 

pitkäaikaishankkeet konsernin laskentakäytäntöä vastaavaksi. Konsernin 

tilinpäätökseen syntyy laskentaperiaatteista johtuvia oikaisuja varsinkin silloin, 

kun yhdistetään eri maissa toimivien yritysten tilinpäätöksiä.

7.8 Konsernitilinpäätöksen laadinta konserniyritysten rahoituslaskelmien 

yhdistelmänä

Kirjanpitolautakunnan (1999, 17) mukaan konsernin rahoituslaskelma laaditaan 

käytännössä yleensä konsernituloslaskelman ja -taseen sekä niitä täydentävien 

tietojen avulla. Konsernin rahoituslaskelman laatiminen konserniyritysten 

rahoituslaskelmien yhdistelmänä voisi kuitenkin usein olla parempi vaihtoehto. 

Konserniyritysten rahoituslaskelmien laatijoilla on varmasti hallussaan tarkempi 

informaatio tilinpäätöserien koostumuksesta kuin emoyhtiöllä ja täten esimerkiksi 

lyhytaikaisten velkojen ja saamisten jaotteluun eri rahavirtoihin on 

konserniyrityksissä laadittavissa rahoituslaskelmissa paremmat mahdollisuudet. 

Laadittaessa konsernin rahoituslaskelma konserniyritysten erillisistä 

rahoituslaskelmista saatetaan lisäksi välttyä päällekkäisyyksiltä, sillä 

rahoituslaskelman eriä ei tarvitse määrittää useampaan kertaan. Samalla konsernin 

ja konserniyritysten rahoituslaskelmien yhdenmukaisuus paranee.
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Laadittaessa konsernin rahoituslaskelma konserniyritysten rahoituslaskelmien 

yhdistelmänä tulee konsernin sisäiset rahavirrat eliminoida rahoituslaskelmasta. 

Rahoituslaskelma kuvaa rahavirtoja yrityksen ulkopuolelle ja ulkopuolelta, 

eivätkä konsernin sisäiset maksutapahtumat siten ole konsernin 

rahoituslaskelmaan kuuluvia eriä. Kaikkien konsernin sisäisten rahavirtojen 

selvittäminen vaatisi kuitenkin erittäin hyvää raportointijärjestelmää ja -kuria, ja 

oletettavasti juuri sisäisten rahavirtojen selvittämisen hankaluus onkin syynä 

tämän menetelmän heikkoon suosioon. Laadittaessa konsernin rahoituslaskelma 

konsemitilinpäätöstiedoista eivät sisäiset rahoitustapahtumat vaikuta 

rahoituslaskelmaan, sillä nämä erät on jo eliminoitu konsernitilinpäätöksestä.

8 RAHOITUSLASKELMAN ONGELMAKOHTIA 

8.1 Laadintakäytännön ongelmat

Rahoituslaskelmasta on toivottu yrityksen taloudellisen aseman muutoksien 

kuvaajaa, joka olisi objektiivinen ja minimoisi eri laskentamenetelmien valinnan 

mahdollisuuden. Hiljattain on kuitenkin ilmestynyt tutkimuksia, jotka 

kyseenalaistavat rahoituslaskelman objektiivisuuden (esim. Wallace ym. 1997). 

Rahoituslaskelman laadintakäytännön heikkouteen lienee melko yksinkertainen 

selitys: rahoituslaskelman laatijoilta puuttuu joko tarvittava ohjeistus tai intressi 
asianmukaisen rahavirtalaskelman laadintaan.

Rahavirtalaskelman teoria ei ole yksiselitteisesti sovellettavissa kaikkiin 

käytännön tilanteisiin, ja tästä syystä rahoituslaskelman laadintaa koskevien 

suositusten välillä on kansainvälisesti katsoen huomattaviakin eroja (Wallace ym. 

1997, 18). Suosituksissa esiintyy eroja ja joustokohtia muun muassa

• rahavaroihin luettavien varojen määritelmän (esimerkiksi sekkitilit)

• korkojen ja osinkojen luokittelun
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• liiketoiminnan rahavirran esittämismuodon

• yhtiö- ja konsernirakenteen muutosten esittämisen

• valuuttakurssierojen käsittelyn

• liitetietovaatimusten kohdalla.

Eri maiden suosituksissa esiintyvät joustokohdat sekä näiden keskinäiset ristiriidat 

osoittavat, että rahavirtalaskelman laatimiseen liittyy vielä merkittäviä teoreettisia 

ongelmia. Kun nämä saadaan ratkaistua ja laadinnasta pystytään antamaan 

yksiselitteinen ohjeistus, tulee rahoituslaskelman laadinta helpottumaan ja 

laadintakäytäntö yhtenäistymään. Rahoituslaskelman laadintaa koskevia ongelmia 

tulisi ratkaista käyttäjälähtöisesti eli tutkimalla ketkä rahoituslaskelmaa itse 
asiassa käyttävät ja mihin tarkoituksiin (Jones ym. 1995, 128).

Toinen syy rahoituslaskelman epäyhtenäiselle 1 aadi ntakäytännölle on 

kaksipuolinen. Rahoituslaskelman heikko arvostus suomalaisessa 

tilinpäätöskäytännössä on yhtenä syynä siihen, että rahoituslaskelman laatijoilta 

tuntuu usein puuttuvan intressi asianmukaisen rahavirtalaskelman laatimiseen. 

Yrityksen päättäjiä on hankala saada vakuuttuneiksi siitä, että rahavirtalaskelman 

laadintaan kannattaisi uhrata resursseja. Toisaalta esimerkiksi suoraan 

tuloslaskelmasta ja kahden peräkkäisen taseen erotuksena laadittu 

rahoituslaskelma vähentää rahoituslaskelman tilinpäätökseen tuomaa 

lisäinformaatiota ja samalla koko laskelman arvostusta.

8.2 Rahoituslaskelman ja perinteisen tilinpäätösinformaation yhteys

Eräs rahoituslaskelman periaatteellisista ongelmista liittyy sen laadintakäytännön 

huonoon tuntemiseen. Tilinpäätöksen lukija haluaa muodostaa yhteyden 

rahoituslaskelman erien sekä tuloslaskelman ja taseen erien välille, jolloin lukijan 

kannalta olisi edullisinta esittää mahdollisimman moni rahoituslaskelman erä 

suoraan muualta tilinpäätöksestä johdettuna. Esimerkiksi käyttöpääoman muutos
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epäsuorassa rahoituslaskelmassa voitaisiin tällöin laskea suoraan tase-erien 

muutoksien perusteella. Toisaalta rahoituslaskelman tulisi kuitenkin tuoda 

tilinpäätökseen mahdollisimman paljon uutta informaatiota käsittelemällä puhtaita 

rahavirtoja jaksotettujen tuottojen ja kulujen sijaan. (Arasjärvi 1995, 151)

Rahoituslaskelman vaatimus perustuu siihen, että tilinpäätöksen lukija voi 

hyödyntää sen antamaa informaatiota päätöksenteossa. Useimmat 
rahavirtalaskelman hyödyllisyyttä käsitelleet tutkimukset perustuvat tutkijoiden 

tilinpäätöksen ja tase-erien muutosten perusteella arvioimiin rahavirtoihin 

(Kinnunen & Koskela 1999, 631-654). Esimerkiksi Bahnson ym. (1996, 13) 

yhdysvaltalaisilla yrityksillä tekemän tutkimuksen mukaan yritysten julkaisemat 

rahoituslaskelmat eivät kuitenkaan vastaa ulkopuolisen henkilön 

tilinpäätöstietojen perusteella laatimia laskelmia. Saman suuntaiseen tulokseen 

päätyivät suomalaisten yritysten osalta myös Lähde & Penttilä (1998, 143) sekä 

Kinnunen & Koskela (1999, 631-654). Onkin kyseenalaista, tulisiko

rahavirtapohjaisen rahoituslaskelman ylipäätään olla laskettavissa tilinpäätöksestä 

saatavan informaation avulla. Esimerkiksi Cheng ym. (1997, 13) tutkimuksen 

mukaan yritysten julkaisemat liiketoiminnan rahavirrat olivat verrattain hyvä 

tulevan markkina-arvon ennustaja, kun taas muusta tilinpäätösinformaatiosta 

arvioiduista liiketoiminnan rahavirroista ei ollut vastaavaa hyötyä analyysissa. 

Rahoituslaskelman hyödyntämisen kannalta ideaalitilanne voisikin olla 

rahavirtapohjainen laskelma, jonka liitetiedoissa annettaisiin lisätietoja maksu- ja 

käyttöperusteisten erien eroista muodostaen näin yhteyden perinteisen 

tilinpäätösinformaation ja rahavirtalaskelman välille.

Edellisiin tutkimuksiin liittyen on kuitenkin todettava, että tutkijat löysivät myös 

laadintavirheitä, jotka selittivät osan eroista julkaistujen ja tilinpäätöstiedoista 

arvioitujen rahavirtojen välillä. Bahnson ym. (1996, 12) mukaan erot johtuvat 

pitkälti liiketoiminnan rahavirran esittämismuodosta ja määrittämisestä, kun
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Suomessa tehdystä tutkimuksesta taas ilmeni, että eroja ilmeni myös investointien 

ja rahoituksen rahavirroissa (Kinnunen & Koskela 1999, 631-654).

8.3 Rahoituslaskelmaan liittyvä harkinnanvaraisuus

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukainen rahavirtalaskelma pohjautuu 

menneisyydelle eikä tee arvioita tulevaisuudesta kuten suoriteperusteinen 

laskelma. Toisaalta se perustuu myös olettamalle yrityksen jatkuvuudesta (going 

concern) sikäli, että rahoituslaskelmassa oletetaan yrityksen maksavan kaikki 

velkansa sovittujen maksuehtojen mukaisesti. Esimerkiksi kannattavuuden 

mittaamisessa ei jatkuvuuden periaatteesta ole haittaa, mutta maksuvalmiutta 

mitattaessa saattaa siitä ilmetä ongelmia. Yritys voi nimittäin vaikeissa oloissa 

parantaa rahavirtalaskelman antamaa kuvaa taloudellisesta asemasta hidastamalla 

menojen maksamista yli sovittujen maksuehtojen. Esimerkiksi Rauthovin (1996, 

238) mukaan rahavirtalaskelmaan tulisikin lisätä erä, jossa esitettäisiin niin 

sanottu yksipuolinen lyhyen tähtäyksen rahoitus. Tällöin käyttöpääoman 

muutoksesta erotettaisiin esimerkiksi erääntyneet ostovelat esitettäväksi omana 

eränään tai vaihtoehtoisesti rahoituslaskelman liitetiedoissa annettaisiin selvitys 

erääntyneiden ostovelkojen määrästä. Yksipuolisen lyhyen tähtäyksen rahoituksen 

huomioimisen myötä rahavirtalaskelma ei enää perustuisi jatkuvuuden 

periaatteelle ja sitä voitaisiin käyttää sekä terveiden että taloudellisissa ongelmissa 

olevien yritysten tilan arvioimiseen.

Ongelmana edellä kuvatussa menettelyssä on kuitenkin se, miten lyhytaikainen 

vieras pääoma saataisiin jaettua kahteen osaan. Kirjanpitolautakunta ei tällaista 

menettelyä vaadi, ja voidaan olettaa, etteivät taloudellisessa ahdingossa olevat 

yritykset ryhdy yksipuolisen lyhyen tähtäyksen rahoituksen julkaisemiseen. 

Mikäli ulkopuolinen analysoija kuitenkin tietää yrityksen ostovelkojen 

maksuehdot, voi hän mahdollisesti arvioida erääntyneiden velkojen määrän. 

Tällöin ulkopuolinen analysoija voisi todistaa oikeaksi tai vääräksi jatkuvuuden
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periaatteen sisältämän olettaman siitä, että yritys pystyy maksamaan kaikki 

velkansa maksuehtojen mukaisesti (Rauthovi 1996, 238).

Taloudellisissa vaikeuksissa olevilla yrityksillä on myös muita keinoja vaikuttaa 

rahavirtalaskelman antamaan kuvaan. Kun yleinen käytäntö Suomessa tuntuu 

olevan esittää satunnaiset erät sekä liiketoiminnan muut tuotot kulut 

kokonaisuudessaan liiketoiminnan rahavirrassa, voi rahavirtavaikeuksissa oleva 

yritys osittain peittää liiketoiminnan rahavirran ehtymisen likvidoimalla 

omaisuuttaan ja esittämällä saadut maksut liiketoiminnan rahavirrassa. Pysyvien 

vastaavien hyödykkeiden myynnistä saatujen rahavarojen sijoittaminen 

liiketoiminnan rahavirtaan saattaa aiheuttaa vääriä johtopäätöksiä analysoitaessa 

yritysten taloudellista tilaa.

9 YHTEENVETO
Rahavirtapohjaisesta rahoituslaskelmasta on toivottu yrityksen taloudellisen 

aseman muutoksien kuvaajaa, joka olisi objektiivinen ja minimoisi 

suoriteperusteiseen tilinpäätösinformaatioon vaikuttavat arvostus- ja 

jaksotusratkaisut. Rahavirtoja koskevan informaation avulla tilinpäätöksen 

hyväksikäyttäjän tulisi pystyä arvioimaan esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan 

tuottamien rahavarojen riittävyyttä, investointitoiminnan laatua sekä 

rahoitusrakenteen joustavuutta. Rahavirtainformaatiota onkin jo pitkään käytetty 

esimerkiksi sijoituspäätöksiä tehtäessä, sillä sen hyödyllisyys yritysten 

tulevaisuuden arvonmuutosten ennustajana on todettu monissa tutkimuksissa. 

Rahavirtojen hyväksikäyttöä koskevissa tutkimuksissa on kuitenkin perinteisesti 

käytetty tuloslaskelman, taseen ja näiden liitetietojen perusteella arvioituja 

rahavirtoja julkaistujen rahoituslaskelmien sijaan. (Kinnunen & Koskela 1999, 

631-654)
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Viime vuosina on varsinkin Yhdysvalloissa ja Australiassa keskitytty tutkimaan 

myös tilinpäätöksessä julkaistua rahavirtalaskelmaa ja rahavirtalaskelman 

vaatimuksen tarpeellisuutta. Nämä tutkimukset ovat osoittaneet, että 

asianmukaisella tavalla laadittu rahavirtapohjainen rahoituslaskelma selittää 

yritysten markkina-arvon muutoksia paremmin kuin tilinpäätöksestä arvioidut 

rahavirrat (esim. Cheng ym. 1997, 13). Rahavirtalaskel man tavoitteiden

täyttymisen edellytyksenä on kuitenkin yhtenäinen laadintakäytäntö esimerkiksi 

kuvattavien varojen laajuuden ja esittämismallin osalta sekä rahavirtalaskelman 

laatiminen kapeaan rahavarojen määritelmään perustuvana maksuperusteisena 

laskelmana eli niin sanottuna kassavirtalaskelmana.

Suomessa rahoituslaskelman laadintakäytäntö ei ole muodostunut yhtenäiseksi, ja 

osittain tästä syystä myös rahoituslaskelman arvostus on jäänyt vähäiseksi. Tätä 

tutkielmaa varten tehdyssä selvityksessä tosin ilmeni, että tilikauden 1998 

rahoituslaskelmissaan Helsingin pörssin päälistalla noteeratut yritykset 

noudattivat laajalti rahavirtojen kolmijakoon perustuvaa laskelmamallia. Eroja 

esiintyi kuitenkin esimerkiksi tiettyjen erien sijoittamisessa rahavirtoihin sekä 

laskelman rivien nimityksissä. Lisäksi voidaan olettaa, että useat 

rahoituslaskelmat sisälsivät suoriteperusteisia eriä, jotka vähentävät 

rahoituslaskelman tilinpäätökseen tuomaa lisäinformaatiota.

Kirjanpitolautakunta on hiljattain julkaissut uuden, rahoituslaskelman laadintaa 

käsittelevän yleisohjeen, joka tullee yhtenäistämään rahoituslaskelman 

laadintakäytäntöä Suomessa. Yleisohjeessa suositellaan rahavirtapohjaista 

rahoituslaskelmaa, jossa rahavarojen muutosta seurataan esittämällä tilikauden 

maksut liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirroissa. Yleisohjeessa 

omaksutusta kapeasta rahavarojen määrittelystä ilmenee, että kirjanpitolautakunta 

tarkoittaa rahavirtapohj ai sei la rahoituslaskelmalla kansainvälisen käytännön 

mukaista maksuperusteista kassavirtalaskelmaa. Uusi yleisohje jättää kuitenkin
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edelleen rahoituslaskelman laatijalle harkinnanvaraa muun muassa rahavarojen 

käsitteen ja päärahavirtojen sisällön kohdalla.

Tässä tutkielmassa on pyritty selvittämään miten rahoituslaskelma tulisi 

kirjanpitolautakunnan uuden yleisohjeen ja suomalaisen hyvän kirjanpitotavan 

perusteella laatia. Tutkielman pääpaino on ollut tilikauden rahavirtojen 

selvittämisessä tilinpäätöksen eriä oikaisemalla, sillä useimpien yritysten 

laskentajärjestelmät eivät vielä pysty seuraamaan välittömiä bruttomääräisiä 

rahavirtoja. Voidaan kuitenkin olettaa, että laskentajärjestelmien kehittyessä 

yrityksissä voidaan aloittaa bruttoperusteisten maksujen seuraaminen, mikä tulee 

varmasti parantamaan tilinpäätöksestä saatavan rahavirtainformaation laatua. 

Laskentajärjestelmien uusimiseen saattaa kuitenkin liittyä suuria 

alkukustannuksia, joihin yritysjohto on tuskin valmis sitoutumaan ennen kuin 

rahoituslaskelman arvostus kasvaa suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä.

Rahoituslaskelman arvostus on sidoksissa laskentakäytännön yhtenäisyyteen, ja 

mielenkiintoinen jatkotutkimus tälle tutkielmalle olisikin tutkia miten yritykset 

omaksuvat uuden yleisohjeen mukaisen rahavirtalaskelman ja miten tämä 
vaikuttaa rahavirtalaskelmien vertailukelpoisuuteen. Yleisohjeen omaksumisen 

jälkeen voitaisiin myös tutkia rahavirtalaskelman arvostuksen tasoa suomalaisessa 

yrityskulttuurissa sekä ketkä rahoituslaskelmaa käyttävät ja mihin tarkoituksiin. 

Rahoituslaskelman hyväksikäyttöä koskeva tieto olisi hyödyllistä myös 

kirjanpitolautakunnan yleisohjeen sisältämien joustokohtien tarkentamiseen.
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LIITTEET

Liite 1: Suoran rahoituslaskelman laskelmakaava

(KILA 1999, 10)

Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut +xx
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut +xx
Maksut liiketoiminnan kuluista -xx
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja +/-xx
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -xx
Saadut korot liiketoiminnasta +xx
Saadut osingot liiketoiminnasta +xx
Maksetut välittömät verot -xx
Rahavirta ennen satunnaisia eriä +/-xx
Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) +/-xx

Liiketoiminnan rahavirta (A) +/-xx

in ves toin tien raha virta :
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -xx
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot +xx
Investoinnit muihin sijoituksiin -xx
Luovutustulot muista sijoituksista +xx
Myönnetyt lainat -xx
Lainasaamisten takaisinmaksut +xx
Saadut korot investoinneista +xx
Saadut osingot investoinneista +xx

Investointien rahavirta (B) +/-xx

Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti +xx
Omien osakkeiden hankkiminen -xx
Omien osakkeiden myynti +xx
Lyhytaikaisten lainojen nostot +xx
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -xx
Pitkäaikaisten lainojen nostot +xx
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -xx
Maksetut osingot ja muu voitonjako -xx

Rahoituksen rahavirta (C) +/-xx

Rahavarojen muutos (A + B+C) lisäys ( + ) / vähennys (-) +/-xx

Rahavarat tilikauden alussa xx
Rahavarat tilikauden lopussa xx
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Liite 2: Epäsuoran rahoituslaskelman laskelmakaava

(KILA 1999, 14)
Liiketoiminnan rahavirta

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä +/-xx
Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot +xx
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -/+xx
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -/+xx
Rahoitustuotot ja -kulut -/+xx
Muut oikaisut +/-xx

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta +/-xx

Käyttöpääoman muutos;
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -/+xx 
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) -/+xx
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) +/-xx

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja +/-xx

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -xx
Saadut osingot liiketoiminnasta +xx
Saadut korot liiketoiminnasta +xx
Maksetut välittömät verot -xx
Rahavirta ennen satunnaisia eriä +/-xx
Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) +/-xx

Liiketoiminnan rahavirta (A) +/-xx

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -xx
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot +xx
Investoinnit muihin sijoituksiin -xx
Luovutustulot muista sijoituksista +xx
Myönnetyt lainat -xx
Lainasaamisten takaisinmaksut +xx
Saadut korot investoinneista +xx
Saadut osingot investoinneista +xx

Investointien rahavirta (B) +/-xx

Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti +xx
Omien osakkeiden hankkiminen -xx
Omien osakkeiden myynti +xx
Lyhytaikaisten lainojen nostot +xx
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -xx
Pitkäaikaisten lainojen nostot +xx
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -xx
Maksetut osingot ja muu voitonjako -xx

Rahoituksen rahavirta (C) +/-xx

Rahavarojen muutos (A + B+C) lisäys (+) / vähennys (-) +/-xx
Rahavarat tilikauden alussa xx
Rahavarat tilikauden lopussa xx
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Liite 3: Konsernin rahoituslaskelman laskelmakaava

Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut +xx
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut +xx
Maksut liiketoiminnan kuluista -xx
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja +/-xx
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -xx
Saadut korot liiketoiminnasta +xx
Saadut osingot liiketoiminnasta +xx
Maksetut välittömät verot -xx
Rahavirta ennen satunnaisia eriä +/-xx
Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) +/-xx

Liiketoiminnan rahavirta (A) +/-xx

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -xx
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot +xx
Investoinnit muihin sijoituksiin -xx
Luovutustulot muista sijoituksista +xx
Myönnetyt lainat -xx
Lainasaamisten takaisinmaksut +xx
Ostetut tytäryhtiöosakkeet -xx
Myydyt tytäryhtiöosakkeet +xx
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet -xx
Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet +xx
Saadut korot investoinneista +xx
Saadut osingot investoinneista +xx

Investointien rahavirta (B) +/-xx

Rahoituksen rahavirta:
Maksullinen osakeanti +xx
Omien osakkeiden hankkiminen -xx
Omien osakkeiden myynti +xx
Lyhytaikaisten lainojen nostot +xx
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -xx
Pitkäaikaisten lainojen nostot +xx
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -xx
Maksetut osingot ja muu voitonjako -xx

Rahoituksen rahavirta (C) +/-xx

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys ( + ) / vähennys (-) +/-xx

Rahavarat tilikauden alussa 
Rahavarat tilikauden lopussa

xx
xx
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Liite 4: Selvitys yritysten tilivuonna 1998 julkaisemista rahoituslaskelmista

Selvitys suoritettiin tilivuoden 1998 vuosikertomuksissa julkaistuista 
rahoituslaskelmista. Selvitykseen otettiin mukaan 75 Helsingin pörssin päälistalla 
noteerattua yritystä, joiden ulkopuolelle jätettiin pankki- ja vakuutustoiminnan yritykset 
näiden tilinpäätöstietojen erityisvaatimusten takia.

Tarkoituksena oli selvittää miten pörssiyritykset tällä hetkellä laativat 
rahoituslaskelmansa, ja missä määrin laadintakäytäntö eroaa kirjanpitolautakunnan 
uudesta, rahoituslaskelman laadintaa koskevasta yleisohjeesta. Uusi yleisohje ei siis 
ollut vielä ehtinyt vaikuttaa tutkittuihin rahoituslaskelmiin, vaikkakin on oletettavaa, 
etteivät myöskään tilikauden 1999 tilinpäätöksen laatijat olleet ehtineet perehtyä vasta 
loppuvuodesta 1999 julkaistuun yleisohjeeseen kovin laajalti.

Selvityksessä keskityttiin rahoituslaskelman esitysmuotoon, kuten liiketoiminnan 
rahavirran esittämiseen ja tiettyjen erien sijoitukseen laskelmakaavassa. Seuraavassa on 
esitetty taulukkomuodossa tuloksia, joita on myös käsitelty tekstin yhteydessä.

A. Rahoituslaskelman esittämismuoto:

Kirjanpitolautakunta ohjaa yritykset laatimaan rahoituslaskelman siten, että se kuvaa 
liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoja (KILA 1999, 4). Liiketoiminnan 
rahavirralle sallitaan sekä suora että epäsuora esitysmuoto, joista jälkimmäisen tulisi 
lähteä liikkeelle tuloslaskelman erästä Voitto ennen satunnaisia eriä (KILA 1999, 14). 
Seuraavissa taulukoissa esitetään esittämismuotoa koskevia tilastotietoja.

Esittämismuoto: Yritystä %
Rahavirtojen kolmijakoon perustuva 65 87
Varojen hankintaan ja käyttöön perustuva 10 13

Liiketoiminnan rahavirran esittämismalli: Yritystä %
Epäsuora 74 99
Suora 1 1

Epäsuoran rahoituslaskelman aloittanut tuloslaskelmaerä: Yritystä %
Liikevoitto tai -tappio 49 66
Käyttökate 12 16
Tilikauden tulos 10 14
Voitto ennen satunnaisia eriä 2 3
Muu 1 1
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В. Erien sijoittaminen rahoituslaskelmaan

Seuraavien erien osalta selvitettiin niiden sijoittamista liiketoiminnan, investointien ja 
rahoituksen rahavirtoihin. Useista rahoituslaskelmista kyseisiä eriä ei kuitenkaan 
löytynyt. Seuraavassa taulukossa esitetään tietyn erän esiintymiskerrat eri rahavirroissa. 
Tummennetut luvut vastaavat kirjanpitolautakunnan suositusta.

Erä: Liiketoiminta Investoinnit Rahoitus
Lainsaamisten muutokset 0 2 39
Omien osakkeiden muutokset 0 1 6
Vähemmistöosuuden muutos 0 0 9
Yritysostot 0 17 0
Konserniavustus 0 0 7

Seuraavassa taulukossa on esitetty rahoituserien, verojen ja satunnaiserien esittämistä 
koskevia tilastotietoja. Näitä eriä ei yleensä löytynyt rahoituslaskelmista, mikä viitannee 
siihen, että ne sisältyivät tuloslaskelman välitulokseen, josta epäsuora rahoituslaskelma 
on lähtenyt liikkeelle.

Rahavirta Maksetut
korot

Saadut
korot

Maksetut
osingot

Saadut
osingot

Verot Satunnaiserät

Liiketoiminta: 57 56 1 54 60 38
Investoinnit:
Rahoitus: 58 1
Ei merkintää: 18 19 15 20 15 36

C. Brutto/nettomääräinen esittäminen

Seuraavassa taulukossa esitetään eräiden erien osalta niiden brutto- tai nettomääräiset 
esiintymiskerrat rahoituslaskelmissa. Mikäli esimerkiksi maksetut ja saadut korot 
selkeästi sisältyivät epäsuoran rahoituslaskelman tuloslukuun, on ne katsottu esitetyksi 
nettomääräisenä. Seuraava taulukko siis ei ilmaise olivatko nettona esitetyt erät esitetty 
omilla riveillään.

Maksetut ja 
saadut korot

Investoinnit Pitkäaikainen 
vieras pääoma

Lyhytaikainen 
vieras pääoma

Lainasaamiset

Bruttona 18 63 28 0 1
Nettona 47 1 37 49 40
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D. Muut tutkimuskohteet

Edellisten lisäksi tutkittiin muun muassa rahoituslaskelmien yhteydessä tai 
tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettyjä rahoituslaskelmaa koskevia lisätietoja. Näitä, 
kuten yllä olevia eriäkin, on käsitelty tekstissä läpi koko tutkielman.

Liite 5: Esimerkkejä konsernin rahoituslaskelman laadinnasta 

I Osakkuusyhtiö konsernin rahoituslaskelman laadinnassa

1. Osakkuusyhtiön oma pääoma 1.1. on ollut 1000 mk.
2. Konsernin omistusosuus osakkuusyhtiössä on 25 %.
3. Osakkuusyhtiön hankinnasta syntynyt aktiiva on kirjattu kuluksi, osakkuusyhtiön

osakkeen tasearvo konsernitilinpäätöksessä oli 25 %*1000 mk eli 250 mk.
4. Osakkuusyhtiö on maksanut osinkoa 150 mk.
5. Osakkuusyhtiön tulos on ollut 400 mk, josta konsernin osuus 25 %*400 mk eli 100

mk.
6. Konsernilla ei ole ollut muita tuloja eikä muuta varallisuutta tai velkoja.
7. Osakkuusyhtiö on vastuussa konsernin raaka-ainehankinnoista ja kuuluu siten

läheisesti konsernin liiketoimintaan.

Kirjaukset konsernin osalta ovat olleet:

___________ Osakkuusyhtiöosakkeet
alkusaldo (250)

150 osingon eliminointi
osuus tuloksesta 100

Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta

100 osuus tuloksesta

Osingot osakkuusyhtiöltä_________
150 osinko, erillistilinpäätös

osingon eliminointi 150

__________________ Kassa
Osinko, erillistilinpäätös 150
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Kuten esimerkistä näkyy, ainoastaan osinkotuotoilla on ollut vaikutusta konsernin 
rahavirtaan.

Laadittaessa esi merkki yrityksen epäsuora rahoituslaskelma konsernitilinpäätöstiedoista 
on osakkuusyhtiöosakkeiden tilikauden lopun tasearvosta siis poistettava 
laskennallinen erä ”Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta” ja lisättävä osakkuusyhtiöltä 
saadut osingot. Esimerkissä nämä toimenpiteet ovat seuraavat:

Osakkuusyhtiön osakkeet taseessa 31.12. 200
Osakkuusyhtiöosakkeet taseessa 1.1. - 250
Osuus osakkuusyhtiön voitosta -100
Osakkuusyhtiöltä saadut osingot __________ +150
= Ostetut/myydyt osakkuusyhtiöosakkeet +/- 0

Epäsuora rahoituslaskelma rakentuu konsernin osalta seuraavasti:

Voitto ennen satunnaisia eriä 100
Oikaisut:

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua - 100 
Saadut osingot liiketoiminnasta_________________150
= Liiketoiminnan rahavirta 150

Rahavaroj en muuto s 150

Jos esimerkin tapauksessa laadittaisiin suora rahoituslaskelma, esitettäisiin siinä saadut 
osingot (150) ja rahavarojen muutos (150).

II Vähemmistön osuus konsernin rahoituslaskelman laadinnassa

II a Vähemmistön osuus konsernin rahoituslaskelman laadinnassa, kun 
vähemmistölle on tilikauden aikana maksettu osinkoa

1. Emoyritys omistaa tytäryhtiöstä 70 %, hankintameno 50 mk.
2. Tytäryhtiöllä on rahaa ja muuta rahavaroihin luettavaa rahoitusomaisuutta ennen

osingonjakoa 200 mk ja osingonjaon jälkeen 100 mk. Muuta varallisuutta ei ole, 
velkoja ei ole.

3. Tytäryhtiö on jakanut osinkoa 100 mk, josta konsernin osuus 70 mk.
4. Tytäryhtiön tulos tilikaudella oli 10 mk, josta konsernin osuus 7 mk.
5. Emoyhtiöllä ei muuta toimintaa eikä muuta varoja.

Emoyhtiön tase LL
osakkeet 50 50 oma pääoma
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Emoyhtiön tase 31.12.
rahoitusomaisuus 70 50 oma pääoma

osakkeet 50 70 tulos (osinko)

Tytäry titiön tase 1.1.
rahoitusomaisuus 200 200 oma pääoma

Tytäry itiön tase 31.12.
rahoitusomaisuus 110 100 oma pääoma

10 tulos

Konsernin tase 1.1.
rahoitusomaisuus 200 60 vähemmistön

osuus
140 oma pääoma

Konsernin tase 31.12.
rahoitusomaisuus 180 33 vähemmistön osuus

140 oma pääoma, 
edelliseltä

tilikaudelta
7 voitto

Konsernin tuloslaskelma:
Tulos ennen vähemmistön osuutta 
Vähemmistön osuus

10
-3

= Tilikauden voitto 7

Laadittaessa konsernin rahoituslaskelma kahden konsernitaseen erotuksen avulla 
määritetään vähemmistön osuuden muutokseen liittyvä rahavirta seuraavasti:

Vähemmistön osuus taseessa 31.12. 
Vähemmistön osuus taseessa 1.1. 
Vähemmistön osuus tilikauden voitosta

33 
-60 
- 3

= Vähemmistölle maksettu osinko -30

Tällöin epäsuorassa rahoituslaskelmassa esitetään erät

Voitto, ennen vähemmistön osuutta 10
Maksetut osingot (rahoituksen rahavirta)_______ - 30
Rahavarojen muutos - 20



113

Suorassa rahoituslaskelmassa esiintyisi esimerkin tapauksessa omana eränään 
maksetut osingot (-30). Lisäksi tilikauden voitto sisältyisi luonteensa mukaisiin 
bruttomääräisiin maksuihin, ja rahavarojen muutos (-20) rahoituslaskelman lopussa 
esitettävään tilikauden rahavarojen muutokseen.

П b Vähemmistön osuus konsernin rahoituslaskelmassa, kun tilikauden aikana 
ostettu osakkeita vähemmistöltä

1. Emo omisti tilikauden alussa (1.1.) tytäryhtiön osakkeista 70 % (hankintameno 50
mk) ja osti tilikaudella lisää siten, että omistus tilikauden lopussa oli 80 %. Uusien 
osakkeiden hankintameno oli 30 mk.

2. Tytäryhtiöllä on rahaa ja muuta rahoitusomaisuutta 200 mk. Muuta varallisuutta tai
velkoja ei ole eli oma pääoma on 200 mk. Vähemmistön osuus tilikauden alussa oli 
200 mk*30 % = 60 mk.

3. Konsemiaktiivaa muodostui hankinnan yhteydessä:
Uusien osakkeiden hankintameno 30
Ostettu osuus tvttären omasta pääomasta 10 %*200 mk_____ - 20
= Konserniaktiiva 10

4. Tytäryhtiön tulos tilikaudella oli 10 mk, josta konsernin osuus 8 mk. Oma pääoma
tilikauden lopussa oli 210 mk ja vähemmistön osuus 20 % *210 = 42 mk.

5. Emoyhtiöllä on rahaa 30 mk eikä muuta toimintaa tai varoja.

Emoyhtiön tase 1.1. 
rahoitusomaisuus 30 

osakkeet, tytär 50

(ennen osakekauppaa)
80 oma pääoma

Emoyhtiön tase 31.12. (osakekaupan jälkeen)
osakkeet, tytär 80 80 oma pääoma

Tytäryhtiön tase 1.1
rahoitusomaisuus 200

(ennen osakekauppaa)
200 oma pääoma

Tytäryhtiön tase 3112, (osakekaupan jälkeen)
rahoitusomaisuus 210 200 oma pääoma

10 tulos

Konsernin tase 1.1. (ennen osakekauppaa)
rahoitusomaisuus, tytär 200 

rahoitusomaisuus emo 30
60 vähemmistön osuus
170 oma pääoma
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Konsernitase 3112 (osakekaupan jälkeen)
rahoitusomaisuus 210 42 vähemmistön osuus

konsemiaktiiva 10 170 oma pääoma
8 tulos

Konsernin tuloslaskelma:
Tulos ennen vähemmistön osuutta 10
Vähemmistön osuus_____________________________________ -_2.
= Tilikauden voitto 8

Vähemmistön osuus konsernin rahoituslaskelmassa lasketaan kahden konsernitaseen 
erotuksen avulla seuraavasti:

Vähemmistön osuus taseessa 31.12. 42
Vähemmistön osuus taseessa 1.1. - 60
Vähemmistön osuus tilikauden voitosta_____________________ - 2
= Vähemmistön osuuden muutos osakkeiden hankinnasta johtuen - 20 
Konsemiaktiivan lisäys (osa hankintamenoa!_________________- 10
= Investoinnit sijoituksiin (hankintameno) - 30

Epäsuorassa konsernin rahoituslaskelmassa esitetään erät:
Voitto, ennen vähemmistön osuutta 10
Investoinnit sijoituksiin (investointien rahavirta)______________ - 30
= Rahavarojen muutos - 20

Edellä mainitut erät esiintyisivät myös laadittaessa suora rahoituslaskelma. Tosin 
tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta sisältyisi luonteensa mukaisiin 
bruttomääräisiin maksuihin.

Ш Tytäryhtiön hankinta konsernin rahoituslaskelman laadinnassa

Tilikauden aikana on ostettu tytäryrityksen koko osakekanta hintaan 590. Hankitun 
tytäryrityksen konsernitaseeseen sisällytetyt varat ja velat sekä hankinnassa syntynyt 
konserniliikearvo ovat seuraavat:

Koneet ja kalusto + 600
Vaihto-omaisuus + 100
Myyntisaamiset + 100
Rahat ja pankkisaamiset + 40
Lyhytaikainen vieras pääoma - 100
Pitkäaikainen vieras pääoma - 200
= Tytäryhtiön varojen ja velkojen summa 540
Hankintahinta - 590
= Konserniliikearvo 50
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Konsernin taseet kuluvalta tilikaudelta (31.12.) ja edelliseltä tilikaudelta (1.1) sekä 
tilikauden tuloslaskelma on esitetty seuraavassa.

Konsernin tase 31.12.
Konsemiliikearvo 40 

Koneet ja kalusto 900 
Vaihto-omaisuus 500 
Myyntisaamiset 400 

Rahat ja pankkisaamiset 1100

500 Osakepääoma
300 Edellisten tilikausien tulos
140 Tilikauden tulos
800 Pitkäaikainen vieras pääoma
1200 Lyhytaikainen vieras pääoma

Vastaavaa yhteensä 2940 2940 Vastattavaa yhteensä

Konsernin tase 01.01.
Konsemiliikearvo 0 

Koneet ja kalusto 200 
Vaihto-omaisuus 500 
Myyntisaamiset 600 

Rahat ja pankkisaamiset 1800

500 Osakepääoma
200 Edellisten tilikausien tulos
100 Tilikauden tulos
1200 Pitkäaikainen vieras pääoma
1100 Lyhytaikainen vieras pääoma

Vastaavaa yhteensä 3100 3100 Vastattavaa yhteensä

Konsernin tuloslaskelma (31.12):
Liikevaihto + 1000

Liikevoitto + 240
Rahoituserät - 50
Verot - 50
= Voitto + 140

Konsernin poistot koostuvat:
Koneista ja kalustosta 50
Konsemiliikearvosta + 10
= Yhteensä 60

Yksinkertaisuuden vuoksi on oletettu, että suoriteperusteiset rahoituserät ja verot ovat 
samat kuin maksuperusteiset. Myyntisaamiset ja lyhytaikainen vieras pääoma liittyvät 
liiketoiminnan tuottoihin ja kuluihin. Rahoituserät sisältävät vain liiketoimintaan 
liittyviä maksettuja korkoja. Muihin tase-eriin kuin ”Rahat ja pankkisaamiset” ei kuulu 
rahavaroihin luettavia sijoituksia. Pysyviin vastaaviin liittyviä luovutustuloja ei ole 
tilikaudella saatu. Seuraavassa laaditaan konsernin rahavirtapohjainen 
rahoituslaskelma konsernitaseiden erotuksen ja konsemituloslaskelman avulla 
merkitsemällä hankitun tytäryrityksen vaikutus rahoituslaskelmaan molemmilla 
kirjanpitolautakunnan mainitsemilla esitystavoilla (kpl 6.5).
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Esitystapa 1. Kirjanpitolautakunnan ensimmäisen esitystavan mukaan tytäryrityksen 
osakkeiden tai osuuksien hankintameno merkitään konsernin rahoituslaskelmaan 
yhdelle riville vähennettynä tytäryrityksen hankintahetken rahavaroilla, jotka taas 
sisältyvät rahavarojen muutokseen.

Tytäryhtiön hankinnan osalta rahoituslaskelmassa esitetään:

T ytäryhtiöosakkeiden hankintahinta 590
Tytäryhtiön rahavarat hankintahetkellä (rahavarojen muutokseen)_____________- 40
= Ostetut tytäryhtiöosakkeet (investointien rahavirta) 550

Lisäksi tytäryrityksen hankintahetken tase-erien kirjanpitoarvoista sekä 
konsemiaktiivasta johtuva konsernitaseen erien kasvu on eliminoitava seuraavilla 
oikaisuilla:

Vaihto-omaisuus 31.12. 500
Vaihto-omaisuus 1.1. - 500
Hankitun tytäryhtiön vaihto-omaisuus hankintahetkellä____________________ - 100
= Vaihto-omaisuuden vähennys rahoituslaskelmaan - 100

Myyntisaamiset 31.12. 400
Myyntisaamiset 1.1. - 600
Hankitun tytäryhtiön saamiset hankintahetkellä__________________________ - 100
= Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten vähennys rahoituslaskelmaan - 300

Koneet ja kalusto 31.12. 900
Koneet ja kalusto 1.1. - 200
Hankitun tytäryhtiön koneet ja kalusto - 600
Poistot koneista ja kalustosta tilikaudella__________________________________ 50
= Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin rahoituslaskelmaan 150

Konserni 1 iikearvo 31.12. 40
Konserniliikearvo 1.1. 0
Poistot liikearvosta 10
Hankinnan yhteydessä syntynyt konserniliikearvo_________________________ - 50
= Konserniliikearvon muutos 0

Konserniliikearvo on laskennallinen erä eikä sen muutoksella tule olla vaikutusta 
yhtiön rahavirtalaskelmaan.

Lyhytaikainen vieras pääoma 31.12. - 1200
Lyhytaikainen vieras pääoma 1.1. +1100
Tytäryhtiön lyhytaikainen vieras pääoma hankintahetkellä_________________ + 100
= Lyhytaikaisten lainojen muutos rahoituslaskelmaan 0
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Pitkäaikainen vieras pääoma 31.12. - 800
Pitkäaikainen vieras pääoma 1.1. +1200
Tytäryhtiön pitkäaikainen vieras pääoma hankintahetkellä_________________ + 200
= Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut rahoituslaskelmaan 600

Osakepääoma 31.12. 500
Osakepääoma 1.1.__________________________________________________ - 500
= Maksullinen osakeanti rahoituslaskelmaan 0

Tilikauden voitto 1.1. 100
Edellisten tilikausien voitto 1.1 +200
Edellisen tilikauden tulos 31.12._______________________________________ - 300
= Maksetut osingot ja muu voitonjako rahoituslaskelmaan 0

Rahat ja pankkisaamiset 31.12. 1100
Rahat ia pankkisaamiset 1.1._________________________________________ - 1800
= Rahavarojen muutos rahoituslaskelmaan - 700
(sisältää hankitun tytäryhtiön rahat ja pankkisaamiset hankintahetkellä 40)

Epäsuora rahoituslaskelma:

Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 190
Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 60
Rahoituskulut___________________________________________________ 50

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 300

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten vähennys 300
Vaihto-omaisuuden vähennys_____________________________________ 100

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 700

Maksetut korot liiketoiminnasta - 50
Maksetut välittömät verot__________________________________________ - 50

Liiketoiminnan rahavirta 600

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin - 150
Investoinnit tvtärvhtiöosakkeisiin____________________________________ - 550

Investointien rahavirta - 700
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Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut_______________________________ - 600

Rahoituksen rahavirta - 600

Rahavarojen vähennys - 700

Rahavarat tilikauden alussa 1800
Rahavarat tilikauden lopussa 1100

Esitystapa 2. Kirjanpitolautakunnan esittämän toisen esitystavan mukaan hankitun 
tytäryrityksen tase-erät otetaan kokonaisuudessaan huomioon konsernin 
rahoituslaskelmassa. Tällöin edellä esitettyjä oikaisuja ei tarvitse tehdä.

Vaihto-omaisuus 31.12. 500
Vaihto-omaisuus 1.1._______________________________________________ - 500
= Vaihto-omaisuuden muutos rahoituslaskelmaan 0

Myyntisaamiset 31.12. 400
Mvvntisaamiset 1.1.________________________________________________ - 600
= Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten vähennys rahoituslaskelmaan - 200

Koneet ja kalusto 31.12. 900
Koneet ja kalusto 1.1. - 200
Poistot koneistaja kalustosta tilikaudella_________________________________ 50
= Investoinnit koneisiin ja kalustoon 750

Osa tytäryhtiön hankintamenosta katsotaan liikearvon hankintamenoksi: 
Konsemiliikearvo 31.12. 40
Konsemiliikearvo 1.1. 0
Konsemiliikearvon poisto_____________________________________________ 10
= Investoinnit (konserni! liikearvoon 50

= Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin rahoituslaskelmaan 800

Lyhytaikainen vieras pääoma 31.12. 1200
Lyhytaikainen vieras pääoma 1.1._____________________________________ -1100
= Lyhytaikaisten lainojen lisäys rahoituslaskelmaan 100

Pitkäaikainen vieras pääoma 31.12. 800
Pitkäaikainen vieras pääoma 1.1._____________________________________ - 1200
= Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut rahoituslaskelmaan - 400

Osakepääoma 31.12. 500
Osakepääoma 1.1.__________________________________________________ - 500
= Maksullinen osakeanti rahoituslaskelmaan 0

j
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Tilikauden voitto 1.1. 100
Edellisten tilikausien voitto 1.1 +200
Edellisen tilikauden tulos 31.12.__________________________________________ - 300
= Maksetut osingot ja muu voitonjako rahoituslaskelmaan 0

Rahat ja pankkisaamiset 31.12. 1100
Rahat ja pankki saarni set 1.1.________________________________________ - 1800
Rahavarojen muutos rahoituslaskelmaan - 700

Epäsuora rahoituslaskelma:
Liiketoiminnan rahavirta:

Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja 190
Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 60
Rahoituskulut___________________________________________________ 50

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 300

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten vähennys 200
Lyhytaikaisten korottomien velkojen vähennys________  100

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 600

Maksetut korot liiketoiminnasta - 50
Maksetut välittömät verot___________________________________________- 50

Liiketoiminnan rahavirta 500

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin_______________________- 800

Investointien rahavirta - 800

Rahoituksen rahavirta:
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut___________________________________ - 400

Rahoituksen rahavirta - 400

Rahavarojen vähennys - 700

Rahavarat tilikauden alussa 
Rahavarat tilikauden lopussa

1800
1100
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Liite 6: Esimerkki osakeyhtiön rahoituslaskelman laadinnasta

Tuloslaskelma:
LIIKEVAIHTO 200
Valmiiden tuotteiden varastojen muutos -15
Liiketoiminnan muut tuotot 5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 90
Varaston muutos -5 85

Henkilöstökulut 40
Poistot ja arvonalentumiset 10
Liiketoiminnan muut kulut 35
LIIKEVOITTO 20
Rahoitusluotot ja -kulut

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 5
Korkotuotot ja muut rahoitusluotot 37
Korkokulut ja muut rahoituskulut -27 15

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 35
Satunnaiset tuotot ja kulut

Satunnaiset tuotot 20
Satunnaiset kulut -5 15

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 50
Tilinpäätössiirrot -3
Tuloverot -12
TILIKAUDEN VOITTO 35

Tase:
1 999 1 998 1 999 1 998

Vastaavaa Vastattavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA
Aineettomat hyödykkeet 100 100 Osakepääoma 80 80
Aineelliset hyödykkeet 170 160 Ylikurssirahasto 30 30
Sijoitukset Omien osakkeiden rahasto 7 5

Osuudet saman konsernin yrityksissä 20 10 Edellisten tilikausien voitto 118 120
Omat osakkeet 7 5 Tilikauden voitto 35 0
Muut sijoitukset 18 15 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 270 235
Yhteensä 45 30

PYSYVÄT VASTAAVAT 315 290 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 20 17
PAKOLLISET VARAUKSET 15 18

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 30 40 VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikaiset saamiset Pitkäaikainen vieras pääoma 60 77

Myyntisaamiset 42 55 Lyhytaikainen vieras pääoma
Siirtosaamiset 10 5 Ostovelat 20 10
Laskennallinen verosaaminen 5 7 Siirtovelat 55 60
Yhteensä 57 67 Lainat rahoituslaitoksilta 5 20

Yhteensä 80 90
Rahoitusarvopaperit 25 20
Rahat ja pankkisaamiset 18 20 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 140 167
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 130 147

445 437 445 437

Esimerkki yritys on liiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö ja emoyhtiö konsernissa. Rahoituslaskelman laatija tarvitsee
tuloslaskelman ja taseen lisäksi seuraavat lisätiedot (numerot suluissa viilaavat epäsuoran rahoituslaskelman laadintaan
käytetyn taulukon sarakkeisiin):

• Liiketoiminnan muihin kuluihin liittyy pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntitappiota 3 mk (kirjanpitoarvo 5 mk, 
myyntihinta 2 mk) ja muihin tuottoihin näiden hyödykkeiden myyntivoittoja 5 mk (kirjanpitoarvo 3 mk, myyntihinta 8 mk). (8)

• Satunnaisista tuotoista 20 mk johtuu pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitosta (kirjanpitoarvo 3 mk, myyntihinta 
23 mk) ja satunnaisista kuluista 5 mk annetusta konserniavustuksesta. Tilikaudella ei ole saatu konserniavustusta. (4)

• Veroihin sisältyy edellä mainittuihin pysyvien vastaavien myynteihin liittyvää veroa (20mk+5mk-3mk)*30% eli 7 mk. (5)

• Tilikauden poistoista 2 mk on tehty aineettomista ja 8 mk aineellisista hyödykkeistä. (1)

• Rahoituskuluihin (27 mk) sisältyy tilikauden aikana takasin maksettuun ulkomaanrahan määräiseen lainaan liittyvää 
realisoitunutta kurssitappiota 3 mk ja muihin ulkomaanrahan määräisiin lainoihin liittyvää realisoitumatonta kurssitappiota 4 
mk. Muut rahoituskulut liittyvät liiketoimintaan. Korkotuotot koostuvat rahavarojen tilapäisestä sijoittamisesta lyhytaikaisiin 
joukkovelkakirjalainoihin sekä pankkitilien koroista. (2)

• Tilinpäätössiirrot sisältävät poistoeroa. (7)

• Tilikauden aikana on hankittu liiketoimintaan liittyvän tytäryhtiön osakkeita 10 mk. Osingot on saatu tältä tytäryhtiöltä.

e Omien osakkeiden rahastoon on siirretty tilikauden aikana ostettuja omia osakkeita vastaava määrä 2 mk. Tilikaudella e 
ole myyty omia osakkeita. (10)

• Myyntisaamiset johtuvat liiketoiminnasta.

• Tilikauden lopun slirtosaamisista 5 mk ja tilikauden alun slirtosaamisista 2 mk liittyy korkotuloihin. Loput siirtosaamiset 
liittyvät vakuutusmaksuihin. (13)

• Laskennalliset verosaatavat liittyvät välittömiin veroihin. (12)

• Pakollisten varausten muutos 3 mk pienentää liiketoiminnan muita kuluja. (3)

• Tilikauden lopun ostoveloista 15 mk ja tilikauden alun ostoveloista 5 mk liittyy pysyvien vastaavien hyödykkeiden 
hankintoihin. Loput ostovelat liittyvät liiketoimintaan. (9)

• Tilikauden lopun siirtoveloista 10 mk liittyy korkomenoihin, 4 mk on verovelkoja ja 5 mk konsernlavustusvelkaa. Tilikauden 
alun siirtoveloista 5 mk liittyy korkomenoihin, 2 mk on verovelkoja ja 15 mk konsemiavustusvelkaa. (11)

• Lainat rahoituslaitoksilta sisältävät pitkäaikaisten lainojen lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan siirretyt lyhennyseräL 
Tilikaudella ei ole nostettu lisää lainaa. (6)
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Suora rahoituslaskelma

Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut 211
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 0
Maksut liiketoiminnan kuluista__________________________________ -167
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 44

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -15
Saadut korot liiketoiminnasta 34
Saadut osingot liiketoiminnasta 5
Maksetut välittömät verot________________________________________-1_

Liiketoiminnan rahavirta (A) 67

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -21
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 33
Investoinnit muihin sijoituksiin -13
Maksetut verot luovutustuloista___________________________________ -7

Investointien rahavirta (B) -8

Rahoituksen rahavirta:
Omien osakkeiden hankkiminen -2
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -39
Maksettu konserniavustus______________________________________ -15

Rahoituksen rahavirta (C) -56

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 3

Rahavarat tilikauden alussa 40
Rahavarat tilikauden lopussa 43
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Suoraan rahoituslaskelmaan tarvittavat laskelmat

Myynnistä saadut maksut:
+ Tuloslaskelman liikevaihto 200
+ Liikevaihtoa koskevat myyntisaamiset (01.01.) 55
- Liikevaihtoa koskevat myyntisaamiset (31.12.) -42

+ Liikevaihtoa koskevat siirtosaamiset (01.01.) 3
- Liikevaihtoa koskevat siirtosaamiset (31.12.)________________________________________ -5

= Myynnistä saadut maksut 211

Maksut liiketoiminnan kuluista:
+ Tuloslaskelman ostot 90
+ Tuloslaskelman henkilöstökulut 40
+ Tuloslaskelman liiketoiminnan muut kulut 35
- Em. eriin merkityt investointien tai rahoituksen rahavirtaan kuuluvat erät -3

+ Em. kuluja koskevat ostovelat (01.01.) 5
- Em. kuluja koskevat ostovelat (31.12.) -5

+ Em. kuluja koskevat siirtovelat (01.01.) 38
- Em. kuluja koskevat siirtovelat (31.12.) -36

+ Em. eriä koskevat pakollisten varausten vähennykset__________________________________ 3
=Maksut liiketoiminnan kuluista 167

Maksetut korot ja maksut muista rahoituskuluista:
+ Tuloslaskelman korkokulut ja muut rahoituskulut 27
- Em. erään tuloslaskelmassa merkityt kurssitappiot -7

+ Em. erää koskeva osuus siirtoveloista (01.01.) 5
- Em. erää koskeva osuus siirtoveloista (31.12.)______________________________________ -10

=Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 15

Saadut korot ja muut rahoitusluotot liiketoiminnan rahavirrassa:
+ Tuloslaskelman korkotuotot ja muut rahoitusluotot 37
+ Em. erää koskeva osuus siirtosaamisista (01.01.) 2
- Em. erää koskeva osuus siirtosaamisista (31.12)_____________________________________ -5_

= Saadut korot ja muut rahoitusluotot liiketoiminnasta 34

Maksetut välittömät verot:
+ Tuloslaskelman tuloverot ja muut välittömät verot 12
+ Välittömien verojen osuus siirtoveloista ja muista veloista (01.01.) 2
- Välittömien verojen osuus siirtoveloista ja muista veloista (31.12.) -4
- Laskennalliset verosaamiset (01.01.) -7

+ Laskennalliset verosaamiset (31.12.) 5
- Investointien rahavirtaan kuuluvat erät____________________________________________ -7_

= Maksetut välittömät verot 1

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin:
+ Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet (31.12) 270
- Pysyvien vastaavien aineelliset ja aineettomat hyödykkeet (01.01) -260

+ Tuloslaskelman poistot ja arvonalentumiset pysyvistä vastaavista 10
+ Tilikaudella myytyjen pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistamaton hankintameno 11
+ Em. investointeja koskevat osto- ym. velat (01.01.) 5
- Em. investointeja koskevat osto- ym. velat (31,12.)__________________________________ -15^

= Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 21
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Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot:
+ Luovutettujen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistamaton hankintameno 11
+ Em. eriin liittyvät myyntivoitot tuloslaskelmasta 25
- Em. eriin liittyvät myyntitappiot tuloslaskelmasta_____________________________________ -3_

= Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 33

Investoinnit muihin sijoituksiin:
+ Pysyvien vastaavien sijoitukset lainasaamisia lukuun ottamatta (31.12) 38
- Pysyvien vastaavien sijoitukset lainasaamisia lukuun ottamatta (01.01)__________________ -25_

= Investoinnit muihin sijoituksiin 13

Omien osakkeiden hankkiminen:
+ Omat osakkeet (31.12.) 7
- Omat osakkeet (01.01.)_________________________________________________________ -_5_

= Omien osakkeiden hankkiminen 2

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut:
- Lyhytaikaisten lainojen määrä (31.12) -5

+ Lyhytaikaisten lainojen määrä (01.01) 20
+ Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät lyhytaikaisissa lainoissa (31.12) 5
- Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät lyhytaikaisissa lainoissa (01.01)____________________ -20_

= Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (rahoituslaskelmaan 0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut:
- Pitkäaikaisten lainojen määrä (31.12.) -60

+ Pitkäaikaisten lainojen määrä (01.01.) 77
+ Pitkäaikaisten lainojen tuloslaskelmaan tilikaudella kirjatut kurssitappiot 7
- Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät lyhytaikaisissa lainoissa (31.12) -5

+ Pitkäaikaisten lainojen lyhennyserät lyhytaikaisissa lainoissa (01.01)_____________________ 20_
= Pitkäaikaisten lainojen rahavirtapohjainen muutos 39

+ Pitkäaikaisten lainojen nostot_____________________________________________________ 0
= Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 39

Maksetut osingot ja muu voitonjako:
+ Tilikauden voitto (01.01.) 0
+ Edellisten tilikausien voitto (01.01.) 120
- Edellisten tilikausien voitto (31.12.) -118
- Hankituista omista osakkeista maksettu määrä_______________________________________ -2_

= Maksetut osingot ja muu voitonjako 0

Maksettu konserniavustus:
+ Tilikaudelta annettu konserniavustus 5
+ Konserniavustusvelka (01.01.) 15
- Konserniavustusvelka (31.12.)____________________________________________________ -J>_

= Maksettu konserniavustus 15



Epäsuora rahoituslaskelma 124

Liiketoiminnan rahavirta
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 35
Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot 10
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -3
Rahoitustuotot ja -kulut -15
Muut oikaisut_________________________________________________-2_

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 25

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) 11
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+) 10
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)_____________ -2_

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 44

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -15
Saadut osingot liiketoiminnasta 5
Saadut korot liiketoiminnasta 34
Maksetut välittömät verot____________________________________________И_

Liiketoiminnan rahavirta (A) 67

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -21
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 33
Investoinnit muihin sijoituksiin -3
Ostetut tytäryhtiöosakkeet -10
Verot luovutustuloista_______________________________________________ -7_

Investointien rahavirta (B) -8

Rahoituksen rahavirta:
Omien osakkeiden hankkiminen -2
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -39
Maksettu konserniavustus__________________________________________ -15

Rahoituksen rahavirta (C) -56

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 3

Rahavarat tilikauden alussa 40
Rahavarat tilikauden lopussa 43




