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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Aiheen esittely 

 

Kirjanpito on mitä suurimmissa määrin sidoksissa talousjärjestelmän yleisiin ajattelu-

malleihin ja -käytäntöihin. Markkinataloudessa yritys nähdään rahoituksellisesti itsenäi-

seksi pääomakasaumaksi, jota ympäröivät mahdollisimman aidot markkinat. Suunni-

telmataloudessa yritys on puolestaan ennen kaikkea keskusjohdon talouspoliittinen työ-

kalu.1 Kirjanpito Venäjällä on koko 1990-luvun ajan perustunut neuvostokirjanpidon 

informaatiovaatimuksiin. Keskeistä siinä on ollut verosidonnaisuus, tasepohjaisuus ja 

tulosseurannan sivuuttaminen.2 Valtion ja puolueen lisäksi yrityksillä ei ollut muita si-

dosryhmiä, sillä sosialistisen valtiojärjestelmän mukaan valtio omisti ja rahoitti kaiken. 

Valtio oli tällöin myös sekä informaation tilaaja että loppukäyttäjän tarpeiden määritteli-

jä, joten kirjanpidon tuottaman informaation tarve oli hyvin erilainen markkinatalouteen 

nähden.3 

 

Vuosituhannen vaihteessa Venäjällä käynnistyi laaja tilinpäätöskäytännön kokonaisuu-

distus, jonka tavoitteena on lähentää venäläistä kirjanpitolainsäädäntöä kansainväliseen 

lainsäädäntöön. Tämän uudistuksen yhteydessä tulojen ja menojen kirjaamisperusteet 

yhtenäistettiin sekä tilijärjestelmä uudistettiin vastaamaan läntisiä standardeja. Verojär-

jestelmän kokonaisuudistus sekä vuonna 2002 voimaan tullut uusi yritysverolaki ovat 

osaltaan johtaneet länsimaisen käytännön mukaiseen toimintaan. Erityisen merkittävää 

on, että kirjanpito ja verotus on näiden uudistusten yhteydessä eriytetty toisistaan ja ve-

näläisten yritysten tunnusluvut on saatu paremmin vastaamaan länsiyritysten vastaavia 

lukuja.4 

 

                                                 

1 Paasio, Riit & Yli-Räisänen 1991, 1. 
2 SVKK ry 2005, 212. 
3 Suvanto 1997, 6. 
4 SVKK ry 2005, 212. 
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Venäjän talouskehitys on aina ollut ja tulee olemaan Suomen kannalta ajankohtainen. 

Sijaitseehan naapurissamme puolitoista kertaa Euroopan kokoinen maa ja sitä tosiasiaa 

ei muuta mikään. Silti Suomessa suhtaudutaan rajanaapuriimme edelleen skeptisen va-

rautuneesti Venäjän huimasta talouskasvusta huolimatta. Uskon tämän johtuvan suu-

rimmaksi osaksi siitä, että suomalaiset eivät tunne venäläistä kulttuuria ja talouslainsää-

däntöä riittävän hyvin, minkä lisäksi venäläisestä tilinpäätöskäytännöstä on vallalla 

voimakkaita stereotypioita. Venäjä on taloudellisesti hyvin houkutteleva maa, sillä 

maantieteellisesti lähellä sijaitseva markkina-alue on todella suuri. Ostajakuntaa löytyy 

paljon ja väestön ostovoimakin kasvaa jatkuvasti.  

 

Myös Suomen Pankki vahvistaa Venäjän positiivisen talouskehityksen. Suomen Pankin 

siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT uskoo, että Venäjän talouden kasvu jatkuu 

vahvana ja pysyy 5–7 prosentissa ainakin vuoteen 2010 saakka. Kasvun moottorina ei 

enää ole ainoastaan yksityinen kulutus vaan myös investoinnit ja tulevien vaalien ansi-

osta julkinen kulutus ovat lähteneet liikkeelle, kirjoittaa Kauppalehti.5 Tällainen talous-

kehitys vaikuttaa positiivisesti suomalaisten yritysten etabloitumiseen Venäjälle. Mo-

nesti suomalaisten yritysten etabloitumispäätös perustuukin juuri Venäjän voimakkaalle 

talouskasvulle. Suomessa monella toimialalla kasvu on hyvin pientä verrattuna naapu-

rimaamme tilanteeseen, jossa vastaavalla toimialalla kasvu voi olla merkittävästi nope-

ampaa. Osaava ja kielitaitoinen työvoima on välttämätön edellytys Venäjän markkinoil-

le suuntaavalle yritykselle. Osaavan työvoiman tärkein ominaisuus on, kielitaidon lisäk-

si, Venäjän lainsäädännön ja tilinpäätöskäytännön tunteminen. Tässä tutkielmassa luki-

jaa perehdytetään näihin molempiin. 

 

Tutkimusaiheen valintaan on vaikuttanut venäläinen taustani ja kielitaitoni sekä näiden 

synnyttämä luonnollinen kiinnostus Venäjän talouskehitykseen. Edellisten lisäksi aihe-

valintaa puoltaa uutuusarvo, sillä suomalaisen ja venäläisen tilinpäätöskäytännön kes-

keisten erojen yksityiskohtaista ja käytännönläheistä vertailua ei ole tehty aikaisemmin. 

Voidaan siis sanoa, että tälle tutkimukselle on olemassa selkeä tilaus, sillä suomalaisen 

laskenta-ammattikunnan tämänhetkinen tietämys itänaapurimme talouslainsäädännöstä 

on melko vähäinen. Julkaistut artikkelit ja kirjat, joita niitäkin on suhteellisen niukasti, 

keskittyvät lähinnä venäläisen tilinpäätöskäytännön ja kansainvälisen tilinpäätöskäytän-

                                                 

5 Mauno 2007,<http://www.kauppalehti.fi/t/arkisto> 
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nön vertailuun. Tämä näkökulma on toki tärkeä Venäjän uudistaessaan lainsäädäntöään 

jatkuvasti kohti kansainvälisen raportoinnin edellyttämää tasoa. Toistaiseksi tilanne on 

kuitenkin se, että suomalaisille taloushallinnon parissa työskenteleville henkilöille kan-

sainväliset tilinpäätösraportointistandardit eli IFRS (International Financial Reporting 

Standards) on edelleen suhteellisen vieras käsite. Tällöin edellä kuvattu vertailuasetelma 

muodostaa tilanteen, jossa verrataan keskenään kahta lukijalle vierasta aihetta, mikä ei 

johda läheskään niin hyvään lopputulokseen asian ymmärtämisen ja sisäistämisen kan-

nalta kuin tilanne, jossa Venäjän tilinpäätöskäytäntöä verrattaisiin suomalaiseen, ylei-

sesti tunnetumpaan, tilinpäätöskäytäntöön. Tämän tutkimuksen kontribuutio on siis sekä 

teoreettinen että käytännönläheinen. 

 

Lisäksi aikaisempia tutkimuksia leimaa vahvasti vanhentuneiden lähteiden käyttö. Päi-

vitetyn, 2000-luvun puolella julkaistun lähdemateriaalin käyttö on erityisen tärkeää, sil-

lä venäläinen kirjanpitolainsäädäntö on muuttunut hyvin radikaalisti Neuvostoliiton ro-

mahtamisen jälkeen ja muuttuu edelleen. Tällöin 2000-luvulla tehtyjen tutkielmien ja 

tutkimusten lähdeaineisto ei missään nimessä saa perustua 1990-luvulla tai jo sitä aikai-

semmin julkaistuun kirjallisuuteen. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja rajaukset 

 

Tutkielmassa keskitytään suomalaiseen ja venäläiseen tilinpäätöskäytäntöön tarkastele-

malla niiden keskinäisiä eroavaisuuksia, ja erovaisuuksien mahdollisia syitä. Tutkielma 

on luonteensa vuoksi jaettavissa kahteen osaan: tilinpäätöskäytäntöjen yleiseen viiteke-

hykseen ja vaihto-omaisuuden erityiskysymyksiin. Jako on perusteltavissa sillä, että ai-

kaisemman tutkimuksen puuttuessa, yleisen viitekehyksen luominen tilinpäätöskäytän-

töjen vertailulle nähdään välttämättömäksi tämän tutkielman kannalta. Toisaalta laa-

juusongelman vuoksi kaikkia tilinpäätöskäytännön osa-alueita ei voida käsitellä tämän 

tutkielman puitteissa, jolloin omaksi erilliseksi kokonaisuudeksi on valittu vaihto-

omaisuuden erityiskysymykset. Tutkimusongelma voidaan muotoilla seuraavien kysy-

mysten muotoon: 

 

1. Miten venäläinen ja suomalainen tilinpäätöskäytäntö eroavat toisistaan tilinpää-

töskäytännöissä eroja aiheuttavien tekijöiden valossa? 
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2. Mistä rakentuu venäläinen tilinpäätöskäytäntö? 

3. Mitä tilinpäätöskäytäntöjen välisiä eroavaisuuksia sisältyy vaihto-omaisuuden 

erityiskysymyksiin? 

 

Tilinpäätöskäytäntöjen yleisessä viitekehyksessä luodaan katsaus tilinpäätöskäytännöis-

sä eroja aiheuttaviin tekijöihin ja pohditaan niiden vaikutusta suomalaiseen ja venäläi-

seen tämänhetkiseen tilinpäätöskäytäntöön sekä esitellään venäläisen tilinpäätöskäytän-

nön perusperiaatteet. Selkeästi erilliseksi osakokonaisuudeksi tutkielmasta nousevat 

vaihto-omaisuuden erityiskysymykset, joita ovat käsitemäärittely, arvostaminen, jaksot-

taminen sekä valmistusasteen mukainen osatuloutus. Vaihto-omaisuuden erityiskysy-

mykset on valittu tutkielmaan sen vuoksi, että tämä kokonaisuus poikkeaa eniten ver-

tailtaessa suomalaisen ja venäläisen tilinpäätöskäytännön mukaista kirjanpidollista sää-

telyä ja yritysmaailmassa havaittavaa käytäntöä. 6  Tämän vuoksi juuri vaihto-

omaisuuden tarkastelu on mielekkäintä tämän tutkielman laajuuden puitteissa. 

 

Rahoituslähteet eli yrityksen oma ja vieras pääoma on jätetty kokonaan tutkielman ai-

hepiirin ulkopuolelle. Samoin taseen muut erät, kuten aineelliset ja aineettomat hyödyk-

keet, sijoitukset, saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat tämän 

tutkielman kannalta epäolennaisia eriä. Myös tuloslaskelman erien tarkempi käsittely on 

rajattu tämän tutkielman ulkopuolelle. Tutkimuslaskelmaa käsitellään venäläisen tilin-

päätöskäytännön esittelyn yhteydessä ainoastaan hyvin yleisellä tasolla. Edellä luetellut 

rajaukset on pääosin suoritettu laajuusongelman vuoksi, mutta myös siitä syystä, että 

edellä lueteltujen erien lainsäädännölliseen puoleen ei liity merkittäviä eroja tilinpäätös-

käytäntöjen välillä. Toisin sanoen, mikäli eroja on, ne ilmenevät käytännön soveltami-

sessa eivätkä niinkään lainsäädännöllisellä tasolla. Myös yritysverotus on rajattu tämän 

tutkielman ulkopuolelle johtuen siitä, että se on hyvin monimutkainen ja selkeästi erilli-

nen oma kokonaisuus. Verojärjestelmän yleisiä piirteitä kuitenkin käsitellään tutkielman 

toisessa luvussa, koska se on tarpeen tilinpäätöskäytäntöjen yleisen viitekehyksen ra-

kentamisen kannalta. 

 

                                                 

6 Chakhovich 2007. 
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On syytä korostaa, että tutkielmassa oletetaan lukijan olevan riittävän perehtynyt suo-

malaiseen tilinpäätöskäytäntöön, minkä vuoksi pääpaino tilinpäätösnormiston tarkaste-

lussa voidaan pitää nimenomaan venäläisessä tilinpäätöskäytännössä. 

 

1.3 Tutkielman tavoite 

 

Tutkielman tavoite on jaettavissa kahteen osatavoitteeseen, jolloin se on linjassa edellä 

kuvattujen tutkielman osa-alueiden kanssa.  Ensimmäinen osatavoite on perehdyttää lu-

kija tilinpäätöskäytännöissä eroja aiheuttaviin tekijöihin käyttäen hyväksi aiempaa kan-

sainvälisen laskentatoimen tutkimusta. Tällöin eroavaisuuksia suomalaisen ja venäläi-

sen tilinpäätöskäytännön välillä peilataan yleisiin eroavaisuuksia aiheuttaviin tekijöihin, 

joita ovat muun muassa tilinpäätöskäytännön taustalla vaikuttava taseteoria, maan talo-

us-, laki- ja verojärjestelmä sekä yritysrahoitus. Tällainen lähestymistapa tutkielman 

aihepiiriin on mielestäni perusteltua sen vuoksi, että aikaisemman tutkimuksen puuttu-

essa, on tärkeää luoda ensin vahva teoreettinen viitekehys, joka auttaa lukijaa paremmin 

ymmärtämään tutkielmassa myöhemmin käsiteltäviä kysymyksiä. Tilinpäätöskäytäntö-

jen eroavaisuuksien tarkastelu ilman tätä teoreettista pohjaa, jättäisi tutkielman aihepii-

rin ymmärtämisen hataraksi ja tekisi erojen varsinaisen analyysin liian mekaaniseksi. 

 

Lisäksi ensimmäisen osatavoitteen puitteissa tutkitaan venäläisen tilinpäätöskäytännön 

perusperiaatteita (kirjanpitoa säätelevät normit, lainsäätäjien hierarkiasuhteet, kirjanpi-

don järjestäminen organisaatiossa, pääkirjanpitäjän asema, kirjanpitopolitiikka, yleiset 

tilinpäätösperiaatteet), sekä esitellään venäläisen kirjanpitolainsäädännön mukainen yh-

tenäistilipuitteisto, joka on venäläisen tilinpäätöskäytännön merkittävä, suomalaisesta 

tilinpäätöskäytännöstä eroava ominaispiirre. Ensimmäisen osatavoitteen puitteissa pyri-

tään vastaamaan edellä lueteltuun kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

 

Tutkielman toinen osatavoite on perehdyttää lukija vaihto-omaisuuden erityiskysymyk-

siin Suomen ja Venäjän kirjanpitolainsäädännön, kirjanpidollisen käsittelyn sekä tilin-

päätösraportoinnin näkökulmasta käyttäen hyväksi vertailevaa tutkimusotetta. Tämä 

osatavoite pitää sisällään myös katsauksen Russian GAAP:in (Russian Generally Ac-

cepted Accounting Principles) säätelemiin vaihtoehtoisiin kirjaustapoihin, ei siis ainoas-

taan laajimmin käytössä oleviin ratkaisuihin. Tavoitteena on vertailevaa tutkimusotetta 
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käyttäen tutkia, onko vaihto-omaisuuden käsittelyssä suomalaisen ja venäläisen tilinpää-

töskäytännön välillä eroja, ja mikäli näin on, niin minkälaisia nämä erot ovat. Toisen 

osatavoitteen puitteissa tutkielmassa pyritään vastaamaan kolmanteen edellä asetettuun 

tutkimuskysymykseen. Osatavoitteet on koottu Taulukkoon 1. 

 

1. osatavoite - venäläisen ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön eroavaisuuksien tarkas-
telu tilinpäätöskäytännöissä eroja aiheuttavien tekijöiden valossa 
- venäläisen tilinpäätöskäytännön perusperiaatteet sekä kirjanpidon että 
tilinpäätöksen laatimisen osalta 

2. osatavoite - vaihto-omaisuuden erityiskysymysten vertaileva tarkastelu Suomen ja 
Venäjän kirjanpitolainsäädännön, kirjanpidollisen käsittelyn sekä tilin-
päätösraportoinnin näkökulmasta 

Taulukko 1 Tutkielman osatavoitteet 

 

Seuraavassa luvussa käsitellään millä tavoin nämä asetetut, taulukossa 1 luetellut, osa-

tavoitteet tullaan saavuttamaan. 

 

1.4 Toteutus ja menetelmät 

 

Kyseessä on käsiteanalyyttinen, kvalitatiivinen tutkimus, jossa aineistoa tutkitaan ver-

tailevalla käsiteanalyyttisellä tutkimusotteella. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus 

on terminä hyvin laaja ja koostuu usein hyvin erityyppisistä tutkimuksista, kuten esi-

merkiksi kulttuuritutkimuksesta7. Tämä tutkielma sisältää myös kulttuuritutkimuksen 

piirteitä, sillä kulttuurilla on hyvin keskeinen merkitys tilinpäätöskäytäntöjen muotou-

tumisessa. Kulttuuritutkimuksen piirteitä on havaittavissa tutkielman toisessa luvussa, 

jossa tutkimusongelmaa analysoidaan makrotaloudellisesta näkökulmasta ja siten luo-

daan yleinen teoreettinen viitekehys venäläisen tilinpäätöskäytännön ymmärtämiselle. 

Makrotaloudelliset tekijät, joita toisessa luvussa käsitellään, ovat kansainvälisen lasken-

tatoimen tutkimuksen perinteisesti selittävinä tekijöinä käytettyjä muuttujia, joilla pyri-

tään selittämään maiden välisiä eroja tilinpäätöskäytännöissä. Näitä makrotaloudellisia 

tekijöitä, kuten talous-, laki-, ja verojärjestelmä, käsitellään vertailevalla tutkimusotteel-

la Suomen ja Venäjän valtioiden ominaispiirteitä analysoiden.  

 

                                                 

7 Tuomi & Sarajärvi 2002, 7–8. 
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Tutkielman toinen luku on hyvin keskeinen yleisen viitekehyksen luomisessa venäläisen 

tilinpäätöskäytännön ymmärtämiselle, koska tähän tutkielmaan valitusta tutkimusase-

telmasta ei ole aikaisempaa tutkimusta. Toinen luku luo näin ollen pohjan myöhemmin 

tutkimuksessa käsiteltävälle asiakokonaisuudelle; vaihto-omaisuuden erityiskysymyk-

sille.  

 

Tutkielman käsiteanalyyttisyys esiintyy hyvin vahvana erityisesti vaihto-omaisuuden 

erityiskysymysten käsittelyn yhteydessä, sillä tilinpäätöskäytäntöjen erot liittyvät 

useimmiten käsitemääritelmiin ja käsitteiden sisältöön. Tutkielman keskeisin käsite on 

tilinpäätöskäytäntö. Kansainvälisistä tilinpäätöskäytäntöjen eroja pohtivaa kirjallisuutta 

lukiessa törmätään usein terminologisiin ongelmiin. Yksi ongelmista on se, että kun yri-

tetään määrittää syitä tilinpäätöskäytäntöjen eroavaisuuksille ja luokitella tilinpäätös-

käytäntöjä, on epäselvää mitä täsmälleen ollaan tutkimassa tai luokittelemassa.8 Tässä 

tutkielmassa tilinpäätöskäytännöllä tarkoitetaan sitä tilinpäätösnormiston kokonaisuutta, 

jota on käytetty julkaistun vuositilinpäätöksen laadinnassa. Terminologiset kysymykset, 

käsitteet ja niiden määritelmät, ovat olennainen kielen ominaispiirre. 

 

Tilinpäätöskäytäntö voidaankin ajatella taloudellisen kommunikoinnin välineenä – ta-

loudellisena kielenä. Kielen tehtävänä on kiteyttää informaatio tai ajatukset merkkeihin, 

jotka ymmärretään tietyssä kulttuuriympäristössä samalla tavalla. Mikäli englantilainen 

haluaa ilmaista informaation kotieläimestä, joka haukkuu, hän käyttää sanaa ”dog”. 

Ranskalainen käyttää vastaavassa tilanteessa sanaa ”chien”, huolimatta siitä, että eng-

lantilainen saattaa kuvitella mielessään Labradorin ja ranskalainen villakoiran. Asian 

ymmärtämisen edellytyksenä on se, että vastaanottajalla on aikaisempi tietämys käytet-

tävistä merkeistä. Lapsi, oppiessaan kielen, omaksuu nämä merkit perheeltään sekä kou-

luympäristössä; laskenta-ammattikunta omaksuu ne koulutuksensa kautta tai työssään. 

Ongelmana on se, että taloudellinen kieli sisältää paljon kulttuurille ominaisia asioita, 

mikä tekee jokaisesta eri kulttuuriympäristön taloudellisesta kielestä hieman erilaisen.9 

 

Edellä esitellyt tutkielman osatavoitteet saavutetaan tarkastelemalla tilinpäätöskäytäntöä 

neljän eri tarkastelutason avulla. Nämä tarkastelutasot ovat teoriataso, kulttuuritaso, sää-

                                                 

8 Nobes 1998, 164. 
9 Walton, Haller & Raffournier 1998, 1–2. 
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telytaso ja formaattitaso.10 Tasojen käyttäminen tutkimustyökaluna on perusteltua sen 

vuoksi, että niillä on, niin kuin tutkielmassa jäljempänä tullaan huomaamaan, keskeinen 

merkitys tilinpäätöskäytäntöjen kehittymisessä ja ilmenemisessä. Tasojen avulla pysty-

tään kuvaamaan johdonmukaisesti eri tilinpäätöskäytäntöjä sekä samalla vertaamaan 

niitä keskenään. Tarkastelutasojen käyttö antaa tutkielmalle selkeän rakenteen sekä luo 

johdonmukaisen käsittelytavan aiheelle, josta ei juuri ole aikaisempaa tutkimusta. 

 

Tutkielman ensisijaisena lähdemateriaalina toimivat virallislähteet, kuten lait, asetukset 

ja yleisohjeet. Näiden lisäksi on käytetty erilaisia virallislähteiden kommentaariteoksia. 

Yhtenä tämän tutkielman kannalta merkittävänä lähteenä voidaan pitää henkilölähteenä 

käytettyä suuren asiantuntijaorganisaation Venäjä-asiantuntijaa, Stanislav Chakho-

vichia11, jolla on monen vuoden kokemus venäläisestä yritysmaailmasta.  

 

Henkilölähteen ansiosta tutkielmassa käsitellyt asiat voidaan esitellä myös käytännössä 

sovellettavan tilinpäätöskäytännön näkökulmasta, mikä usein saattaa poiketa virallisläh-

teissä säädellyistä vaihtoehdoista. Tämä informaation on kerätty haastattelemalla henki-

lölähdettä virallislähteistä kerätyn aineiston analysoinnin jälkeen. Venäjän tilinpäätös-

normiston käytännön soveltamista koskevan informaation keräämistavassa on siten näh-

tävissä teemahaastattelun piirteitä. Tutkijan ja henkilölähteen väliset keskustelut ovat 

olleet hyvin vapaamuotoisia, puolistrukturoituja haastatteluja, jotka ovat pohjautuneet 

suurimmaksi osaksi vaihto-omaisuuden erityiskysymyksiin. Näin ollen haastattelu on 

kohdistunut ennalta valittuihin teemoihin, mutta kysymysten muotoa tai esittämisjärjes-

tystä ei ole ennalta määritelty, mikä vahvistaa haastattelun puolistrukturoiduksi haastat-

teluksi, teemahaastatteluksi12. 

 

Henkilölähteen merkitys tutkielmalle on hyvin suuri myös esitetyn informaation 

verifioinnin näkökulmasta. Yleisesti ottaen tutkielmissa pyritään välttämään virheiden 

syntymistä, mutta tästä huolimatta tulosten luotettavuus ja pätevyys saattavat silti 

vaihdella. Siksi tässä tutkielmassa informaation reliaabeliutta, tulosten toistettavuutta 

sekä validiutta, pätevyyttä pyritään lisäämään verifioimalla esitetty informaatio 

henkilölähteellä.                                                  

10 Majala 1987, 25–45. 
11 Senior Manager, Transaction Services, Russian Desk Leader, PricewaterhouseCoop-
ers Oy. 
12 Metsämuuronen 2006, 115. 
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Tutkielma on kirjoitettu ottaen huomioon myös venäjänkielentaitoiset lukijat ja sen 

vuoksi tutkielmassa on käytetty myös venäjänkielisiä termejä suomenkielisten termien 

rinnalla sulkuihin merkittynä tai alaviitteenä. Uskon, että tämä käytäntö tuo huomatta-

vaa lisäarvoa venäjänkielentaitoisille lukijoille. Tämän lisäksi tutkielmassa mainitut lait, 

asetukset ja standardit on helpompi tarvittaessa löytää, mikäli ne on annettu myös venä-

jän kielellä, kyrillisin kirjaimin. 

 

Tutkielmassa käytetyistä lähteistä suuri osa on venäjänkielistä tai englanninkielisiä ja 

monille termeille ja käsitteille ei ole suomen kielessä vielä vakiintunutta muotoa. Näin 

ollen tutkija on joutunut suomentamaan monia termejä, käsitteitä, suoria lainauksia, tau-

lukoita ja kuvissa olevia tekstejä. Näissä lähdeviitteissä ei enää erikseen mainita, että ne 

ovat tutkijan suomentamia, koska kaikki vieraskielisistä lähteistä otetut lainaukset ovat 

tutkijan suomentamia. Lähdemateriaalin kääntämisessä ensisijaisena tavoitteena on ollut 

tekstin sisältämän viestin ja sanoman välittäminen juuri sellaisina kuin ne alkuperäises-

sä kontekstissaan ovat olleet. 

 

1.5 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielman rakenne on etenemistavaltaan deduktiivinen, jolloin isoista 

kokonaisuuksista siirrytään asteittain pienempiin osa-alueisiin ja erityskysymyksiin. 

Tutkielma alkaa makrotaloudellisesta maiden analyysistä, jossa pohditaan eri tekijöiden 

vaikutusta tilinpäätöskäytäntöön. Tämän jälkeen selvitetään yleiset venäläisen 

tilinpäätöskäytännön rakennuspalikat eli varsinaiset, säätelytasolla määrätyt kirjanpidon 

periaatteet sekä formaattitasolla määriteltävät, tilinpäätöksen keskeiset osat, 

tuloslaskelma ja tase. Tämä kokonaisuus luo lukijalle pohjan vaihto-omaisuuden 

erityiskysymyksen ymmärtämiselle, jota voidaan pitää tämän tutkielman varsinaisena 

antina. Kunkin maan tilinpäätöskäytäntö muodostuu useista eri osa-alueista ja siihen 

vaikuttavat monet tekijät. Yksi osa-alue, joka tähän tutkimukseen on valittu, on vaihto-

omaisuus ja sen erityiskysymykset. 

 

Kuten jo aiemmin todettiin, tutkielmassa käytetään tutkimustyökaluna neljää tarkastelu-

tasoa. Nämä tarkastelutasot näkyvät selkeästi läpi tutkielman antaen sille selkeän ja joh-
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donmukaisen rakenteen. Tutkielman toinen luku pitää sisällään kaikki neljä tarkastelu-

tasoa sekä jakautuu selvästi kahteen osaan. Luvun alkuosassa pohditaan eri taseteorioita 

sekä tilinpäätöskäytäntöjen taustalla olevia muita teoriakäsityksiä. Tällöin liikutaan siis 

tarkastelutasoissa teoriatasolla. Kulttuuritasolla valotetaan tilinpäätöskäytäntöjen erojen 

syitä tarkastelunäkökulmana kansainvälinen laskentatoimi. Tässä tutkimuskentässä on 

pyritty jo pitkään selittämään tilinpäätöskäytännöissä olevia eroja ja niiden syitä eri 

maissa. Merkittävimmät tutkijat kansainvälisen laskentatoimen tutkimuksen kentässä 

ovat Christopher Nobes ja Robert Parker, joiden teoksiin perustuen toisessa luvussa va-

lotetaan tilinpäätöskäytännöissä olevia yleisiä erojen syitä sitomalla tämä näkökulma 

nimenomaan suomalaiseen ja venäläiseen tilinpäätöskäytäntöön. 

 

Toisen luvun jälkimmäisessä osassa tarkastellaan Venäjän kirjanpitoa sääteleviä norme-

ja ja kirjanpidon perusperiaatteita, jolloin liikutaan tarkastelutasoissa säätelytasolla. Lo-

puksi esitellään yleiset tilinpäätösperiaatteet sekä tilinpäätöksen keskeisten osien, tulos-

laskelman ja taseen, rakenteen. Tällöin liikutaan tarkastelutasoissa formaattitasolla. 

 

Luvussa kolme siirrytään säätely- ja formaattitasolle yksityiskohtaisemmalla otteella, 

jolloin tarkastellaan vaihto-omaisuuden erityiskysymyksiä sekä suomalaisen että venä-

läisen tilinpäätöskäytännön mukaan. Tässä luvussa myös vertaileva tutkimusote on vah-

vimmillaan. 

 

Tarkastelutasojen rooli tutkielmassa on ilmeisen keskeinen, sillä teoria- ja kulttuuri-

tasojen avulla käsiteltävälle aihepiirille luodaan teoreettinen viitekehys, joka auttaa luki-

jaa ymmärtämään säätely- ja formaattitasolla tarkasteltavia seikkoja. 

 

2 TILINPÄÄTOSKÄYTÄNTÖJEN YLEINEN VIITEKE-

HYS 

 

 

Yritystoiminnan kansainvälistyminen ja pääomamarkkinoiden vapautuminen on muut-

tanut yritysmaailmaa hyvin paljon. Yrityksillä on yhä enemmän toimintaa eri puolilla 

maailmaa. Asiakkaat, yhteistyökumppanit, sijoittajat ja muut yrityksen sidosryhmät ovat 
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hajautuneet ympäri maailmaa. Yritykset hankkivat myös rahoituksensa osin globaaleilta 

rahoitusmarkkinoilta. Tällainen kehitys on osoittanut sen, että maiden tilinpäätöskäy-

tännöt eroavat toisistaan hyvin paljon. Se ei tietysti aina ole ongelma tai este liiketoi-

minnalle, mutta joissakin tapauksissa tilinpäätöskäytännön eroavaisuus voi aiheuttaa 

tehottomuutta, liiketoimintamahdollisuuksista luopumista tai taloudellisen käyttäytymi-

sen vääristyneisyyttä.13 

 

2.1 Tilinpäätöskäytäntö taloudellisena kielenä 

 

Niin kuin jo aiemmin on todettu, tilinpäätöskäytäntö voidaan ajatella taloudellisena kie-

lenä. Kansallinen taloudellinen kieli muovautuu vastaamaan paikallisia tarpeita, joita 

ovat esimerkiksi kommunikointi paikallisten sijoittajien, veroviranomaisten tai pank-

kisektorin edustajien kanssa. Sen tarkoituksena ei siis ole olla kansainvälinen, eri kult-

tuurien välisen taloudellisen kommunikoinnin mahdollistava asia. Tämän vuoksi mai-

den välisen kommunikoinnin luonnollisen seurauksena ovat väärinkäsitykset, koska 

viestin lähettäjän ja vastaanottajan viitekehykset eroavat toisistaan. Kuviossa 1 on esi-

tetty tilinpäätöskäytännöissä olevien erojen syitä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Väärin-

käsityksiä syntyy johtuen sekä informaation sisällön erilaisuudesta että vastaanottajan ja 

lähettäjän asioiden havaitsemistavassa ja tulkinnassa olevista eroista. Taloudellisen kie-

len kansallinen ainutlaatuisuus onkin juuri kansainvälisen laskentatoimen ongelman 

ydinajatus.14 

 

                                                 

13 Walton ym. 1998, 1. 
14 Walton ym. 1998, 2. 
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Havaitseminen ja  
tulkitseminen 

Esittäminen, kirjauskypsyys ja 
arvostaminen 

EROT TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNNÖSSÄ 

Maakohtainen sosiaalinen, taloudellinen 
ja kulttuuriympäristö 

Erilaiset tilinpäätösraportoinnin 
tavoitteet 

Erilaiset kirjanpitoperiaatteet 

 

 

Kuvio 1 Tilinpäätöskäytäntöjen eroavaisuuksien syyt (mukaillen Walton ym. 1998, 2.) 

 

Eri maiden tilinpäätöskäytännöt poikkeavat toisistaan. Kuten Kuviosta 1 käy ilmi, erot 

laskentakäytännöissä johtuvat maiden erilaisesta sosiaalisesta, taloudellisesta sekä kult-

tuuriympäristöstä. Nämä puolestaan asettavat erilaiset tavoitteet taloudelliselle rapor-

toinnille, mikä vaikuttaa laskentaperiaatteisiin. Eroja on esittämistavassa, kirjaamis- ja 

arvostamisperiaatteissa sekä havainnoissa ja tulkinnoissa15 Tilinpäätöskäytännön muo-

vautumiseen vaikuttavat myös tilinpäätöskäytäntöjen taustalla olevat taustateoriat, ylei-

set viitekehykset. Näitä teorioita kutsutaan taseteorioiksi ja niihin syvennytään lähem-

min teoriatasolla luvussa 2.3. 

 

Laskentatoimen vertaaminen kieleen on perusteltua puhuttaessa laskentatoimesta yh-

teiskunnan kehitystä heijastavana kappaleena, informaation kerääjänä ja kommunikoin-

nin välineenä. Laskentatoimi nähdään tällöin ”sosiaalisena rakennelmana”, joka heijas-

telee sen yhteiskunnan piirteitä, jossa se on kehitetty. Toisin kuin kieli, laskentatoimi on 

lainsäädännön sekä myös kirjoittamattomien sääntöjen kohde, jotka ovat kehittyneet 

käytännön kautta. Tällainen lainsäädäntö kehittyy yleensä jonkin epätavallisen tapahtu-

                                                 

15 Walton ym. 1998, 2. 
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man ansiosta, jolloin se on ikään kuin vastaus tämän tapahtuman johdosta muuttuneisiin 

olosuhteisiin. Ilmiö voidaan nähdä myös laskentatoimen evoluutiomallina. Evoluutio-

mallissa tietty tasapainotila kestää aikansa, jonka jälkeen se häiriintyy jonkin talousym-

päristön muutoksen tai muun epätavallisen tapahtuman seurauksena. Lainsäädäntö vas-

taa muuttuneisiin olosuhteisiin, jolloin syntyy uusi tasapainotila. Koska muutokset ta-

loudellisessa ympäristössä eivät välttämättä tapahdu lainkaan tai ainakaan samalla taval-

la ja samoin seurauksin kaikissa maissa, laskentatoimen käytäntö vaihtelee maittain.16 

 

Kirjanpidon kieli on kehittynyt teorian ja käytännön vuorovaikutuksena. Teoria tarjoaa 

tähän prosessiin terminologiansa ja käsitteensä, jota käytäntö soveltaessaan muokkaa. 

Käytäntö voi myös synnyttää uusia ilmiöitä ja käsitteitä, joita teoriatasolla saatetaan 

täsmentää. Näin syntyivät esim. US GAAP:n (Generally Accepted Accounting Princi-

ples in the United States) tai IFRS:n tilinpäätösraportointistandardit enemmän tai vä-

hemmän virallisen vahvistamisprosessin läpikäytyään. Suomessa kehitys on pääosin 

tapahtunut toisessa järjestyksessä. Käytännön ilmiöitä ja tarpeita ajatellen sekä aikai-

sempia teoriakäsityksiä tukena käyttäen on kehitetty kirjanpitoteoria, meno-tuloteoria, 

jonka käsitteistön ja terminologian mukaan tilinpäätöskäytäntö on kehittynyt. Tuloksena 

on kirjanpidon kieli, joka päällisin puolin kuulostaa eri maissa samanlaiselta, mutta tar-

kemmin tutkittaessa siinä on huomattavia eroja.17 

 

Tässä luvussa käsitellään kirjanpidon yleisiä teoreettisia ajatusmalleja, kuten perinteisiä 

taseteorioita, joiden valossa tarkastellaan suomalaisen ja venäläisen tilinpäätöskäytän-

nön asemaa kansainvälisen laskentatoimen kentässä nimenomaan suomalaiseen tilinpää-

töskäytäntöön peilaten. Tällöin liikutaan tarkastelutasoissa teoriatasolla. 

 

Luvussa 2.3 teoriatasolta siirrytään kulttuuritasolle, jolloin pohditaan syitä 

tilinpäätöskäytännöissä oleville eroille makrotaloudellisesta näkökulmasta. Luvussa 2.4 

ja 2.5 liikutaan säätely- ja formaattitasolla, jolloin selvitetään yleiset venäläisen 

tilinpäätöskäytännön rakennuspalikat eli varsinaiset, säätelytasolla määrätyt, 

kirjanpidon periaatteet sekä formaattitasolla määriteltävät, tilinpäätöksen keskeiset osat, 

tuloslaskelma ja tase. Seuraavaksi esitellään tarkemmin tutkielmassa käytettävät 

tarkastelutasot. 
                                                 

16 Walton ym. 1998, 3. 
17 Majala 1987, 30. 
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2.2 Tilinpäätöskäytäntöjen tarkastelutasot 

 

Tilinpäätöskäytännön kehittymisen pohjana oleva ensimmäinen tarkastelutalo, on teo-

riakäsitys, joka maassa vallitsee ja jolle tilinpäätöskäytäntö perustuu. Maassa voi olla 

hallitsevana tietty kirjanpitoteoria, jolle kaikki perustuu, kuten esimerkiksi Suomessa on 

aikaisemmin ollut. Toisaalta maan tilinpäätöskäytäntö voi perustua vuosien kuluessa 

yleisesti hyväksyttyihin menettelytapoihin, sovinnaisiin periaatteisiin, jotka ovat muo-

dostuneet tai vahvistettu standardeiksi, kuten esimerkiksi USA:ssa ja Englannissa. Nä-

mä standardit toimivat periaatteellisina viittoina käytännön kirjanpitoratkaisuja tehtäes-

sä.18 

 

Nykypäivään mennessä kirjanpito on kokenut monenlaisia muutos- ja kehitysvaiheita 

eri maiden taloudellis-sosiaalisen kehityksen mukaan. Koska kirjanpitoa pidetään ihmis-

ten toimesta ihmisten muodostamissa yhteisöissä, se on sidoksissa siihen kulttuuriin, 

joka kulloinkin yhteisössä vallitsee. Näin kulttuuritausta on toinen taso, jolla kirjanpito-

eroavuuksia ja erilaiseksi kehittynyttä tilinpäätöskäytäntöä voidaan selittää.19 

 

Kolmannen tilinpäätöskäytännön tarkastelutason muodostaa se säätely, jota yhteiskunta 

eri elimiensä kautta kohdistaa yrityksen kirjanpitoon. Lait, asetukset, standardit ja erilai-

set viranomaisohjeet ohjaavat ja suuntaavat tilinpäätöskäytäntöjä eri maissa. Ne ovat 

myös kehittyneet erilaisiksi kuvastaen näin eri maiden näkemyksiä ja tarpeita yritystoi-

minnan ohjaamiseen ja säätelemiseen kirjanpidon avulla. Tällä säätelytasolla käytännön 

kirjanpitopuitteet konkretisoidaan ja määritellään se pelivara, mikä yrityksellä on käy-

tössään tilinpäätöstä tehdessään.20 

 

Neljännen tilinpäätöskäytännön tarkastelutason muodostaa formaattitaso eli taseen ja 

tuloslaskelman kaavat tai yleisemmin ilmaistuna tilinpäätösinformaation muodot. Tällä 

tasolla näkyy se, mitä sidosryhmille yrityksen toiminnasta tiedotetaan. Formaattitaso on 

tärkeä, koska sen perusteella voidaan numeerisesti vertailla eri tilinpäätöskäytäntöjä. 

                                                 

18 Majala 1987, 26. 
19 Majala 1987, 26. 
20 Majala 1987, 26. 
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Lisäselvitystä siihen, mistä tilinpäätösluvut on johdettu, miten niitä on tulkittava ja miltä 

osin niitä lopultakaan voi verrata toisiinsa, on etsittävä tarkastelun muilta tasoilta luotet-

tavan kuvan saamiseksi.21 Taulukossa 2 on koottu yhteen kaikki neljä edellä kuvattua 

tilinpäätöskäytännön tarkastelutasoa.  

 

Teoriataso Taseteoriat sekä muu kirjanpidon taustalla vaikuttava teoriaperuste 

Kulttuuritaso 
Historiallinen kehitys maassa ja erityisesti talousjärjestelmä instituu-
tioineen 

Säätelytaso Lait, asetukset, standardit, ohjeet ja suositukset sekä instituutiot 

Formaattitaso Tuloslaskelman ja taseen kaavat, järjestys ja nimikkeet 

Taulukko 2 Tilinpäätöskäytännön tutkimisen tasot ja kohteet22 

 

Seuraavaksi keskitytään jokaiseen tarkastelutasoon tiiviimmin, sillä tilinpäätöskäytäntö-

jen tarkastelutasojen johtaminen ja tutkimisen kohteiden määrittäminen on tämän tut-

kielman kannalta hyvin keskeinen teoreettinen viitekehys. Se luo nimittäin pohjan myö-

hemmälle, yksityiskohtaiselle Suomen ja Venäjän tilinpäätöskäytännössä olevien erojen 

tarkastelulle. 

 

2.3 Teoriataso 

 

Kirjanpitoteoria sisältää yleensä kuvauksen liiketapahtumien käsittelystä ja tilinpäätök-

sen periaatteista. Tilinpäätös sisältää puolestaan tavallisesti tuloslaskelman ja taseen. 

Kirjanpidon teorioissa ei ole periaatteellista teknistä eroa liiketapahtumien kirjaamises-

sa, sillä pohjan kaikille maailmalla käytössä oleville kirjanpitoteorioille muodostaa Lu-

ca Pacciolin ajoilta peräisin oleva kahdenkertaisen kirjanpidon idea. Liiketapahtumien 

luonteen, tilijärjestelmien ja niitä koskevan käsitemäärittelyn suhteen teorioissa on 

eroavuuksia. Ne selittyvät erilaisilla käsityksillä tilinpäätöksestä, sen luonteesta, tehtä-

vistä ja tarkoituksista.23 

 

                                                 

21 Majala 1987, 27. 
22 Majala 1987, 28. 
23 Majala 1987, 17. 
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Tilinpäätöstä koskevista teorioista käytetään kirjallisuudessa melko vakiintuneesti nimi-

tystä taseteoria. Nimitys tilinpäätösteoria kuvaisi paremmin tuloslaskelman ja taseen 

kokonaisuutta, mutta koska historiallisesti on painotettu aina nimenomaan tasetta ja tu-

loslaskelmaa pidetty lähinnä taseen apulaskelmana, voidaan tämä taseteoria-nimityksen 

käyttö ymmärtää sekä Suomessa että muualla maailmassa. Tilinpäätöksen pääasiallisen 

tehtävän mukaan taseteorioita, jotka esitellään seuraavaksi, voidaan erottaa kahta tyyp-

piä: 

– omaisuuden arvon määritystehtävää painottava ns. staattinen teoria ja  

– tuloslaskentatehtävää painottava ns. dynaaminen taseteoria. 

 

Seuraavaksi käsitellään molempia taseteorioita ja pyritään luokittelemaan suomalainen 

ja venäläinen tilinpäätöskäytäntö näiden taseteorioiden mukaan, koska luokittelun avul-

la asioiden kuvaamista ja analysointia voidaan parantaa. Luokitteleminen onkin yksi 

tieteen perustyökaluista.24 

 

2.3.1 Staattinen taseteoria 

 

Omaisuuden arvoa painottava taseteoria on historiallisesti vanhin tasekäsitys. Tämän 

käsityksen mukaan tase ilmoittaa omaisuuden ja vieraan pääoman erotuksena syntyvän 

yrityksen oman pääoman määrän eli tosin sanoen yrityksen nettoarvon. Nettoarvo saa-

daan seuraamalla tilikauden aikana tapahtuneita liiketapahtumia eli pääoma- ja velka-

erien muutoksia. Syntynyt oman pääoman lisäys on voittoa ja vähennys tappiota. Yh-

teenvetona seurannasta tehdään tilinpäätös, jota edustaa ensisijaisesti tase. Tuloslaskel-

ma toimii voiton ja tappion laskemisessa kontrollilaskelmana. Historiallisesti tuloslas-

kelma kehittyi paljon myöhemmin kuin tase ja sen edeltäjä inventaari.25 

 

Staattinen tasekäsitys vallitsee monissa eri maissa, vaikkakin tuloslaskelma on nykypäi-

vänä kasvattanut rooliaan tilinpäätöksen osana. Näistä maista mainittakoon esimerkkei-

nä USA, Saksa ja Ranska. Painotus taseen ja tuloslaskelman välillä vaihtelee, mutta kir-

janpidolliselta perustaltaan näiden maiden tasekäsitykset ovat luonnehdittavissa taseyh-

                                                 

24 Nobes & Parker 2004, 54. 
25 Majala 1987, 17−18. 
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tälö-ajatteluun pohjautuviksi.26 Myös Venäjä kuuluu tasetta korostaviin tilinpäätösteori-

oihin. 

 

Kirjanpidon tuloslaskentatehtävää painottavat taseteoriat ovat kehittyneet myöhemmin 

kuin edellä kuvattu staattinen taseteoria. Staattisessa taseteoriassa tase laaditaan niin, 

että se kuvastaa yrityksen varallisuutta tiettynä hetkenä ja on siten luonnehdittavissa 

staattiseksi. Dynaaminen taseteoria perustuu tuloksen laskemiseen tietyltä aikaväliltä, 

totaalikaudelta tai tilikaudelta, sekä pitää tuloslaskentatehtävää ensisijaisena kirjanpidon 

tehtävänä. Tuloslaskentapainotteisten tilinpäätöskäytäntöjen ja dynaamisten taseteorioi-

den kehittymiseen on vaikuttanut yhteiskunnan taloudellis-sosiaalinen kehitys. Kirjanpi-

to on siis kehittynyt ja pyrkinyt kehittymään vastaamaan vaatimuksia, joita ympäristö 

on sille asettanut. Yritystoiminnan kehittymisen myötä tuloslaskentatehtävä on noussut 

etusijalle, koska omistajien lisäksi muutkin sidosryhmät vaativat tietoa yrityksen toi-

minnan tuottamasta tuloksesta voidakseen esittää voitonjakovaatimuksiaan.27 

 

2.3.2 Dynaaminen taseteoria 

 

Dynaamisen kirjanpitoteorian mukaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen ensisijainen tehtävä 

on oikean tuloksen laskeminen. Tase on ensisijaisesti tuloslaskelman laatimisessa tarvit-

tava apuväline ja tilinpäätössaldojen säilytyspaikka. Dynaamisen periaatteen mukaan 

laadittu tase ei kuvaa omaisuuserien käypiä, todellisia arvoja. Taseeseen kirjataan varoi-

na rahat ja saamiset sekä hankintahintaisina menot, jotka eivät kuulu päättyvälle tilikau-

delle, ja joista odotetaan tuloja myöhempinä tilikausina. Taseeseen kirjataan myös vie-

raan pääoman ja oman pääoman saldot.28 

 

Suomessa kehitetty ns. meno-tuloteoria (Martti Saario 1945), johon suomalainen tilin-

päätöskäytäntö vahvasti perustuu, on luonteeltaan nimenomaan dynaaminen. Sen mu-

kaan kirjanpidon tehtävä on oikean tuloksen laskeminen jaksotettujen tuloksen tekijöi-

den eli tulojen ja niiden aikaansaamiseksi uhrattujen menojen erotuksena. Meno-

tuloteorian mukaiset liiketapahtumat ovat menoja, tuloja ja rahoitustapahtumia. Meno 

                                                 

26 Majala 1987, 18. 
27 Majala 1987, 18. 
28 Alhola 2001, 15. 
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syntyy, kun yritys vastaanottaa tuotannontekijän; ja tulo puolestaan syntyy, kun tuotan-

nontekijä luovutetaan. Muut liiketapahtumat ovat rahoitustapahtumia: esimerkiksi vie-

raan ja oman pääoman sijoitukset, palautukset ja lyhennykset sekä voitonjako. Voiton-

jakoa meno-tuloteorian mukaan ovat jaetut osingot, voitto-osuudet, vieraan pääoman 

korot sekä verot.29 

 

Meno-tuloteorian ensisijainen laadintaperiaate on ”meno tulon kohdalle” -periaate. Sen 

mukaan tilikauden tulosta laskettaessa on ratkaistava, mitkä tulot ja menot kuuluvat juu-

ri tietylle tilikaudelle. Tilikaudelle kuuluvaa tuloa kutsutaan tuotoksi ja tilikaudelle kuu-

luvaa menoa kutsutaan kuluksi. Tulot kuuluvat tuotoiksi tuloslaskelmaan sille tilikau-

delle, jonka aikana suoritteet on luovutettu asiakkaalle, ja tulot ovat realisoituneet. Ne 

menot tai menon osat, joista ei enää odoteta tuloa, kirjataan tuloslaskelmaan kuluiksi. 

Muut menot kirjataan taseeseen eli aktivoidaan odottamaan tuloja. Ne ohjataan tulevai-

suuteen riippumatta siitä, ovatko menot myytäväksi kelpaavia vai ei. Aktivoinnin ehdot-

tomana edellytyksenä on, että menosta ja menon osasta on odotettavissa tuloja vielä 

myöhemminkin.30 

 

Nykyään Suomen kirjanpitolainsäädäntö on muutettu vastaamaan Euroopan yhteisöjen 

säädöksiä, erityisesti neljättä ja seitsemättä yhtiöoikeudellista direktiiviä. Lisäksi lain-

säädännössä on mahdollistettu laajasti kansainvälisten IFRS-periaatteiden toteuttaminen 

tilinpäätöksessä. Tilinpäätös tulee laatia joko suomalaisena ns. FAS-tilinpäätöksenä 

(Finnish Accounting Standards) tai kansainvälisenä IFRS-tilinpäätöksenä (International 

Financial Reporting Standards). IFRS-normistoa voivat halutessaan noudattaa ne kir-

janpitovelvolliset, joissa on suoritettava tilintarkastuslain mukainen tilintarkastus. Pörs-

siyhtiöiden on laadittava konsernitilinpäätöksensä IFRS-tilinpäätöksenä.31 

 

Näin ollen tilinpäätöskäytännöt voidaankin jakaa karkeasti tuloslaskentaa eli tuloslas-

kelmaa ensisijaisesti korostaviin ja omaisuusarvoa eli tasetta arvostaviin. Tässä jaotte-

lussa suomalainen ja venäläinen tilinpäätöskäytäntö ovat, perinteisessä jaottelussa, tois-

tensa vastakohtia. Suomalaisen meno-tulo-teoriapohjaiseen arvomaailmaan kuuluu dy-

naamisuus, realisointiperiaate, totaaliajattelu ja tuloksenlaskentapainotteisuus, kun taas 

                                                 

29 Alhola 2001, 15. 
30 Alhola 2001, 15–16. 
31 Leppiniemi 2007, Liikekirjanpito: Lainsäädäntö ja sen tulkintaperiaatteet, WsoyPro. 
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Venäjällä omaksuttu taseteoria korostaa omaisuusarvostusta, periodilaskentaa ja taseen 

primäärisyyttä. 

 

2.3.3 Luopuminen taseteorioista 

 

Toisaalta sekä suomalainen että venäläinen kirjanpitolainsäädäntö ovat muuttuneet vii-

meisen vuosikymmenen kuluessa vahvasti kohti kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. 

Näiden standardien pohjalla oleva viitekehys on vahvasti tasetta korostava, mikä on 

luonnollisesti vaikuttanut suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön. Perinteinen menotulo-

teoriaan pohjautuva ajattelu on siirtymässä taka-alalle ja uusi kirjanpitolainsäädäntöä 

kommentoiva kirjallisuus korostaakin jo taseen primäärisyyttä. Tuloslaskelman korostus 

näkyy enää vain perinteisen menotulo-teoriapohjaisen koulutuksen saaneen laskenta-

ammattikunnan tavoissa analysoida tilinpäätöstä.  

 

Tällä hetkellä tilanne on se, että sekä suomalaiset että venäläiset pörssiyritykset laativat 

tilinpäätöksensä IFRS -standardien mukaisesti. Myös pk-yritysten siirtymisestä kan-

sainväliseen raportoinnin tasoon on ollut puhetta, niin kuin toukokuun Kauppalehti32 

asiasta kirjoittaa. Pk-yritykset voivat artikkelin mukaan parin vuoden kuluttua ryhtyä 

tekemään kevennettyä kansainvälistä IFRS -tilinpäätöstä, jos EU:ssa vireillä oleva han-

ke etenee suunnitelmien mukaisesti, jolloin uudet IFRS -säännökset hyväksytään kesällä 

2008. Sen jälkeen Suomi voi päättää, otetaanko säännökset meillä kansallisesti käyt-

töön. Listaamattomille pk-yrityksille tulisi silloin mahdollisuus tehdä kansanvälinen 

IFRS -tilinpäätös ilman täyden IFRS:n tuomaa raskasta työtaakkaa. 

 

Koska nykytilanne on se, että muutamien vuosien kuluttua kansallinen kirjanpitolain-

säädäntö jää yhä vähemmälle huomiolle ja kaikkialla siirrytään yhä vahvemmin kan-

sainvälisten tilinpäätösraportoinnin tasolle, tasetta korostavan ajattelun piiriin, ei ole 

enää syytä käyttää tasekäsitystä luokitusperusteena. 

 

Toinen tapa tarkastella tilinpäätöskäytäntöjä tällä teoriatasolla on jakaa ne teoriaperus-

teisiin, standardiperusteisiin ja lainsäädäntöperusteisiin. Teoriaperusteiset käytännöt pe-

                                                 

32 Hertsi 2007,<http://www.kauppalehti.fi/t/arkisto> 
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rustuvat johonkin formuloituun teoriaan, kuten esimerkiksi menotulo-teoriaan. Tällöin 

yksilöity teoria toimii viitekehyksenä kirjanpidon käytännön ratkaisuja tehtäessä, erityi-

sesti uusissa liiketapahtuma- tai tilinpäätöstilanteissa. Teoriaperusteisuuden etuna voi-

daan pitää sitä, että se luo tilinpäätöskäytännön kehittämiseen linjakkuutta. Tällöin väl-

tytään monilta epäjohdonmukaisuuksilta, kun kirjanpidollisen ratkaisut voidaan johtaa 

teoriasta tai niiden saamia muotoja voidaan arvostella teoriaa viitekehyksenä käyttäen. 

Vastaavasti kirjanpitokäsityksen muuttuminen voi hidastua, jos tietty teoriakäsitys on 

iskostunut kirjanpidon sidosryhmiin niin, että uudet teoriakehittelyt kohtaavat periaat-

teellista vastustusta. Täten on siis mahdollista, että liiallinen teoriasidonnaisuus voi es-

tää tilinpäätöskäytännön kehittymistä.33 

 

Standardiperusteiset tilinpäätöskäytännöt ovat kehittyneet aikojen kuluessa pala palalta 

käytännön tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Eri aikoina eksplisiittisesti tai implisiitti-

sestikin hyväksytyt ja käyttöön otetut periaatteet ja ohjeet eli standardit muodostavat sen 

viitekehyksen, jonka varassa tällöin kirjanpitoa pidetään. Nämä standardit eivät ole var-

sinaisia lakeja, mutta niiden noudattamiseen velvoitetaan. Standardeja ei ole johdettu 

mistään yhtenäisistä perusolettamuksista, määrittelystä, yrityskäsityksestä tai aksioo-

mista kuten varsinaiset kirjanpitoteoriat. Sen vuoksi standardit käytännössä voivat muo-

dostua keskenään ristiriitaisiksi. Samoin standardit voivat helposti vanhentua, jos käy-

tännön liiketoimintatapa muuttuu. Standardien etuna on joustavuus, mikä niiden asetta-

misessa on mahdollista. 34  Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön yhtenäistämisyrityksiä 

ajatellen standardeihin perustuva järjestelmä on joustavampi ja helpompi sopeuttaa tar-

vittaviin muutoksiin. IFRS -standardit on omaksuttu melko hyvin suurissa pörssiyrityk-

sissä, ne ovat vaikuttaneet vahvasti moniin kansallisiin tilinpäätöskäytäntöihin ja olleet 

perustana niiden omille kansallisille standardeille, kuten Venäjän PBU -standardeille. 

 

Lainsäädäntöperusteiset tilinpäätöskäytännöt ovat kehittyneet lakien säätelyn myötä. 

Lainsäädäntöperusteisuus mahdollisesti yhdenmukaistaa yritysten tilinpäätöskäytäntöä 

paremmin kuin teoria- ja standardiperusteisuus, mutta samalla se jäykistää sitä.35 

 

                                                 

33 Majala 1987, 35. 
34 Majala 1987, 35. 
35 Majala 1987, 37. 
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Mikäli analysoidaan suomalaista ja venäläistä tilinpäätöskäytäntöä näiden kolmen luo-

kitteluperusteen valossa, päädytään siihen, että suomalainen tilinpäätöskäytäntö edustaa 

teoriaperusteista käytäntöä juuri meno-tuloteoriahistoriansa vuoksi; kun taas venäläinen 

tilinpäätöskäytäntö on sekoitus lainsäädäntöperusteista ja standardiperusteista käytän-

töä. Lainsäädäntöperusteisuus on Venäjällä ollut hyvin vahva jo Neuvostoliiton ajoista 

lähtien, mutta tällä hetkellä kun maa on siirtymässä kohti kansainvälisen tilinpäätösra-

portoinnin tasoa, on tilinpäätösnormistoon lisätty PBU-kirjanpitostandardit, jotka mu-

kailevat IFRS-standardeja. Tämä kehitys vie venäläistä tilinpäätöskäytäntöä voimak-

kaammin kohti standardiperusteista teoriaperustaa.  

 

Edellisten seikkojen valossa voidaan todeta, että tällaisessa jaottelussa kansainvälisten 

tilinpäätösstandardien vaikutus ei ole lainkaan niin voimakas kuin tasekäsitysluokittelun 

yhteydessä, sillä kansallisen tilinpäätöskäytännön vaikutus tulee jossain määrin aina säi-

lymään jokaisen maan tilinpäätöskäytännön taustalla. Sen vuoksi huolimatta siirtymi-

sestä kansainvälisiin tilinpäätösraportointistandardeihin, voidaan maiden tilinpäätöskäy-

tännöt luokitella näiden luokitteluperusteiden valossa selkeästi omiin ryhmiin myös jat-

kossa. Tilinpäätöskäytäntöjen luokittelu teoriaperusteisiin, standardiperusteisiin ja lain-

säädäntöperusteisiin on siis pitkällä aikavälillä toimivampi luokitteluperuste kuin tase-

käsitysluokittelu. 

 

2.4 Kulttuuritaso 

 

Laskentatoimen periaatteisiin vaikuttavat vahvasti valtion kulttuuri ja ulkopuolinen ym-

päristö. Tarkasteltaessa mitä tahansa valtion kulttuuria siinä voidaan erottaa ihmiselle 

ominaiset perusarvot, jotka vaikuttavat siihen, miten yksilö haluaa yhteiskuntansa ra-

kentuvan ja miten se itse toimii yhteiskunnan jäsenenä.36 Gray (1988) selittää tätä aja-

tusta niin, että laskentatoimen ammattikunnan arvomaailman voidaan olettaa perustuvan 

yhteiskunnallisiin arvoihin ja siten olevan vahvasti sidoksissa heidän työarvoihin. Kult-

tuuri vaikuttaa siis siihen, millaiseksi ihmiset haluavat yhteiskuntansa rakennettavan ja 

                                                 

36 Nobes & Parker 2004, 17. 
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toisaalta, miten he itse ovat vuorovaikutuksessa sen perustusten, kuten laskentatoimen, 

kanssa.37 

 

Minkä tahansa yhteiskunnan tilinpäätöskäytäntö on yhdistettävissä vahvasti maan poliit-

tiseen, taloudelliseen ja lainsäädännölliseen kehitykseen. Tilinpäätöskäytäntö on samaan 

aikaan aina edellä lueteltujen kehityksen osamuuttujien tulos sekä niitä palveleva ele-

mentti. Tilinpäätöskäytäntö kehittyy eteenpäin tai muuttuu ympäristönsä vaikutuksesta. 

Jotta voidaan ymmärtää tämän hetken tilinpäätöskäytäntöä Venäjällä, on välttämätöntä 

luoda lyhyt katsaus taaksepäin, neuvostoaikaiseen kirjanpitoon.38 

 

Yli 70 vuoteen, aina 1980-luvun loppuun asti, Venäjällä ei juuri ollut yksityisiä yrityk-

siä. Valtio omisti kaiken. Tämän vuoksi neuvostolaskentatoimi oli hyvin kaukana ta-

vanomaisesta markkinatalouden mallista. Yksi tärkeimmistä kirjanpidon tehtävistä oli 

tilastollisen informaation kerääminen. Kerättyä dataa ei yhdistetty kokonaisuudeksi eli-

minoimalla päällekkäisyydet vaan luvut yhdisteltiin yksinkertaisesti yhteen laskemalla. 

Näin muodostettu informaatio toimi pohjana kontrollille ja suunnitelmien toimeenpa-

nolle sekä indikaattorina tulevaisuuden suunnittelulle. Tunnusluvut, kuten tuotto, tuot-

tavuus, maksukyky eivät merkinneet mitään.39 

 

Toinen tärkeä kirjanpidon tehtävä oli valtiolle kuuluvien varojen turvaaminen ja kont-

rolloiminen. Itse asiassa kirjanpitäjän päätehtävä oli tehdä kirjauksia ja täyttää rekiste-

reitä. Tämä tarkan kirjanpidon jokainen vaihe oli erittäin tarkoin säännelty lukuisilla 

yksityiskohtaisilla ohjeilla. Kaikki yritykset käyttivät yhtenäistilipuitteistoa, joka jaettiin 

Moskovasta käsin ja joka oli mahdollisesti sovitettu jollekin toimialalle. Yhtenäisyys oli 

keskeinen periaate neuvostokirjanpidossa. Kahdenkertaisen kirjanpidon tapaista, omaa 

kirjausvaihtoehtoa siihen aikaan ei pystytty luomaan, joten neuvostokirjanpidossa käy-

tettiin muualla maailmassa jo tunnettua kahdenkertaisen kirjanpidon menetelmää Leni-

nin myöntämällä luvalla.40 

 

                                                 

37 Nobes & Parker 2004, 17. 
38 McGee & Preobragenskaya 2006, 9. 
39 McGee & Preobragenskaya 2006, 9. 
40 McGee & Preobragenskaya 2006, 9. 
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Termin glasnost (avoimuus) vakiinnuttua 1990-luvun alussa, myös yksityinen varalli-

suus alkoi yleistyä. Yksityistäminen alkoi vuonna 1992, jonka myötä useimmista venä-

läisistä tuli entisten valtion omistamien yritysten nimellisiä omistajia. Monia myös täy-

sin uusia yrityksiä alkoi syntyä. Ensimmäiset ulkomaisella pääomalla rahoitetut yrityk-

set syntyivät. Viimeistä 1900-luvun vuosikymmentä voitaisiin kutsua Venäjän taloudel-

lisen kehityksen vallankumouksen vuosikymmeneksi. Tämä vallankumous piti sisällään 

taloudellisen, lainsäädännöllisen ja kulttuurillisen vallankumouksen. Tämän kaiken seu-

rauksena ja myötävaikutuksesta alkoi tilinpäätöskäytännön kokonaisuudistus ja siirty-

minen kohti kansainvälisiä tilinpäätösraportoinnin standardeja.41 

 

Tarkasteltaessa laskentatointa kulttuuritasolla tilinpäätöskäytäntö voidaan ajatella erääk-

si kulttuurin ilmenemismuodoksi, osakulttuuriksi. Tilinpäätöskäytäntöön vaikuttavaa 

kulttuuritaustaa ja -kehitystä tarkasteltaessa nousee tärkeimpänä ilmiönä maan taloudel-

linen kehitys kaikkine siihen liittyvine yhteiskuntainstituutioineen.42 

 

Myös Nobes ja Parker pitävät pelkkää kulttuurin vaikutusta taloudelliseen raportointiin 

melko heikkona ja epäsuorana. Kulttuuria enemmän taloudelliseen raportointiin suoraan 

vaikuttavat esimerkiksi lakijärjestelmä, yritysrahoitus ja verojärjestelmä. Nämä liittyvät 

kulttuuriinkin, mutta niillä voidaan suoraan selittää taloudellista raportointia ja laskenta-

toimen ammattikuntaa, joka valtiossa on.43  Merkittävimpinä taloudellisen kehityksen 

osina voidaan pitää talousjärjestelmää, lakijärjestelmää, yritysrahoitusta sekä verojärjes-

telmää. Seuraavaksi käsitellään näitä tekijöitä tarkemmin. 

 

2.4.1 Talousjärjestelmä 

 

Talousjärjestelmä eli maan sosioekonominen rakenne on eräs ratkaiseva tekijä tilinpää-

töskäytäntöjen erottelussa. Karkeasti eri talousjärjestelmät voidaan jakaa neljään eri 

luokkaan, jolloin ne eroavat toisistaan päätöksentekojärjestelmänsä, informaatiomeka-

nisminsa, omistuspohjansa ja tavoitteidensa sekä kirjanpidolle asetettujen tehtävien puo-

                                                 

41 McGee & Preobragenskaya 2006, 9–10. 
42 Majala 1987, 29. 
43 Nobes & Parker 2004, 19. 
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lesta.44 Nämä neljä eri luokkaa ovat: kapitalismi, markkinatalous, markkinasosialismi ja 

sosialismi. Taulukossa 3 on esitetty näistä luokista kaksi, jotka mielestäni kuvaavat par-

haiten nykyistä Suomen ja Venäjän talousjärjestelmää. 

 

 Markkinatalous (Suomi) Markkinasosialismi (Venäjä) 

Päätöksentekojärjestelmä hajautettu hajautettu, keskitetty 

Informaatiomekanismi markkinamekanismi 
säännöstely, markkinameka-
nismi 

Omistuspohja yksityinen, kollektiivi valtio, kollektiivi, yksityinen 
Tavoitteet materiaaliset, moraaliset materiaaliset, moraaliset 

Kirjanpidon luonne ja 
tehtävä 

sidosryhmäkirjanpito, ja-
kokelpoisen voiton las-
keminen, yritysten ohjaus 

makrokirjanpidon osa, suun-
nitelman tarkkailu, yritysten 
ohjaus 

Taulukko 3 Talousjärjestelmät45 

 

Merkittävin tekijä edellä kuvatussa taulukossa 3 on kirjanpidon luonne ja tehtävä eli ta-

voite, joka on vahvasti sidoksissa kirjanpidon sidosryhmiin. Koska tilinpäätöskäytäntö 

on inhimillisen taloudellisen kulttuurin eräs ilmenemismuoto, se on vahvasti vuorovai-

kutuksessa sen yhteisön kanssa, jossa se on muotoutunut.  

 

Kirjanpitokulttuuria kehittävät yhteiskunnassa tietyt siihen erikoistuneet yksilöt, ryhmät 

ja yhteisöt, jotka ovat kirjanpidon sidosryhmiä. Sidosryhmät ovat muotoutuneet eri 

maissa jossain määrin erilaisiksi ja niiden merkitys vaihtelee eri aikoina. Suomessa kir-

janpidon sidosryhmiä ovat mm. kirjanpitoa pitävät ammattilaiset, kirjanpitäjät, tilitoi-

mistot, auktorisoidut tilintarkastajat ja näiden yhteisöt, kirjanpidon tutkijat ja opettajat 

sekä julkinen valta ainakin verottajan ja KILAN ominaisuudessa.46 Venäjän kirjanpito-

laki (№ 129 – ФЗ 1:3) määrittelee kirjanpidolle sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät. Sisäisiä 

sidosryhmiä ovat organisaation johtajat, osakkaat ja omistajat, kun taas ulkoisiin sidos-

ryhmiin kuuluvat sijoittajat, rahoittajat sekä muut tilinpäätösinformaation hyväksikäyt-

täjät. 

  

Kirjanpidon sidosryhmät ovat sitä monipuolisemmat mitä kehittyneemmästä talouselä-

mästä on kyse. Mitä kehittyneempi talous, sitä laajemmin ollaan kiinnostuneita kirjan-

pidon avulla saatavasta yritystä koskevasta informaatiosta sekä yksilö- että yhteisötasol-

                                                 

44 Majala 1987, 29–30. 
45 Majala 1987, 32. 
46 Majala 1987, 32. 
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la. Tilinpäätöskäytäntö, joka on kehittynyt täyttämään tehtävänsä tietyn talousjärjestel-

män puitteissa, ei voi toimia tai ei riitä sellaisenaan täyttämään tehtäviään toisessa, eri-

laisessa talousjärjestelmässä.47 Koska lähes koko 1900-luvun ajan Venäjällä on vallinnut 

suunnitelmatalous, Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen ei ollut muuta vaihtoehtoa, 

kuin uudistaa koko kirjanpitolainsäädäntö. Kirjanpitolainsäädännön kokonaisuudistuk-

seen palataan myöhemmin tässä luvussa. 

 

2.4.2 Lakijärjestelmä 

 

Eri valtioiden lakijärjestelmät poikkeavat toisistaan. Joissakin maissa on rajallinen mää-

rä lainsäädäntöä, jota tulkitaan oikeudessa. Oikeustapauksia on paljon jolloin ne täyden-

tävät säädettyjä lakeja. Tällainen järjestelmä tarjoaa vastauksia täsmällisiin tapauksiin 

muodostamatta mitään yleistä säännöstöä tulevaisuuden varalle. Järjestelmä on lähtöisin 

Englannista, mutta samanlaista lainsäädäntöä on havaittavissa myös niissä maissa, joi-

hin Englannin vaikutus on ollut huomattava. Täten muun muassa Yhdysvaltojen, Irlan-

nin, Intian ja Australian lakijärjestelmät ovat enemmän tai vähemmän ’common law’ -

tyyppisiä. Lakijärjestelmän vaikutukset ovat havaittavissa myös kauppalaissa, joka ei 

perinteisesti määrää yritysten toimintaa tai tilinpäätösten laatimista. Tilinpäätöskäytäntö 

ei olekaan riippuvainen laista vaan laskentahenkilöiden itsensä kehittämistä säännöistä, 

jotka saatetaan kirjata suosituksiksi tai standardeiksi.48 

 

Toisissa valtioissa laki perustuu Rooman lakiin, jossa säännöt nivoutuvat oikeellisuu-

teen ja moraalisuuteen, ja niistä tulee osa doktriinia. Tällä on tärkeä vaikutus siihen, että 

yhtiö- tai kauppalaki täytyy vakiinnuttaa laskentatoimeen ja taloudelliseen raportointiin. 

Nämä erilaiset lakijärjestelmät vaikuttavatkin valtioissa noudatettavaan laskentatoimen 

sääntelyyn.49 

 

Suomen lakijärjestelmä perustuu Rooman lakiin, jolloin tilinpäätöskäytäntöä ohjataan 

erilaisilla lailla ja asetuksilla hallituksen, ministeriöiden ja Suomen presidentin toimesta. 

                                                 

47 Majala 1987, 32–33. 
48 Nobes & Parker 2004, 20. 
49 Nobes & Parker 2004, 20. 
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Erilaiset tilinpäätöskäytäntöä koskevat suositukset laaditaan laskentatoimen ammatti-

kunnan ja muiden laskentatoimen sidosryhmien toimesta.50 

 

Venäjän lakijärjestelmä, siviilioikeus, pohjautuu saksalaiseen oikeuteen, johon puoles-

taan on vaikuttanut roomalainen oikeus.51 Venäjän nykyisen siviilioikeudellisen lainsää-

dännön perustan muodostaa siviilikaaren ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs osa. 

Yritystoimintaa säätelevään lainsäädäntöön ja erityisesti kirjanpitolainsäädäntöön pala-

taan myöhemmin tässä luvussa tarkasteltaessa tilinpäätöskäytännön kolmatta tutkimisen 

tasoa, säätelytasoa. 

 

Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä todeta, että siviilioikeuden maana Venäjä edustaa 

suomalaisesta laskenta-ammattikunnasta poikkeavaa laskenta-ammattikuntaa, joka on 

perinteisesti tottunut hyväksymään sääntelyn ylhäältä päin tulevana kyseenalaistamatta 

sen oikeellisuutta. Tämä näkyy siinä, että venäläiset talousalalla työskentelevät ihmiset 

eivät ole tottuneet tilinpäätösraportoinnissaan kansainvälisten standardien mahdollista-

maan vaihtoehtoisten kirjaustapojen ja -ratkaisujen harkinnanvaraiseen käyttöön. Syynä 

tähän ilmiöön on se, että yli 70 vuoden ajan Venäjän tilinpäätösnormisto on perustunut 

tiukkaan hierarkiaan, jossa sääntely tapahtuu ylhäältä käsin. Hyvän kirjanpitäjän tärkein 

ominaisuus tuolloin oli ymmärtää annetut ohjeet ja noudattaa niitä.52 

 

Kansainvälisten laskentastandardien käyttöönotto vaatii normiston yleisen viitekehyk-

sen seuraamista, kun taas venäläiset laskentaihmiset kaipaisivat selkeitä sääntöjä ja oh-

jeita kirjanpidollisten ratkaisujen tekemiseen. ICAR (The International Center for Ac-

counting Reform) julkaisi vuoden 2000 joulukuussa uutiskirjeen, jossa kerrotaan Venä-

jällä tehdystä tutkimuksesta53. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat olleet venäläisten yri-

tysten kirjanpitäjät. Tutkimukseen haastateltiin 1040 kirjanpitäjää. Tutkimusotoksen 

ollessa näin suuri tutkimustuloksia voidaan pitää varsin luotettavina. Tehdyssä tutki-

muksessa paljastui, että 58 prosenttia venäläisistä kirjanpitäjistä kaipaa laajaa ja moni-

puolista sääntelyä, ei niinkään vaihtoehtoisia tapoja suorittaa jokin toimenpide. Kysy-

mykseen vastanneista 15 prosentilla oli vaikeuksia ymmärtää koko kysymystä. Yksi 

                                                 

50 European Accounting Guide, 257. 
51 Orlov 1996, 66. 
52 McGee & Preobragenskaya 2006, 34. 
53 Rozhnova 2000,<http://www.gaap.ru/biblio/icar/112000/014e.asp> 
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kansainvälisen tilinpäätösraportoinnin normistoon siirtymisessä onkin juuri ammatilli-

sen harkintakyvyn puute. Venäjän lakien muuttaminen on vaikeaa, mutta vielä vaike-

ampaa ja hitaampaa on laskenta-ammattikunnan mentaliteetin muuttaminen.54 

 

Vaikka tilanne on tällä hetkellä varmasti hiukan kehittynyt vuoden 2000 tilanteesta, on 

laskenta-ammattikunnan mentaliteetti edelleen hyvin kaukana länsimaisesta tilinpää-

tösajattelusta. Venäläinen tilinpäätöskäytäntö on edelleen hyvin form over substance –

periaatteelle perustuvaa, mikä tarkoittaa sitä, että  informaation muotoa korostetaan si-

sältöä enemmän55. Haluttomuus vastuun ottoon ja harkinnan käyttöön venäläisen lasken-

ta-ammattikunnan keskuudessa sekä vahva muotopainotteisuus ovat venäläiselle tilin-

päätöskäytännölle hyvin tyypillisiä piirteitä; sekä myös niitä piirteitä, jotka erottavat sen 

suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä. 

 

2.4.3 Yritysrahoitus 

 

Liiketoiminnan organisointi ja omistajuustyyppi vaihtelee maiden välillä. Joissakin val-

tioissa pankkien tarjoama pääoma on merkittävä, kun taas toisissa valtioissa on lähinnä 

yksityisiä sijoittajia rahoituksen lähteenä. Asialla on yhteyttä edellä mainitun lakijärjes-

telmän kanssa. Common law -valtioissa investoijia suojataan vahvemmin kuin rooma-

laisen lakijärjestelmän valtioissa.56 

 

Zysman (1983) on luokitellut valtiot kolmeen luokkaan: pääomamarkkinajärjestelmä, 

luottoperusteinen valtiollinen järjestelmä ja luottoperusteinen institutionaalinen järjes-

telmä. Luottoperusteisissa maissa myös listattujen yhtiöiden pääomistajat ovat pankkeja, 

valtiollisia sijoittajia tai perustajaperheitä. Yleensä tällaisissa valtioissa pankit tai valtio 

haluaa nimetä johtajat ja saada sitä kautta saada tietoa ja vaikuttaa päätöksiin. Tällainen 

omistusperusta aiheuttaa sen, että julkaistulle tilinpäätösinformaatiolla ei välttämättä ole 

kysyntää.57 

 

                                                 

54 McGee & Preobragenskaya 2006, 34. 
55 Yrityskaupan toteuttaminen ja haltuunotto Venäjällä 2007. 
56 Nobes & Parker 2004, 21. 
57 Nobes & Parker 2004, 22. 
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Tilintarkastuksen rooli, jonka pääasiallinen tehtävä on suojella omistajia, on myös vä-

häinen luottoperusteisissa maissa. Yritysten raportit onkin suunnattu luotonantajille ja 

valtiolle verotusta ja taloudentarkkailua varten. Tämä ei rohkaise joustavuuteen, harkin-

taan, oikeudenmukaisuuteen eikä kokeiluun; vaan johtaa tarkkuuteen, yhtenäisyyteen ja 

vakauteen. Lisäksi vaikuttaa siltä, että luottoperusteisissa maissa laskentatointa leimaa 

pääomamarkkinamaita suurempi varovaisuus ja konservatiivisempi ote.58 

 

Niissä valtioissa, joissa osakkeenomistus on keskittynyt institutionaalisille sijoittajille, 

tilanne poikkeaa edellä kuvatusta. Vaikka institutionaalisilla sijoittajilla olisikin mah-

dollisuus saada yksityiskohtaisempaa tietoa verrattuna yleisesti julkaistavaan tietoon, 

tulisi näiden luoda painetta paljastamisen, tilintarkastuksen ja oikean tiedon saamiseksi. 

Tämä siksi, että yksittäinen ulkopuolinen osakkeenomistaja on paljon heikommassa 

asemassa verrattuna institutionaalisiin laajoihin yhteisöihin. Valtioissa, joissa osakkeen-

omistus on levinnyt laajalle eikä varsinaisesti keskittynyt suurille omistajille, on sijoitta-

jien vaikea ryhmittäytyä vaatimaan tietoja. Sen takia institutionaalisten sijoittajien olisi 

syytä vaatia avointa tiedottamista.59 

 

Suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeista omistavat suurimman osan institutionaaliset 

sijoittajat, joista suuri osa on ulkomaisia. Ulkomaisten osakkeenomistajien hallussa oli 

toukokuussa 2006 noin puolet listattujen yhtiöiden osakkeista. Kotitaloudet omistivat 

osakkeista tuolloin noin 16 prosenttia. Suurimmat kotimaiset institutionaaliset sijoittajat 

ovat eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja sijoitusrahastot.60 

 

Nobesin ja Parkerin mukaan merkittävin kansainvälisten raportointierojen aiheuttaja on 

nimenomaan rahoittajien erilaisuus. Luotonantaja-omistajiin keskittyneissä valtioissa 

markkinat eivät vaadi tilintarkastettuja julkaistuja tilinpäätöksiä. Laskentatoimen tarve 

on vahvasti sidoksissa valtion tarpeeseen määrittää verotettava tulo. Verotus hallitseekin 

laskentaperiaatteita ja sääntöjä. Tilanne on päinvastainen valtioissa, joissa osakkeen-

omistus on ulkopuolella. Niissä laskentasäännöt pidetään erillään verotuksesta, mikä 

                                                 

58 Nobes & Parker 2004, 21–23. 
59 Nobes & Parker 2004, 22. 
60 Pörssisäätiö: Arvopaperimarkkinat 
<http://www.porssisaatio.fi/default.aspx?path=4;163;297#arvopaperimarkkinat> 
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johtaa kahteen erilaiseen laskentasäännöstöön: erillinen yleinen taloudellinen raportointi 

ja erillinen laskelma verotusta varten.61 

 

2.4.4 Verojärjestelmä 

 

Verojärjestelmien luokitteluja voidaan tehdä monin eri perustein, joista vain osa on re-

levantteja taloudellisen raportoinnin kannalta. Merkittävää tässä yhteydessä on luokitte-

lu sillä perusteella, missä määrin verotussäännökset vaikuttavat laskentatoimen mittauk-

seen. Valtioissa, joissa laskentasäännöt ovat erillään verotuksesta, voi aiheutua ongel-

mia laskennallisten verojen suhteen verotuksen ja laskennan ajoituserosta johtuen. Las-

kennallisten verojen ongelma on aiheuttanut paljon kiistoja ja huomattavan määrän las-

kentastandardeja. Ongelmia ei juuri ole esiintynyt valtioissa, joissa verosäännökset ovat 

laskentasääntöjä.62 

 

Suomen kirjanpitolainsäädäntö on verosidonnaista. Kaikkien yhtiömuotojen yritysvero-

tusta Suomessa sääntelee Elinkeinoverolaki (EVL).63 Verotusta varten laadittavat las-

kelmat tehdään veroilmoituksessa osittain kirjanpidon pohjalta. Muodollisesta erillisyy-

destään huolimatta verotuksella on monia käytännön vaikutuksia kirjanpidon tuloslas-

kentaan. Kirjanpitolain tarkoittamat vapaaehtoiset varaukset ja suunnitelman ylittävät 

poistot (poistoerot) tehdään EVL 54 §:ään perustuvan kirjanpidon ja verotuksen sidon-

naisuuden vuoksi. Vastaavat sidonnaisuudet koskevat myös kiinteiden menojen akti-

voimista (EVL 14.1) ja osatuloutusta (EVL 19.2).64 

 

Venäjällä verolainsäädäntö on nykyään eriytetty kirjanpitolainsäädännöstä verolainsää-

däntöuudistuksen yhteydessä. 1990-luvun alussa tilanne oli se, että maksettava vero las-

kettiin vielä tilinpäätöksen perusteella. Tuolloin yrityksen verovelka saattoi olla jopa 90 

prosenttia liikevaihdosta. Luonnollisena seurauksena näin korkealle veroasteelle oli 

harmaan talouden kasvu sekä yleinen verottajan pelko. Tänäkin päivänä suuri osa las-

kenta-ammattikunnasta pitää tilinpäätöstä valtion veroraporttina, huolimatta siitä että 

                                                 

61 Nobes & Parker 2004, 23–24. 
62 Nobes & Parker 2004, 24. 
63 European Accounting Guide 2001, 256. 
64 Leppiniemi 2007, Liikekirjanpito: Lainsäädäntö ja sen tulkintaperiaatteet, WsoyPro. 
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vuoden 2004 alusta veroja ei lasketa enää tilinpäätösinformaation perusteella.65 Myös 

edellä mainittu venäläisten kirjanpitäjien keskuudessa suorittu tutkimus (Rozhnova 

2000) vahvistaa tämän, sillä sen mukaan 93 % kirjanpitäjistä tuottaa tilinpäätösinfor-

maation ainoastaan verottajaa varten. Verotusnäkökulma on venäläisen laskenta-

ammattikunnan prioriteeteissa aivan ensisijainen ja maksettavien verojen minimoimista 

sekä kiertämistä voidaan jopa kutsua maan kansallisurheiluksi. Kun tilinpäätösrapor-

toinnin päätarkoituksena on edelleen näin voimakkaasti verotettavan tulon raportointi, 

korostuu jälleen laskenta-ammattikunnan mentaliteetti. Kansainvälisen tilinpäätösrapor-

toinnin piiriin siirtymisen ehdottomana edellytyksenä onkin nimenomaan sen muuttu-

minen. 

 

2.4.5 Muita tilinpäätöskäytäntöjen välille eroja aiheuttavia tekijöitä 

 

Nobes ja Parker luettelevat myös muita tilinpäätöskäytäntöjen välille eroja aiheuttavia 

tekijöitä, joita ovat muun muassa laskenta-ammattikunnan luonne sekä muut laajemmat 

muuttujat, kuten historia, maantieteellinen sijainti ja kieli.66 Seuraavaksi pohditaan näi-

den tekijöiden vaikutusta Suomen ja Venäjän tilinpäätöskäytäntöön. 

 

Laskenta-ammatillisuuden vahvuus, koko ja pätevyys on suurelta osin yhteydessä edellä 

mainittuun lakijärjestelmään, yritysrahoitukseen ja verojärjestelmään. Yksityisten osak-

keenomistajien ja julkisten yhtiöiden puute joissakin maissa johtaa siihen, että tilintar-

kastajia tarvitaan vähemmän kuin muualla. Ammatillisuuden luonne ruokkii laskenta-

toimen kehittämistä ja kehittämisen mahdollisuuksia.67 

 

Muut edellä lueteltuja vielä laajemmat tekijät, kuten historia eivät ole tarpeen tilinpää-

töskäytännöissä olevien erojen selittäjinä, sillä ne voidaan kattaa muilla, tarkemmilla 

tekijöillä. Historia-tekijä yleisesti ottaen ei välttämättä ole relevantti käsitteen laajuuden 

vuoksi vaan ennemminkin jokin historian spesifi osa-alue voi olla, kuten pääomamark-

kinoiden historia tai lakijärjestelmän historia.68 Venäjän historia on toki relevantti erojen 

                                                 

65 McGee & Preobragenskaya 2006, 32. 
66 Nobes & Parker 2004, 29–30. 
67 Nobes & Parker 2004, 26–27. 
68 Nobes & Parker 2004, 30. 
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selittäjänä, sillä maassa pitkään jatkunut suunnitelmatalous on vaikuttanut merkittävästi 

lakijärjestelmään sekä muun muassa laskenta-ammattikunnan asenteisiin ja muutosha-

lukkuuteen. 

 

Maantieteellinen sijainti on myös liian laaja muuttuja. Näyttää hyvin epätodennäköiseltä, 

että valtion fyysinen sijainti vaikuttaisi maan tilinpäätöskäytäntöihin. Esimerkiksi vaik-

ka Belgia ja Hollanti sijaitsevat hyvin lähekkäin ja omaavat hyvin samanlaisen fyysisen 

ympäristön, niiden tilinpäätöskäytännöt eroavat toisistaan merkittävästi.69 Myös Suomi 

ja Venäjä ovat naapurivaltioita ja siitä huolimatta omaavat hyvin erilaisen kulttuurin 

sekä eroja tilinpäätöskäytännöissä. 

 

Kieli yhtenä taustamuuttujana ei ole myöskään merkittävä eroja aiheuttava tekijä. Eng-

lanninkielisissä maissa ei ole samantyyppinen tilinpäätöskäytäntö vain sen vuoksi, että 

niillä on sama kieli. Mutta toisaalta sama kielialue voi toimintaympäristönä rohkaista 

laskentakulttuurin adaptoimiseen, kun taas kielimuuri hidastaa laskentakäytäntöjen le-

viämistä.70 

 

Jotkut edellä luetelluista muuttujista voidaan nähdä pikemminkin erojen seurauksina 

kuin itse erojen aiheuttajina. Laskentahenkilöstön pätevyys, ammatin ikä ja koko, ovat 

tekijöitä, jotka eroavat hyvin paljon ympäri maailman. Esimerkiksi suhteellisesti Saksan 

pieni määrä tilintarkastajia johtuu siitä, että siellä on myös hyvin vähän tilintarkastetta-

via yrityksiä, mikä puolestaan johtuu heikosti kehittyneistä pääomamarkkinoista.71 

 

2.5 Säätelytaso 

 

Seuraava tilinpäätöskäytännön tarkastelutaso on säätelytaso, jolloin tilinpäätöskäytäntöä 

arvioidaan institutionaalisella tasolla. Kysymys on tällöin siitä, mitä informaatiota si-

dosryhmille määrätään toimitettavaksi, miten omaisuuserien arvostusta ja kirjanpitoa 

yleensä säädellään, ja mitä muita muotovaatimuksia kirjanpidolle asetetaan.72 

                                                 

69 Nobes 1998, 176. 
70 Nobes 1998, 176. 
71 Nobes 1998, 176. 
72 Majala 1987, 40. 
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2.5.1 Kirjanpitoa säätelevät normit 

 

Venäjän kirjanpitolainsäädäntö ja lainsäätäjien väliset suhteet on esitetty Kuviossa 2. 

Liikekirjanpitoa normittavan lainsäädännön perusta Venäjällä on kirjanpitolaki73. 

 

 

Kuvio 2 Kirjanpidon lainsäädäntö Venäjällä74 

 

Valtionduuman päätöksellä vuonna 1996 voimaan tullut kirjanpitolaki säätelee yhtenäi-

sen kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännön Venäjän Federaation alueella toimiville kaikille 

organisaatioille. Laki määrittelee kirjanpidon käsitteen, sen tehtävät sekä yleiset kirjan-

                                                 

73 Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129 – ФЗ «О бухгалтерском учете», с 
изменениями от 30 июня 2003 г.; Kirjanpitolaki, № 129 – ФЗ, Federaation laki 
21.11.1996, viimeisin muutos 30.6.2003. 
74 Кондраков 2004, 80. 
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pidon periaatteet. Laki säätelee myös organisaation kirjanpidon järjestämistä, tilinpää-

tösinformaation esittämistä sekä näihin liittyviä sidosryhmäsuhteita. 

 

Hierarkkisesti tärkein lainsäätäjä tällä normatiivisen sääntelyn alueella on Venäjän Fe-

deraation hallitus, jonka tehtävänä on kirjanpitolainsäädännön metodologinen ohjaus 

kirjanpitolain asettaman viitekehyksen rajoissa. Sen lisäksi muut kirjanpidolliseen sään-

telyyn oikeutetut tahot, kuten Venäjän valtiovarainministeriö (Министерство 

Финансов Российской Федерации), Venäjän Keskuspankki (Центральный Банк 

Российской Федерации) sekä muut virastot, laativat ja tarkentavat sekä vahvistavat 

osaamisensa rajoissa kaikille Venäjän Federaation alueella toimiville yrityksille suun-

nattuja ohjeita. Niitä ovat yhtenäistilipuitteisto, joka sanelee yhtenäiset liiketapahtumien 

kirjausperiaatteet, -säännöt ja -tavat; tilinpäätöksen laadintaa ja esittämistä koskevat oh-

jeet; sekä muut normatiiviset lausunnot ja käytännön ohjeet kirjanpidollisissa kysymyk-

sissä. Mitkään näistä ohjeistuksista eivät saa kuitenkaan olla ristiriidassa valtiovarain-

ministeriön antamien ohjeiden kanssa.  

 

Ylimpänä lainsäädännön hierarkiaa esittävässä Kuviossa 2 oleva valtionduuma on yksi 

tärkeimpiä lainsäätäjiä kaikissa Venäjän laissa, niin myös kirjanpitolainsäädännön osal-

ta. Tilintarkastuksen, kirjanpidon ja taloustilastojen asiantuntijaneuvosto on suoraan 

valtionduuman alainen yksikkö, jonka pääasiallisia tehtäviä ovat lakiehdotusten laatimi-

nen ja käytännön testaaminen.  

 

Toisen lainsäädäntöhierarkian tason tärkein lainsäätäjä on valtiovarainministeriö. Val-

tiovarainministeriön säätämien asetusten taustalla on tiivis yhteistyö erilaisten virastojen 

sekä Kirjanpidon ja tilinpäätöksen käytäntöä säätelevän neuvoston kanssa. Neuvoston 

pääasialliset tehtävät koskevat kirjanpitolainsäädännön viitekehyksen uudistamista ja 

kehittämistä, Venäjän kirjanpitostandardien (PBU) ja käytännön ohjeistusten laadintaa 

sekä aiemmin säädettyjen lakien käytännön implementoinnin helpottamista, käytön 

yleistämistä ja jatkuvaan kehittämiseen liittyvine ohjeiden laatimista sekä ammattikun-

nan koulutuksen parantamista. Neuvosto muodostuu valtiohallinnon, korkeakouluinsti-

tuution sekä liike-elämän edustajista. 
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Kirjanpitolain lisäksi toinen keskeisen normatiivisen sääntelyn perustana oleva säädös 

on Venäjän kirjanpitoasetus75, joka säätelee kirjanpitoa ja tilinpäätöstä kirjanpitolakia 

yksityiskohtaisemmalla ja tarkemmalla otteella. 

 

Kirjanpitolain ja asetuksen ohella normatiivisen sääntelyn kannalta hyvin keskeisiä ovat 

kirjanpitostandardit (PBU), jotka täsmentävät edellä kuvattua ydinlainsäädäntöä ja joi-

den pääasiallisena tarkoituksena on lähentää venäläistä kirjanpitolainsäädäntöä kansain-

väliseen kirjanpitolainsäädäntöön. PBU -standardit liittyvät laajempaan vuonna 1998 

alkaneeseen kirjanpitolainsäädännön kokonaisuudistukseen76. Kaikki tähän asti voimaan 

tulleet PBU-standardit on lueteltu Taulukossa 4. Jokainen standardi on merkitty nume-

rolla, jonka jälkeen näkyy standardin voimaantulovuosi. Tämä on venäläisessä lainsää-

dännössä vakiintunut kirjoitusasu. 

                                                 

75 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской очетности в 
Российской Федерации, утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г., с 
изменениями от 24 марта 2000 г.; Kirjanpitoasetus, vahvistettu Venäjän Federaation 
valtiovarainministeriön asetuksella 29.7.1998, viimeisin muutos 24.3.2000. 
76 Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. # 283 
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Numero/  

voimaantulovuosi 
Standardin nimi 

PBU 1/98 Yrityksen kirjanpitopolitiikka 
PBU 2/94 Rakennussopimukset 

PBU 3/2000 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset 
PBU 4/99 Organisaation tilinpäätös 
PBU 5/01 Vaihto-omaisuus 
PBU 6/01 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
PBU 7/98 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat 
PBU 08/01 Varaukset, Ehdolliset velat ja ehdolliset varat 
PBU 9/99 Tuotot 
PBU 10/99 Kulut 

PBU 11/2000 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä 
PBU 12/2000 Segmenttiraportointi 

PBU 13/2000 
Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja julkisesta 
tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 

PBU 14/2000 Aineettomat hyödykkeet 
PBU 15/01 Vieraan pääoman menot 

PBU 16/02 
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut 
toiminnot 

PBU 17/02 Tutkimus- ja kehitysmenot 
PBU 18/02 Tuloverot 
PBU 19/02 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen 
PBU 20/03 Osuudet yhteisyrityksissä 

Taulukko 4 Kirjanpitostandardit (PBU) 

 

Tämä luku pohjautuu lähinnä virallislähteisiin, jolloin viittauksia lakeihin ja asetuksiin 

tulee huomattava määrä. Jäljempänä tekstin sisäisissä lähdeviittauksissa Venäjän kirjan-

pitolaista käytetään lyhennettä № 129 – ФЗ, joka on venäjän kielen kirjoitusasuun va-

kiintunut tapa. Esimerkiksi, jos viitataan Venäjän kirjanpitolain ensimmäisen luvun nel-

jänteen pykälään, se esitetään seuraavasti tekstin lopussa sulkuihin merkittynä: № 129 – 

ФЗ 1:4. Venäjän kirjanpitoasetukseen viitataan tekstin sisällä sulkuihin merkittynä seu-

raavasti: (Положение). Suomen kirjanpitolakiin (KPL) ja kirjanpitoasetukseen (KPA) 

viitataan tavanomaista suomalaista viittaustapaa käyttäen esimerkiksi KPL 3:2 tai KPA 

1:1. PBU-kirjanpitostandardeihin viitataan jäljempänä ainoastaan standardin numeron, 

voimaantulovuoden sekä pykälän avulla, standardin koko nimeä ei siis alaviitteissä tai 

tekstin sisällä enää toisteta. 
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2.5.2 Lainsäädännön hierarkia 

 

Venäjällä kirjanpitoa säädellään normatiivisilla asiakirjoilla, joista osa on luonteeltaan 

pakottavia (muun muassa kirjanpitolaki ja PBU-standardit) ja osa ainoastaan ohjeistavia 

(muun muassa valtiovarainministeriön suositukset ja ohjeet sekä yhteistilikartta). Kir-

janpidon lainsäädäntö voidaan siis jakaa sen luonteen ja tarkoituksen mukaan neljään eri 

ryhmään. Jaottelu on koottu asian selkeyttämiseksi alla olevaan Taulukkoon 5. 

 

taso asiakirjan kuvaus 
asiakirjan 
luonne 

1 
Venäjän Federaation presidentin ja/tai hallituksen hyväksymät 
lait, asetukset ja määräykset, jotka välittömästi tai välillisesti 
ohjaavat yrityksen tilinpäätöskäytäntöä 

pakottava 

2 Kirjanpitostandardit (PBU) pakottava 

3 
Venäjän valtiovarainministeriön käytännön suositukset, ohjeet 
sekä kommentaarit 

ohjeistava 

4 Yrityksen omat, kirjanpitoa koskevat, työpaperit ohjeistava 

Taulukko 5 Lainsäädännön hierarkia77 ja asiakirjojen luonne78 

 

Kondrakovin (2004) mukaan ensimmäiseen lainsäädännölliseen tasoon on hyvä lisätä 

vielä Venäjän siviililainsäädäntö79, laki pienistä kirjanpitovelvollisista80, laki pienten kir-

janpitovelvollisten valtion tuesta81, osakeyhtiölaki82 sekä hallituksen asetus kirjanpito-

lainsäädännön uudistamisesta vastaamaan kansainvälisiä tilinpäätösraportointistandar-

deja83. 

 

                                                 

77 McGee & Preobragenskaya 2006, 10–13. 
78 Кондраков 2004, 3–5. 
79 Гражданский кодекс Российской Федерации 
80 Федеральный Закон «Об упрощенной системе налогооблажения, учета и 
отчетности для субъектов малого предпинимательства», 29.12.1995, № 222 
81 Федеральный Закон «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российкой Федерации», 15.6.1995, № 88 
82 Федеральный Закон «О акционерных обществах», 14.6.1995, № 208 
83 Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г. # 283 
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2.5.3 Kirjanpidon määritelmä ja kirjanpidon keskeiset tehtävät 

 

Venäjän kirjanpitolaki määrittelee kirjanpidon systematisoiduksi järjestelmäksi, jonka 

avulla kerätään, rekisteröidään ja yhteismitallistetaan organisaatioiden omaisuudesta, 

vastuista ja liiketapahtumista saatua tietoa sekä seurataan niissä tapahtuvia muutoksia 

yhtenäisesti, jatkuvasti ja dokumentoidusti. (№ 129 – ФЗ 1:1) 

 

Kirjanpitolaki (№ 129 – ФЗ 1:3) määrittelee kirjanpidolle kolme perustehtävää, jotka 

ovat: 

1. tuottaa täydellistä ja oikeaa tietoa organisaation toiminnasta ja varallisuudesta, 
joka on välttämätöntä organisaation sisäisille sidosryhmille – johtajille, osakkail-
le, omistajille, sekä ulkoisille sidosryhmille – sijoittajille, rahoittajille sekä muil-
le tilinpäätösinformaation hyväksikäyttäjille. 

 
2. turvata sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille välttämätön tiedonsaanti mahdollis-

tamaan valvontaa koskien lain- ja tarkoituksenmukaisuutta liiketapahtumien 
suorittamisessa, vastuiden ja varallisuuserien liikkumisessa, materiaalikäytössä 
sekä työn ja taloudellisten resurssien käytössä. 

 
3. estää organisaation taloudellisen toiminnan tappiollisuus sekä varmistaa organi-

saation vakavaraisuus tuomalla esiin yrityksen sisäiset resurssit 
 

2.5.4 Kirjanpitovelvollisuus 

 

Venäjän kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisia ovat Venäjän Federaation lainsää-

dännön mukaiset yritykset ja organisaatiot riippumatta yhtiömuodosta ja omistuspohjas-

ta. Kirjanpitolakia sovelletaan myös ulkomaisten yritysten filiaaleihin ja edustustoihin, 

elleivät Venäjän kansainväliset sopimukset muuta edellytä. (№ 129 – ФЗ 1:4) 

 

Kirjanpitoasetuksen mukaan ulkomaisten yritysten filiaalit84 ja edustustot voivat kirjan-

pitoa pitäessään lähteä niistä säännöistä, jotka vallitsevat ulkomaisen yrityksen sijainti-

maassa, jos kyseiset säännöt eivät ole ristiriidassa kansainvälisten tilinpäätösstandardien 

kanssa. (Положение 2 §) 

 

                                                 

84 Liikkeen haaraosasto, haarakonttori (Nurmi, Rekiaro, Rekiaro & Sorjanen, 2002). 
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2.5.5 Kirjanpidon yleiset periaatteet 

 

Keskeiset kirjanpidon lähtökohdat määritellään Venäjän kirjanpitolaissa (№ 129 – ФЗ) 

sekä Venäjän kirjanpitoasetuksessa (Положение). Nämä lähtökohdat esitellään seuraa-

vaksi. 

 

Kaikki liiketapahtumat kirjataan soveltaen kahdenkertaisen kirjanpidon menetelmää. 

Kirjaaminen tapahtuu käyttämällä tilipuitteita, jotka on laadittu Venäjän valtiovarainmi-

nisteriön edellyttämän yhtenäistilipuitteiston pohjalta. (Положение 9 §) 

 

Liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon Venäjän ruplissa. Kaikki kirjanpitoon ja tilin-

päätökseen liittyvä kirjallinen informaatio on esitettävä venäjän kielellä. Kaikki muilla 

kuin venäjän kielellä laaditut ensisijaiset asiakirjat on käännettävä ehdotonta tarkkuutta 

noudattaen venäjän kielelle. (Положение 9 §) 

 

Kirjanpitotapahtumien dokumentointi on pakollista ja siihen on käytettävä määrättyjä 

tositteita. Näitä tositteita kutsutaan Venäjällä ensisijaisiksi asiakirjoiksi, joiden perus-

teella tehdään yrityksen kirjanpitoa. Ensisijaisten asiakirjojen tulee sisältää seuraavat 

pakolliset tunnusmerkit: käytetyn lomakkeen nimi ja numero, laatimispäivämäärä, asia-

kirjan laativan organisaation nimi, liiketapahtuman sisältökuvaus, liiketapahtuman reaa-

li- ja raha-arvo, nimenkirjoitusoikeutettujen liiketapahtuman osapuolten virkanimikkeet 

sekä heidän allekirjoituksensa ja nimenselvennyksensä. (Положение15–16 §) 

 

Ensisijaiset asiakirjat hyväksytään kirjanpitoon vain jos ne on laadittu yhtenäistettyjen 

ensisijaisten asiakirjojen luettelossa esitettyjen lomakemallien mukaisesti. Sellaiset 

asiakirjat, joista ei ole esitetty mallia luettelossa, voidaan laatia organisaatiossa omatoi-

misesti. Tällöin niiden tulee sisältää asiakirjalle määrätyt, edellä luetellut, pakolliset 

tunnusmerkit. (Положение 12–14 §)  

 

Vuodesta 1999 lähtien organisaatiot ovat käyttäneet ensisijaisten asiakirjojen malleja, 

jotka on esitetty Venäjän standardikomitean asetuksessa ”Uudet yhtenäistetyt ensisijai-

set kirjanpidon asiakirjat” (Гомстат России, 30.10.1997, №71а).85 Ensisijainen asiakir-

                                                 

85 Кондраков 2004, 32 
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ja tulee laatia liiketapahtumahetkellä, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista niin välittö-

mästi sen jälkeen. Ensisijaisten asiakirjojen muuttaminen ei ole sallittua kassa- ja pank-

kiasiakirjojen kohdalla. Muihin asiakirjoihin voidaan tehdä muutoksia, mikäli muutos 

hyväksytään kaikkien alkuperäisten asiakirjan allekirjoittajien toimesta. (Положение 

15–16 §) 

 

Organisaation nimenkirjoitusoikeutetut henkilöt määrää organisaation johtaja yhdessä 

pääkirjanpitäjän kanssa. Meno- tai rahaliikenneasiakirjat eivät ole päteviä ilman pääkir-

janpitäjän allekirjoitusta. (Положение 14 §) 

 

Kirjanpidon toteuttamiseen käytetään kirjanpitojärjestelmää, jonka tarkoitus on ensisi-

jaisissa asiakirjoissa olevan informaation systemaattinen kerääminen. Kirjanpidon tal-

lennus voi tapahtua paperilla, asianmukaisissa kirjanpitokirjoissa, tai koneellista järjes-

telmää hyväksi käyttäen. Kirjanpitorekisterien muoto on valtiovarainministeriön ja mui-

den lainsäätäjien säätelemä. Liiketapahtumat tallennetaan kirjanpitoon aikajärjestykses-

sä ja luokitellaan asianmukaisesti käytössä oleville tilipuitteiston tileille. (Положение 

19–20 §) 

 

Kirjanpidon erät arvostetaan rahamääräisinä. Lähtökohta omaisuuden arvostamisessa on 

omakustannusarvolaskenta eli omaisuuden hankinnasta aiheutuneiden kulujen yhteen-

lasku; vastikkeetta hankittu omaisuus arvostetaan tulouttamishetken käypään arvoon; 

organisaation oma tuotanto arvostetaan valmistuskustannusten perusteella. (Положение 

23 §) 

 

Kirjanpidon tietojen oikeellisuuden varmentamiseksi omaisuus- ja velkaerien inven-

toinnin suorittaminen on pakollista.  Inventoinnin aikana tarkastetaan sekä asiakirjoin 

todennetaan erän olemassaolo, kunto ja arvo. Inventoinnin tarkempi säätely tapahtuu 

organisaatiossa, organisaation johtajan toimesta. (Положение 26 §) Johtuen siitä, että 

lopullinen vastuu inventoinnista on organisaation johtajalla, venäläisessä tilinpäätökses-

sä on usein jaksotettu ainoastaan sellaiset erät, jotka ovat todennettavissa asianmukaisin 

asiakirjoin. Esimerkiksi venäläiset yritykset eivät tilinpäätöksissään jaksota sellaisia ar-

vionvaraisia eriä tai kuluja, joista ei vielä ole saatu laskua. Tällaisia jaksottamattomia 

kuluja voivat muun muassa olla palkkavaraukset, leasing- ja puhelinmenot sekä tilojen 
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käyttökustannukset. Tästä johtuen venäläinen tilinpäätös ei täytä kaikilta osin suoritepe-

rusteisuuden vaatimusta. 

 

2.5.6 Kirjanpidon järjestäminen organisaatiossa 

 

Kirjanpidon järjestämisestä organisaatiossa huolehtii organisaation johtaja. Kirjanpito-

lain mukaan kirjanpito voidaan järjestää yrityksessä neljällä eri tavalla. Organisaation 

johtaja voi yrityksen tarpeista riippuen muodostaa (1) erillisen kirjanpito-osaston, jota 

johtaa pääkirjanpitäjä; (2) perustaa pääkirjanpitäjän toimen; (3) ulkoistaa yrityksen kir-

janpidon tai (4) pitää kirjanpitoa itse. (№ 129 – ФЗ 6:2) 

 

Pääkirjanpitäjän asema on venäläisen lainsäädännön perusteella erittäin keskeisessä ja 

tärkeässä roolissa. Kirjanpitolain mukaan pääkirjanpitäjä vastaa kirjanpitopolitiikan 

muokkaamisesta, kirjanpidon pitämisestä sekä kattavan ja luotettavan tilinpäätösrapor-

toinnin esittämisestä lainsäätäjän vaatimana ajankohtana. Muut organisaation työnteki-

jät ovat velvollisia noudattamaan pääkirjanpitäjän ohjeita kirjanpidolle välttämättömien 

asiakirjojen ja tietojen esittämisestä sekä liiketapahtumia koskevien asiakirjojen muo-

toseikoista. (№ 129 – ФЗ 7:1-3) Pääkirjanpitäjällä on organisaatiossa sekä vastuuta että 

valtaa, sillä ilman pääkirjanpitäjän allekirjoitusta ei yrityksen pankkitililtä voi nostaa 

rahaa. Pääkirjanpitäjä toimii organisaation johtajan välittömässä alaisuudessa.  

 

2.5.7 Kirjanpitopolitiikka 

 

Kirjanpitopolitiikasta säädellään kirjanpitolailla sekä tarkemmin kirjanpitoasetuksen 

luvussa ”Yleiset periaatteet”, jonka sisältöä esiteltiin aiemmin tässä luvussa kappaleessa 

2.5.5. Edellisten lisäksi kirjanpitopolitiikan sisältöä tarkentaa kirjanpitostandardi PBU 

1/98 ”Yrityksen kirjanpitopolitiikka”. 

 

Kirjanpito järjestetään organisaatiossa säätelemällä yrityksen sisäinen kirjanpitopolitiik-

ka, jolla tarkoitetaan yrityskohtaista kirjanpitokäytäntöä ja sen mukaisia laskentaperiaat-

teita ja toimintatapoja. Kirjanpitopolitiikan on perustuttava omaisuuden erillisyyden, 

toiminnan jatkuvuuden, johdonmukaisen soveltamisen sekä ajallisen oikea-aikaisuuden 

vaatimuksille. Tämän lisäksi kirjanpitopolitiikan on perustuttava täydellisyyden, varo-
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vaisuuden, sisältöpainotteisuuden, ristiriidattomuuden ja rationaalisuuden vaatimuk-

siin. (Положение 10.1−2 §) 

 

Organisaation kirjanpitopolitiikka laaditaan pääkirjanpitäjän toimesta noudattaen Venä-

jän Federaation lainsäädäntöä, valtiovarainministeriön asetuksia sekä muiden kirjanpi-

dolliseen sääntelyyn oikeutettujen tahojen asettamia vaatimuksia. Kirjanpitopolitiikan 

hyväksyy organisaation johtaja. (Положение 5 §) 

 

Kirjanpitopolitiikalla tarkoitetaan siis organisaation kirjanpitokäytäntöä sekä toiminta-

tapoja, jotka määräävät muun muassa omaisuuden arvostamista, omaisuudessa tapahtu-

vien muutosten seurantaa, rekisteröintiä sekä ryhmittelyä. Kirjanpitokäytäntö ja yritys-

kohtaiset toimintatavat vaikuttavat talousprosessin osina olevien varallisuuserien ryh-

mittelyyn, arvostamiseen ja ajalliseen kulumiseen, organisaation asiakirjojen (tositeai-

neiston) sisäiseen kiertoon, yrityskohtaiseen tilipuitteistoon ja sen käyttöön, liiketapah-

tumien rekisteröintiin, yksittäisten kirjanpitoerien käsittelyyn sekä muihin kirjanpitoon 

liittyviin ja sitä käytännössä säänteleviin päätöksiin. (PBU 1/98 2 §) 

 

Yrityskohtaista kirjanpitopolitiikkaa määrättäessä vahvistetaan (PBU 1/98 5 §): 

- yrityskohtainen tilipuitteisto sisältäen synteettiset ja analyyttiset tilit, jotka ovat 

välttämättömiä toteuttaessa oikea-aikaista ja täydellistä kirjanpitoa; 

- sekä ulkoisen että sisäisen kirjanpidon perustana olevien ensisijaisten asiakirjojen 

muoto; 

- varallisuus- ja velkaerien inventointia koskevat päätökset; 

- varallisuus- ja velkaerien arvostusta koskevat päätökset; 

- tositeaineiston käsittelyä (laatimis-, hyväksymis-, toimeenpanovastuut) ja sisäistä 

kiertoa (esittäminen, arkistointi) sekä sen käytännön järjestämistä organisaatiossa 

koskevat päätökset; 

- kirjanpidon valvontaa koskevat päätökset; 

- muut kirjanpidon järjestämisen kannalta välttämättömät päätökset. 
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2.5.8 Yhtenäistilipuitteisto 

 

Venäjän uusia tilipuitteita on säädelty 31.10.2000 annetulla Venäjän Federaation valtio-

varainministeriön asetuksella86. Uusi yhtenäistilipuitteisto on otettu käyttöön yrityksissä 

viimeistään vuoden 2002 alusta. Tilipuitteisto on taloudellisen toiminnan synnyttämien 

kirjanpitotapahtumien rekisteröinti- ja luokittelukaava. Se on pakollinen kaikille organi-

saatioille pois lukien pankit ja budjettirahoituksella toimivat organisaatiot. Valtionva-

rainministeriön asetuksella voimaan tulleen yhtenäistilipuitteiston perusteella, jokainen 

organisaatio muodostaa toimintansa erityisyyden huomioiden oman yrityskohtaisen tili-

puitteistonsa mukaillen kuitenkin tarkasti annettua asetusta.87 Yhtenäistilipuitteisto on 

esitetty tämän työn lopussa suomen kielelle käännettynä (LIITE 1). 

 

Yhtenäistilipuitteistossa on otsikoitu ja numeroitu synteettisen ja analyyttisen kirjanpi-

don tilit, joita ovat synteettiset tilit ja aputilit. Synteettisillä tileillä esitetään tieto yrityk-

sen omaisuus- ja velkaeristä yhteenvedonomaisesti. Tällainen koostettu informaatio ei 

kuitenkaan ole riittävä kirjanpidon tuottaman informaation täydellisyyden periaatteen 

kannalta. Siksi tarvitaan lisäksi analyyttisiä tilejä, joilla esitetään kirjanpitotapahtumien 

yksityiskohtainen ja jäsennelty informaatio. Synteettisen ja analyyttisen kirjanpidon pe-

rusperiaate nähdään Kuviosta 3. Kaikki synteettiset tilit eivät edellytä rinnalleen ana-

lyyttisiä tilejä ja siksi niitä kutsutaan yksinkertaisiksi tileiksi. Tällaisia tilejä ovat muun 

muassa kassa- ja pankkitilit. Vaikeita tilejä ovat muun muassa käyttöomaisuus- ja en-

nakkomaksutilit. Näiden tilien analyyttisessä kirjanpidossa eritellään synteettinen in-

formaatio pienempiin osiin. Esimerkiksi ennakkomaksuista pidetään analyyttistä kirjan-

pitoa asiakkaittain, jolloin saadaan asiakaskohtainen tieto erääntymättömistä sekä erään-

tyneistä saamisista ja annetuista ennakoista. 88 

                                                 

86 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержден приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 октября 2000 г. № 94, в ред. проказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 7 мая 2003 г.; Yhtenäistilipuitteisto, Venäjän Federaation 
valtionvarainministeriön asetus 31.10.2000 № 94, viimeisin muutos 7.5.2003. 
87 Кондраков 2004, 50. 
88 Кондраков 2004, 45. 
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Kuvio 3 Synteettinen ja analyyttinen kirjanpito 

 

Edellä esitetty synteettinen ja analyyttinen kirjanpito selkeytetään seuraavaksi esimerkin 

avulla Kuviossa 4.  
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Kuvio 4 Synteettinen ja analyyttinen kirjanpito vaihto-omaisuuden osalta 

 

Kuviossa 4 on esitetty synteettinen ja analyyttinen kirjanpito vaihto-omaisuuden osalta. 

Taseen nimike Vaihto-omaisuus ja synteettinen tili Materiaalit ovat synteettisen kirjan-

pidon osia – synteettisiä tilejä. Materiaalit-nimike sisältää yhtenäistilipuitteistossa nä-

kyvät erät, kuten raaka-aineet ja materiaalit, ostetut puolivalmisteet sekä varaosat, polt-

toaineen, pakkaukset ja pakkausmateriaalit ynnä muut erät. Nämä ovat analyyttisen kir-

janpidon osia – aputilejä. Aputilit jaetaan edelleen pienempiin, analyyttisiin tileihin, 

niin moneen tasoon kuin yrityksen toiminnan laajuus sitä edellyttää. Kuviossa 4 on esi-

tetty kaksi analyyttisten tilien tasoa – varasto-taso ja yksittäisen varastonimikkeen taso. 

Analyyttinen kirjanpito toteuttaa siis ulkoisen laskennan edellyttämän informaation li-

säksi myös sisäisen laskennan kannalta tärkeän kustannuslaskentanäkökulman. 
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2.6 Formaattitaso 

 

Viimeinen tilinpäätöskäytännön tarkastelutaso on formaattitaso, jolla tarkastelu kohdis-

tuu kaavoihin, joita käyttäen tilinpäätös laaditaan. Formaatit käsittävät tuloslaskelman ja 

taseen asetelmamuodon, valikoiman erilaisia nimikkeitä ja niiden järjestyksen. Nimik-

keissä heijastuvat osaltaan kunkin maan institutionaaliset olot ja niiden kehittyneisyys. 

Kirjavaa on se, mikä erä esitetään varsinaisessa laskelmassa ja mikä liitetiedoissa. Tie-

don esittämistä tilinpäätöksen liitetiedoissa on pidettävä toissijaisena varsinaiseen las-

kelmassa esittämiseen ja siten informaation saatavuutta ajatellen heikompana menette-

lynä.89 Seuraavaksi katsotaan venäläisen tilinpäätöskäytännön yleisiä tilinpäätösperiaat-

teita ja tämän jälkeen perehdytään tarkemmin tuloslaskelman ja taseen rakenteeseen. 

 

2.6.1 Yleiset tilinpäätösperiaatteet 

 

Venäjän tilinpäätösnormiston mukaan kaikkien organisaatioiden on esitettävä tilinpää-

tös organisaation perustamisasiakirjojen mukaisesti perustajille, osakkaille tai omistajil-

le sekä rekisteröitymisalueen valtion tilastokeskukseen (Положение 84 §). Vuositilin-

päätös on julkinen kaikille kiinnostuneille sidosryhmille, kuten pankeille, sijoittajille, 

rahoittajille, ostajille, toimittajille. (Положение 89 §) 

 

Organisaation on laadittava tilinpäätös kuukaudelta, kvartaalilta ja koko tilikaudelta 

kumulatiivisesti, mikäli Venäjän Federaation laissa ei ole säädelty toisin. Kuukausi ja 

kvartaalitilinpäätöstä kutsutaan välitilinpäätökseksi (Положение 29 §). Tilinpäätös laa-

ditaan tilikaudelta. Kaikille pakollinen tilikauden pituus on kalenterivuosi (1.1.–31.12.). 

Organisaation ensimmäinen tilikausi alkaa siitä päivästä, jolloin se on rekisteröity valti-

on rekistereihin. Mikäli rekisteröinti on tapahtunut ennen lokakuun ensimmäistä päivää, 

tilinpäätös laaditaan kuluvan vuoden loppuun. Mikäli tilikausi alkaa lokakuun ensim-

mäisen päivän jälkeen, tilikaudeksi muodostuu 12 kuukautta pidempi, jolloin se jatkuu 

seuraavan vuoden joulukuun viimeiseen päivään asti. Organisaatioiden tulee esittää ti-

linpäätös 90 päivän kuluessa tilikauden päättymisestä. Kvartaalitilinpäätös esitetään 30 

päivän kuluessa kvartaalin päättymisestä. (Положение 36 §) 

                                                 

89 Majala 1987, 40. 
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Organisaation laatiman tilinpäätöksen tulee sisältää seuraavat osat: tase, tuloslaskelma, 

liitetiedot edellisiin (kassavirtalaskelma, liite taseeseen sekä muita lainsäädännön edel-

lyttämiä liitetietoja), toimintakertomus, tilintarkastuskertomus (Положение 30 §). Val-

tiovarainministeriön säätelemät tilinpäätöksen muotoseikat ts. määrämuotoiset lomak-

keet taseelle, tuloslaskelmalle, pääomaerien muutosten esittämiselle, kassavirtalaskel-

malle, taseen liitetiedoille ja voitonkäyttölaskelmalle on esitetty muun muassa valtiova-

rainministeriön www-sivuilla90. Tilinpäätöksen allekirjoittaa sekä organisaation johtaja 

että pääkirjanpitäjä (№ 129 – ФЗ 3:13.5). 

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja täydelliset tiedot organisaation varallisuusasemasta, 

taloudellisesta tilanteesta, edellisten muutoksista ja taloudellisen toiminnan tuloksesta. 

(Положение 32 §) 

 

Venäjän tilintarkastuslain91 mukaan auktorisoitujen tilintarkastajien toimesta suoritetta-

va tilintarkastus on yhtiölle pakollinen, mikäli kyseessä olevan organisaation yhtiömuo-

tona on julkinen osakeyhtiö (OAO); organisaation toimialana on pankki- tai vakuutus-

toiminta tai sen liikevaihto ylittää 500 000 kertaa lakisääteisen minimipalkan tai taseen 

loppusumma ylittää 200 000 kertaa lakisääteisen minimipalkan. 

 

2.6.2 Tuloslaskelman rakenne 

 

Venäläisen tilinpäätöskäytännön mukainen tuloslaskelma poikkeaa suomalaisesta tulos-

laskelmasta, mutta on rakenteeltaan lähimpänä suomalaista toimintolajikohtaista tulos-

laskelmakaavaa. 

 

Tuloslaskelma alkaa tavaroiden, palvelujen ja työsuoritusten myynnistä aiheutuneesta 

liikevaihdosta, josta on vähennetty arvonlisäverot, valmisteverot sekä muut pakolliset 

maksut. Tämän jälkeen on esitetty myynnin omakustannusarvo, johon kuuluu lähes 

kaikki myytyjen tavaroiden kustannukset. Omakustannusarvoa käsitellään tarkemmin 

vaihto-omaisuuden erityiskysymysten yhteydessä seuraavassa luvussa. Koska käytössä 

                                                 

90 Venäjän valtiovarainministeriö:<http://www1.minfin.ru/buh/prikaz311200n135n.pdf> 
91 Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 07.08.2001 № 119-ФЗ, 7:1 
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on omakustannuslaskenta, tuloslaskelmassa ei esitetä erikseen poistoja, palkkoja eikä 

henkilösivukuluja vaan ne sisältyvät kaikki myynnin omakustannusarvoon. Tuloslas-

kelmassa ei myöskään esitetä varastojen muutosta, koska kaikki myydyn tuotannon kus-

tannukset vyörytetään kirjanpidossa eri tuotantokustannustileiltä tilille 90 ”Myynnit”. 

Tilikauden ostot kirjataan siis ensin taseen tileille ja vasta sieltä ne vyörytetään tuloslas-

kelman tilille. 

 

Myynnin omakustannusarvon jälkeen esitetään katetuotto, josta vähennetään myynnin, 

ja markkinoinnin sekä hallinnon kulut. Näin päästään myynnin voittoon tai tappioon, 

josta vähennetään toiminnan muut kulut ja lisätään muut tuotot. Tilikauden tulokseen 

päästään kun vielä vähennetään tilikauden välittömät verot sekä verosaamiset ja -velat. 

 

Tuloslaskelmaan on liitettävä selvitys erillisistä tuloslaskelman eristä, joita ovat tunnus-

tetut ja välimiesmenettelypäätöksen saaneet sakot, viivästyskorot ja sopimussakot; edel-

listen tilikausien tappio; vastuiden laiminlyömisestä tai epäasiamukaisesta hoitamisesta 

aiheutuneet vahingonkorvaukset; kurssierot ulkomaisessa valuutassa suoritetuista liike-

tapahtumista; arvonkorotus- ja arvonalennuskirjaukset; sekä kanteen vanhentumisesta 

johtuvat alaskirjaukset myyntisaamisten ja ostovelkojen osalta.92 

 

Suomen kielelle käännetty venäläinen tuloslaskelman kaava on esitetty kokonaisuudes-

saan tutkielman liitteenä (LIITE 2). 

 

2.6.3 Taseen rakenne 

 

Niin kuin jo aiemmin on todettu, tase on venäläisessä tilinpäätöskäytännössä hyvin tär-

keässä asemassa. Rakenteeltaan se on hyvin samanlainen kuin suomalainen tasekaava. 

Lähempi tarkastelu kuitenkin paljastaa, että eroja esiintyy tase-erien nimikkeissä ja si-

sällössä. Suomen kielelle käännetty venäläisen taseen kaava on esitetty kokonaisuudes-

saan tutkielman liitteenä (LIITE 3). 

 

                                                 

92 Venäjän valtiovarainministeriö:<http://www1.minfin.ru/buh/prikaz311200n135n.pdf> 
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Tässä yhteydessä ei tase-erien sisältöön kuitenkaan syvennytä tarkemmin laajuuson-

gelman vuoksi vaan nostetaan esiin yksi taseen kokonaisuus, vaihtuvissa vastaavissa 

esitettävä Vaihto-omaisuus. Seuraavassa luvussa perehdytään vaihto-omaisuuteen ja sen 

erityiskysymyksiin, jolloin tarkastelutasoissa liikutaan säätely- ja formaattitasoilla. 

 

2.7 Yhteenveto ja päätelmät 

 

Tutkielman alussa tutkimusongelma jaettiin kolmeen tutkimuskysymykseen, joiden 

puitteissa tutkielmassa tarkastellaan suomalaista ja venäläistä tilinpäätöskäytäntöä, ti-

linpäätöskäytäntöjen keskinäisiä eroavaisuuksia, ja erovaisuuksien mahdollisia syitä. 

Kuten johdannossa mainittiin, tutkielma jakautuu luonteensa vuoksi kahteen osioon, 

joista nyt on käsitelty ensimmäinen eli tilinpäätöskäytäntöjen yleinen viitekehys. Sa-

moin tähän mennessä on vastattu kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, jotka 

ovat seuraavat: 

 

1. Miten venäläinen ja suomalainen tilinpäätöskäytäntö eroavat toisistaan tilinpää-

töskäytännöissä eroja aiheuttavien tekijöiden valossa? 

2. Mistä rakentuu venäläinen tilinpäätöskäytäntö? 

 

Seuraavaksi käsitellään molempien tutkimuskysymysten osalta tärkeimmät asiat yh-

teenvetona ja esitetään tätä lukua koskevat päätelmät. Yleistä tilinpäätöskäytännön vii-

tekehystä on tutkielmassa aluksi pohdittu kahden tarkastelutason avulla, teoria- ja kult-

tuuritason. Tekijät, jotka aiheuttavat eroja tilinpäätöskäytäntöjen välille, esitettiin tut-

kielman alussa Kuviossa 1. Tällöin todettiin, että tilinpäätöskäytäntöihin vaikuttaa maan 

sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuuriympäristö, jotka aiheuttavat eroja tilinpäätösrapor-

toinnin tavoitteissa, kirjanpitoperiaatteissa, esittämisessä, kirjauskypsyydessä, arvosta-

misessa, havaitsemisessa ja tulkinnassa. Tilinpäätöskäytännön muotoutumiseen vaikut-

taa myös tilinpäätöskäytännön taustalla vaikuttava teoriakäsitys, jota tarkasteltiin luvus-

sa 2.3.   

 

Tarkastellessa tilinpäätöskäytäntöjen taustakäsityksiä tilinpäätöskäytäntöihin vaikutta-

vina tekijöinä tultiin siihen johtopäätökseen, että taseteorioista, tilinpäätöskäytäntöeroja 

selittävinä tekijöinä, on syytä luopua kokonaan pitkällä aikavälillä. Tätä perustellaan 
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sillä, että sekä suomalainen että venäläinen kirjanpitolainsäädäntö ovat muuttuneet vii-

meisen vuosikymmenen kuluessa vahvasti kohti kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. 

Myös kaikki muut Euroopan talousalueen maat ovat menossa kohti kansainvälistä ra-

portoinnin tasoa. Näin ollen suurin osa maista on siirtymässä samankaltaisen yleisen 

viitekehyksen piiriin, jolloin taseteorioita tilinpäätöskäytäntöjä erottelevina tekijöinä ei 

ole jatkossa mielekästä käyttää.  

 

Luvussa 2.3 tilinpäätöskäytäntöjä luokiteltiin jakamalla ne teoriaperusteisiin, standardi-

perusteisiin ja lainsäädäntöperusteisiin tilinpäätöskäytäntöihin. Tämäntyyppisessä jaot-

telussa kansainvälisten tilinpäätösstandardien vaikutus ei ole lainkaan niin voimakas 

kuin taseteorialuokittelun yhteydessä, sillä kansallisen tilinpäätöskäytännön vaikutus 

tulee jossain määrin aina säilymään jokaisen maan tilinpäätöskäytännön taustalla. Sen 

vuoksi huolimatta siirtymisestä kansainvälisiin tilinpäätösraportointistandardeihin, voi-

daan maiden tilinpäätöskäytännöt luokitella näiden luokitteluperusteiden valossa selke-

ästi omiin ryhmiin myös jatkossa. Tilinpäätöskäytäntöjen luokittelu teoriaperusteisiin, 

standardiperusteisiin ja lainsäädäntöperusteisiin on siis pitkällä aikavälillä toimivampi 

luokitteluperuste kuin tasekäsitysluokittelu. 

 

Teoriakäsitys, joka vallitsee tilinpäätöskäytännön taustalla, vaikuttaa yleisesti sen myö-

hempään kehitykseen, ja tarkemmin tilinpäätöskäytännön tehtävään, tarkoitukseen ja 

luonteeseen. Vaikka taseteorialuokittelu ei ole relevantti pitkällä aikavälillä, tällä hetkel-

lä sillä on vielä vaikutusta tilinpäätösajatteluun kun siirtymäkausi kansainväliseen tilin-

päätösraportointiin on vielä kesken. Myös sillä on vaikutusta, onko tilinpäätöskäytäntö 

luonteeltaan standardi-, teoria- vai lainsäädäntöperusteinen, sillä siitä muotoutuu se poh-

ja, jolle kaikki myöhempi kehitys perustuu. Näiden seikkojen valossa tutkielman alussa 

esitettyä Kuviota 1 on syytä laajentaa lisämuuttujalla, teoriakäsityksellä, joka selvästi 

aiheuttaa eroja tilinpäätöskäytäntöjen välille. 

 

Seuraavaksi tutkielmassa siirryttiin kulttuuritasolle, jolla tarkasteltiin maan sosiaalista, 

taloudellista ja kulttuuriympäristöä. Tarkasteltavina tekijöinä käytettiin kansainvälisen 

laskentatoimen tutkimuksen keskeisiä muuttujia, kuten talous-, laki-, ja verojärjestel-

mää, yritysrahoitusta sekä joitakin yleisempiä muuttujia, kuten laskenta-ammattikunnan 

luonnetta, historiaa, maantieteellistä sijaintia ja kieltä. Kulttuuritasolla muuttujia tarkas-
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teltiin vertailevalla tutkimusotteella pyrkien selvittämään Suomen ja Venäjän valtioiden 

väliset erot.  

 

Teoria- ja kulttuuritasolla vastattiin tutkielman alussa esitettyyn ensimmäiseen tutki-

muskysymykseen eli siihen, että miten venäläinen ja suomalainen tilinpäätöskäytäntö 

eroavat toisistaan tilinpäätöskäytännöissä eroja aiheuttavien tekijöiden valossa. Yhtenä 

merkittävänä tutkimustuloksena voidaan pitää havaintoa venäläisen laskenta-

ammattikunnan mentaliteetin erilaisuudesta, joka vaikuttaa erittäin voimakkaasti tilin-

päätöskäytännön nykytilaan ja sen myöhempään kehitykseen. Laskenta-ammattikunnan 

mentaliteetti on lisätty myös alkuperäiseen eroja selittävään kuvioon ja uusi asetelma on 

esitetty alla Kuviossa 5. Koska laskenta-ammattikunnan mentaliteetti vaikuttaa selvästi 

enemmän tilinpäätöskäytäntöön kuin taustalla oleva teoriakäsitys, on se havainnollistet-

tu suurempana myös kuviossa. 

 

 

TEORIAKÄSITYS 
 

LASKENTA-
AMMATTIKUNNAN  
MENTALITEETTI 

 

Havaitseminen ja  
tulkitseminen 

Esittäminen, kirjauskypsyys ja 
arvostaminen 

EROT TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNNÖSSÄ 

Maakohtainen sosiaalinen, taloudellinen 
ja kulttuuriympäristö 

Erilaiset tilinpäätösraportoinnin 
tavoitteet 

Erilaiset kirjanpitoperiaatteet 

 

Kuvio 5 Syyt eroavaisuuksille tilinpäätöskäytännössä 

 

Seuraavaksi tutkielmassa siirryttiin säätelytasolle, jolla tarkasteltiin mitä informaatiota 

sidosryhmille määrätään toimitettavaksi, miten omaisuuserien arvostusta ja kirjanpitoa 

yleensä säädellään, ja mitä muita muotovaatimuksia kirjanpidolle asetetaan. Luvussa 
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esiteltiin tällöin venäläisen tilinpäätöskäytännön perustekijät, kuten kirjanpidon lainsää-

dännöllinen perusta sekä kirjanpidon yleiset periaatteet. Säätelytasolla liikuttiin ainoas-

taan venäläisen tilinpäätöskäytännön alueella, sillä laajuusongelman vuoksi tässä ei pys-

tytty käyttämään vertailevaa tutkimusotetta. Tutkielman alussa oletettiin lukijan olevan 

riittävän perehtynyt suomalaisen tilinpäätöskäytännön peruspiirteisiin. Samaa lähesty-

mistapaa käytettiin myös formaattitasolla, jolle siirryttiin säätelytason jälkeen. Formaat-

titasolla tarkastelu kohdistui keskeisiin kaavoihin, joita käyttäen tilinpäätös laaditaan. 

Luvussa 2.6 käsiteltiin yleisiä venäläisen tilinpäätöskäytännön tilinpäätösperiaatteita 

sekä tuloslaskelman ja taseen rakennetta. Tällöin säätely- ja formaattitasolla vastattiin 

tutkielman alussa esitettyyn toiseen kysymykseen eli siihen, että mistä rakentuu venä-

läinen tilinpäätöskäytäntö. 

 

Koska luvussa 2.5 ei käytetty vertailevaa tutkimusotetta, ei tässä yhteydessä voida esit-

tää päätelmiä suomalaisen ja venäläisen tilinpäätöskäytännön erilaisuudesta. Voidaan 

vain todeta, että venäläisen tilinpäätöskäytännön perusperiaatteet oli välttämätöntä esi-

tellä ennen siirtymistä selkeästi spesifimpään osa-alueeseen, vaihto-omaisuuden erityis-

kysymyksiin. Ilman lukua 2.5 seuraavan pääluvun sisältöä ei voitaisi tarkastella niin yk-

sityiskohtaisella tasolla kuin mitä nyt on tehty. 

 

3 VAIHTO-OMAISUUDEN ERITYISKYSYMYKSET 

 

 

Tässä luvussa perehdytään vaihto-omaisuuden erityiskysymyksiin, joita ovat käsitemää-

rittely, arvostaminen, jaksottaminen ja osatuloutus. Niin kuin tutkielman alussa on to-

dettu, lukijan oletetaan olevan riittävän perehtynyt suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön, 

jolloin tarkastelun pääpaino voidaan pitää venäläisessä tilinpäätöskäytännössä. 

 

Venäjän kirjanpitolainsäädännössä vaihto-omaisuudesta säädetään kirjanpitolaissa, kir-

janpitoasetuksessa sekä tarkemmin PBU 5/01-kirjanpitostandardissa 93  Kirjanpitolaki 

määrittelee yleiset kirjanpidon arvostusperiaatteet; kirjanpitoasetus asettaa tarkemmat 

                                                 

93 ПБУ 5/01 "Учет Материально-производственных запасов", Приказ Минфина РФ 
от 9 июня 2001г. PBU 5/01 ”Vaihto-omaisuus”, Valtionvarainministerin määräys 
9.6.2001. 
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määritteet muun muassa vaihto-omaisuuden käsitteelle sekä arvostusperiaatteille; ja 

PBU 5/01-standardissa tarkennetaan vaihto-omaisuuden käsitettä, arvostuskäytäntöä 

sekä asetetaan minimivaatimukset tilinpäätöksen liitetiedoille. Edellisten lisäksi vaihto-

omaisuuden erityiskysymyksiä, kuten tuottoja, omakustannusarvoon luettavia kustan-

nuksia sekä osatuloutusta käsitellään PBU 9/99-, PBU 10/99- sekä PBU 2/94-

kirjanpitostandardissa. 

 

3.1 Käsitemäärittely 

 

PBU 05/01 -standardin mukaan vaihto-omaisuudeksi luetaan aktiivat, joita käytetään 

raaka-aineina, materiaaleina tai muuna vastaavana myytäväksi tarkoitetun tavaran tuo-

tannossa. Lisäksi vaihto-omaisuutta ovat myytäväksi tarkoitetut ja organisaation hallin-

nollisiin tarpeisiin tarkoitetut aktiivat sekä myyntiin tarkoitettu valmis tuotanto. Vaihto-

omaisuutta ovat myös tavarat, jotka on saatu organisaation ulkopuolelta ja jotka on tar-

koitettu myytäväksi.94 

 

Suomen kirjanpitolain mukaan vaihto-omaisuutta ovat sellaisenaan tai jalostettuna luo-

vutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet.95 Kirjanpitolainsäädännössä esitet-

ty vaihto-omaisuuden määritelmä nojautuu pelkästään hyödykkeiden käyttötarkoituk-

seen. Elinkeinoverolaissa (EVL 10§) vaihto-omaisuus määritellään esimerkkien avulla, 

jolloin vaihto-omaisuudeksi luetaan kauppatavarat, raaka-aineet, puolivalmisteet sekä 

elinkeinotoiminnassa kulutettaviksi tarkoitetut poltto- ja voiteluaineet sekä muut tarvik-

keet. 

 

Edellä on kuvattu Suomen ja Venäjän kirjanpitolainsäädännön mukainen vaihto-

omaisuuden käsite. Vertaillessa näitä kahta normistoa huomataan, että Venäjän lainsää-

däntö määrittelee vaihto-omaisuuden käsitteen Suomen lainsäädäntöä yksityiskohtai-

semmin. Suomen elinkeinoverolaki täsmentää kirjanpitolaissa esitettyä vaihto-

omaisuuden käsitettä esimerkkien avulla, jolloin vaihto-omaisuuden käsitemäärittelyt 

lähenevät hiukan toisiaan määrittelyn yksityiskohtaisuuden tasolla. 

                                                 

94 PBU 5/01 2 § 
95 KPL 4:4.2 
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3.1.1 Tasenimikkeet 

 

Suomen kirjanpitoasetuksessa esitetyn tasekaavan mukaan vaihto-omaisuus jaetaan ta-

seessa eriksi Aineet ja tarvikkeet, Keskeneräiset tuotteet, Valmiit tuotteet/tavarat ja Muu 

vaihto-omaisuus sekä Ennakkomaksut. 96  Venäjän tasekaava puolestaan jakaa vaihto-

omaisuuden seuraavasti: Raaka-aineet, materiaalit ja muut vastaavat erät, Kasvatettavi-

na ja ruokinnassa olevat eläimet, Keskeneräinen tuotanto, Valmis tuotanto ja myyntiin 

tarkoitetut tavarat, Toimitetut tavarat sekä Tulevien kausien menot.97 Edellä lueteltujen 

erien sisältöön paneudutaan seuraavaksi. Tarkastelun lähtökohdaksi on otettu venäläi-

nen tilinpäätöskäytäntö, jonka mukaista tasekaavaa seuraavien alalukujen otsikointikin 

noudattaa. 

 

Kaikki Venäjän tasekaavan mukaiset taseen rivit on numeroitu Venäjän tilastokeskuk-

sen antamien ohjeiden98 mukaisesti. Myös kaikki yhtenäistilipuitteiston tilit ovat nume-

roituja. Tilien numerointi onkin yksi Venäjän tilinpäätöskäytännön oleellisista tunnus-

merkeistä, ja se näkyy niin laskentahenkilöstön kielenkäytössä kuin oppikirjojen sivuil-

la. Tilit tunnetaan Venäjällä paremmin niiden numeroilla kuin nimikkeillä, minkä vuok-

si tässä tutkielmassa on tase-erien tarkastelun yhteydessä käytetty rinnakkain sekä tilien 

numeroita että niiden nimikkeitä.  Taulukossa 6 nähdään taseen ja yhtenäistilipuitteiston 

välinen yhteys. Siinä on nähtävissä kaikki seuraavaksi käsiteltävät taserivit sekä yhte-

näistilipuitteiston tilit, joista tasenimikkeet koostuvat. 

                                                 

96 KPA 6 § 
97 Venäjän valtiovarainministeriö:<http://www1.minfin.ru/buh/prikaz311200n135n.pdf> 
98 Приказ Минфина России, Госкомстата РФ от 14 ноября 2003 №102/№475, ”О 
Кодах показателей годовой бухгалтерской отчетности организаций, данные по 
которым подлежат обработке в органах государственной статистики”;  Venäjän 
valtiovarainministeriön ja Venäjän Federaation Tilastokeskuksen asetus №102/№475 
14.11.2003, ”Organisaation tilinpäätöserien numerointi taloudellisen tilastoinnin käyt-
töön”. 
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tasenimike (rivin numero) yhtenäistilipuitteiston tili 

Raaka-aineet, materiaalit ja muut vas-
taavat erät (211) 

10 Materiaalit 
16 Materiaalien arvopoikkeamat 

Kasvatettavina ja ruokinnassa olevat 
eläimet (212) 

11 Kasvatettavina ja ruokinnassa olevat 
eläimet 

Keskeneräinen tuotanto (213) 20 Perustuotanto 
21 Oman tuotannon puolivalmisteet 
23 Avustava tuotanto 
29 Tuotantoa välillisesti 
palvelevat toiminnot 
46 Keskeneräisten töiden valmistuneet osat 

Valmis tuotanto ja  
myyntiin tarkoitetut tavarat (214) 

41 Tavarat 
42 Myyntikate 
43 Valmiit tuotteet 

Toimitetut tavarat (215) 45 Toimitetut tavarat 

Tulevien kausien menot (216) 97 Tulevien kausien menot 

Muu vaihto-omaisuus (217) 44 Myynnin kustannukset 
Taulukko 6 Taseen ja yhtenäistilipuitteiston välinen yhteys 

 

Seuraavat alaluvut käsittelevät tarkemmin jokaista Taulukossa 6 esitettyä taseriviä. 

Vaihto-omaisuuserät tullaan käsittelemään niin, että aluksi esitellään taseen ja yhtenäis-

tilipuitteiston välinen yhteys sekä venäläisen tilinpäätösnormiston mukainen erän sisäl-

tö. Tämän jälkeen kerrotaan lainsäädännön käytännön soveltamisesta venäläisissä yri-

tyksissä ja lopuksi erää verrataan suomalaiseen tilinpäätösnormistoon.  

 

Venäjän tilinpäätöskäytännölle hyvin ominainen piirre on se, että tilinpäätösnormistossa 

säännellyistä vaihtoehtoisista menettelytavoista käytetään ainoastaan sitä, joka parhaiten 

vastaa verotuksessa hyväksyttävää menetelmää. Aiemmin esitellystä tutkimuksesta 

(Rozhnova 2000) paljastui, että 49 % kirjanpitäjistä on sitä mieltä, että täydellisen ja 

oikean tilinpäätösinformaation tuottaminen tarkoittaa sitä, että informaatio on tällöin 

täysin Venäjän verolainsäädännön mukainen. Tässä tutkielmassa halutaan huomioida 

tilinpäätösnormiston käytännön näkökulma ja perehdyttää lukija myös kirjanpitolain-

säädännön käytännön soveltamiseen. Informaatio venäläisen tilinpäätösnormiston käy-

tännön soveltamisesta perustuu Venäjä-asiantuntijan99 kanssa käytyihin keskusteluihin. 

                                                 

99 Chakhovich 2007. 
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3.1.2 Raaka-aineet, materiaalit ja muut vastaavat erät 

 

Taseen rivi 211 ”Raaka-aineet, materiaalit ja muut vastaavat erät” koostuu yhtenäistili-

puitteiston tileistä 10 ”Materiaalit” ja 16 ”Materiaalien arvopoikkeamat” ja pitää sisäl-

lään raaka-aineiden, varsinaisten ja apumateriaalien, polttoaineen, ostettujen puolival-

misteiden ja komponenttien, varaosien, pakkausmateriaalin sekä muiden materiaali-

resurssien todellisen omakustannusarvon.100 

 

Yhtenäistilipuitteiston ohjeen sekä Venäjän valtiovarainministeriön antaman vaihto-

omaisuuden kirjanpidollista käsittelyä koskevan erillisen ohjeen mukaan tilillä 10 esite-

tyt raaka-aineet ja materiaalit voidaan analyyttisessä kirjanpidossa arvostaa vaihtoehtoi-

sesti myös muuhun kuin todelliseen omakustannusarvoon, mikäli näin on määritelty or-

ganisaation kirjanpitopolitiikassa. Valtiovarainministeriön vaihto-omaisuutta koskevan 

ohjeen mukaan raaka-aineiden ja materiaalien arvostamisessa voidaan tällöin käyttää 

seuraavia kirjausarvoja101: 

1. sopimuksenmukainen hinta 

2. edellisen kauden tietoihin perustuva todellinen omakustannusarvo 

3. standardihinta 

4. samanlajisten vaihto-omaisuushyödykkeiden keskihinta.102 

 

Kirjausarvojen ja markkinahinnan vastaavuutta tulee tarkastaa jatkuvasti ja markkina-

olosuhteiden muuttuessa oikaista käytettäviä kirjausarvoja. Kirjausarvoja tulee muuttaa 

muun muassa silloin, kun niiden arvo poikkeaa yli 10 % vallitsevasta markkinahinnas-

ta.103 Venäjä-asiantuntijan mukaan tällaista menettelyä ei kuitenkaan ole havaittu yri-

tysmaailmassa eikä sen implementointi käytäntöön liene mahdollista.104  

                                                 

100 Касьянова 2007, 377. 
101 Nimitämme edellä lueteltuja arvostustapoja, muita kuin todellista omakustannusar-
voa, jatkossa kirjausarvoiksi. Tämä sen vuoksi, että Venäjän käsitteelle учетные цены 
ei ole vastinetta suomen kielessä. Käsite kirjausarvo kuvastaa sisällöllisesti parhaiten 
venäjän kielessä käytettävää käsitettä ja näin ollen nämä ovat tutkijan mielestä toistensa 
ekvivalentteja. 
102 Venäjän valtiovarainministeriön ohje vaihto-omaisuuden kirjanpidollisesta käsittelys-
tä № 33 28.12.2001, viimeisin muutos 23.4.2002, 80 § 
103 Venäjän valtiovarainministeriön ohje vaihto-omaisuuden kirjanpidollisesta käsittelys-
tä № 33 28.12.2001, viimeisin muutos 23.4.2002, 80.2 § 
104  Chakhovich 2007. 
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Todellista omakustannusarvoa on syytä käyttää arvostusmenetelmänä organisaatioissa, 

joissa on vähäinen määrä vaihto-omaisuutta, ja joissa vaihto-omaisuushyödykkeet vas-

taanotetaan varastoon samanaikaisesti ensisijaisten asiakirjojen kanssa. Tällöin raaka-

aineet ja materiaalit merkitään kirjanpitoon käyttäen ainoastaan tiliä 10 ”Materiaalit”. 

Organisaatioissa, jossa vaihto-omaisuutta on paljon ja joissa hyödykkeiden varastoon 

saapumishetken ja kirjanpitoon kirjaamishetken välillä on viive, on syytä käyttää kir-

jausarvoja.105 Käytettäessä arvostusmenetelmänä kirjausarvoja, vaihto-omaisuus merki-

tään kirjapitoon tilien 15 ”Materiaalien hankinta” ja 16 ”Materiaalien arvopoikkeamat” 

avulla. Tilille 16 kirjataan tällöin todellisen omakustannusarvon ja kirjausarvon välinen 

erotus.106 

 

Yleensä tilanteena on kuitenkin se, että raaka-aineet ja materiaalit merkitään kirjanpi-

toon todelliseen omakustannusarvoon, jolloin tilien 15 ja 16 käyttö on venäläisessä kir-

janpidossa harvinaista. Tiliä 16 voidaan käyttää kuitenkin esimerkiksi silloin, kun kir-

janpitoon merkitään jotakin sellaista raaka-ainetta, joka muuttaa olomuotoaan kirjaus-

hetken jälkeen esimerkiksi kuivauksen tai muun vastaavan toimenpiteen vuoksi107. Täl-

laisessa tilanteessa olomuodon muutoksen vuoksi tapahtunut arvopoikkeama alkuperäi-

sestä arvosta voidaan kirjata tilille 16 ”Materiaalien arvopoikkeamat”. 

 
 
Koska Venäjän analyyttisessa kirjanpidossa sallitaan myös kirjausarvojen käyttö, viestii 

se paljon voimakkaammasta kustannuslaskennan ja kirjanpidon yhteydestä kuin mihin 

suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä on totuttu. Suomessa johdon laskentatoimi ja ul-

koinen laskentatoimi on perinteisesti nähty erillisinä, erilaiset tavoitteet omaavina toi-

mintoina. 

 
Huolimatta kirjanpidossa sallitusta vaihtoehtoisesta arvostustavasta, vaihto-omaisuus 

esitetään tilinpäätöksessä todellisen omakustannusarvon suuruisena. Taseen rivi 211 

muodostuu yhtenäistilipuitteiston tileistä 10 ”Materiaalit” ja 16 ”Materiaalien arvopoik-

keamat”108. Tili 16 siis oikaisee tilillä 10 olevat hyödykkeet omakustannusarvoon. 

                                                 

105 Фомичева 2007, 136. 
106 Сидорова 2007, 47. 
107 Chakhovich 2007. 
108 Казьянова 2007, 377. 
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Yhtenäistilipuitteiston ohjeissa luetellaan tilin 10 analyyttisen kirjanpidon aputilit, joita 

ovat: Raaka-aineet ja materiaalit, Ostetut puolivalmisteet sekä varaosat, Polttoaine, Pak-

kaukset ja pakkausmateriaalit, Varaosat, Muut materiaalit, Jalostettavaksi annetut mate-

riaalit, Rakennusmateriaalit, Kalusto ja muu ylläpitomateriaali, Erityinen varastovaate-

tus ja -varustus, Erityinen käyttövaatetus ja -varustus. Toisin sanoen tili 10 sisältää 

myös työ- ja varastovaatteet, mikä käytäntönä eroaa suomalaisesta menettelystä. 

 

Suomen tasekaavan mukainen erä Aineet ja tarvikkeet sisältää valmistustoimintaa har-

joittavalla kirjanpitovelvollisella tilikauden päättyessä jäljellä olevan, suoritteiden val-

mistuksessa käytettävien raaka-aineiden, apu- ja tarveaineiden sekä pakkaustarvikkei-

den, varaston arvon.109 Erä eroaa edellä kuvatusta Venäjän tasekaavan mukaisesta ta-

senimikkeestä suppeamman sisältönsä ja arvostusperiaatteensa puolesta. Suomen kir-

janpitolain 4:5:n mukaan kirjanpitovelvollinen voi halutessaan sisällyttää hankinta-

menoon pelkästään hankinnan ja valmistuksen muuttuvat menot. Mikäli hyödykkeen 

hankintaan ja valmistukseen liittyvien kiinteiden menojen määrä on olennainen, voidaan 

niiden osuus sisällyttää hankintamenoon. 

 

3.1.3 Kasvatettavina ja ruokinnassa olevat eläimet 

 

Taseen rivi 212 ”Kasvatettavina ja ruokinnassa olevat eläimet” koostuu yhtenäistilipuit-

teiston samannimisestä tilistä 11 ja pitää sisällään yrityksen omistaman nuoren ja ruo-

kinnassa olevan karjan. Täyskasvuinen, osana varsinaista tuotantoprosessia käytettävä, 

karja esitetään aineellisissa hyödykkeissä taseen rivillä 120. Kulut, jotka aiheutuvat tä-

män karjan ylläpidosta esitetään yhtenäistilipuitteiston tileillä 20 ”Perustuotanto” ja 29 

”Tuotantoa välillisesti palvelevat toiminnot”.110 

 

Suomen kirjanpitoasetuksen mukainen tasekaava ei sisällä lainkaan tällaista erää, koska 

Suomen kirjanpitolaissa, kirjanpitovelvollisia määriteltäessä, maatilatalouden harjoitta-

jat rajataan pois111. Venäjän kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin 

Venäjän Federaation lainsäädännön mukaiset yritykset ja organisaatiot riippumatta yh-

                                                 

109 Ihantola & Leppänen 2001, 198. 
110 Сидорова 2007, 53. 
111 KPL 1:1.2 
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tiömuodosta ja omistuspohjasta. Myös PBU 05/01 -standardi koskee kaikkia edellä 

mainittuja kirjanpitovelvollisia pois lukien pankit ja budjettirahoituksella toimivat orga-

nisaatiot. 

  

3.1.4 Keskeneräinen tuotanto 

 

Taserivi 213 ”Keskeneräinen tuotanto” koostuu yhtenäistilipuitteiston tileistä 20 ”Perus-

tuotanto”, 21 ”Oman tuotannon puolivalmisteet”, 23 ”Avustava tuotanto”, 29 ”Tuotan-

toa välillisesti palvelevat toiminnot” sekä 46 ”Keskeneräisten töiden valmistuneet osat” 

ja pitää sisällään tuotannon, jonka tuotantoprosessi ei ole vielä käynyt läpi kaikkia sii-

hen kuuluvia vaiheita. Tällä rivillä näkyvän tuotannon arvostus riippuu yrityksen har-

joittaman liiketoiminnan ominaispiirteistä. Massatuotannon osana syntyvä keskeneräi-

nen tuotanto arvostetaan todelliseen tai normatiiviseen omakustannusarvoon (standardi-

hinta), aiheutuneiden kokonaiskustannusten suuruisena tai siihen käytettyjen raaka-

aineiden, materiaalien ja puolivalmisteiden arvon suuruisena. Yksittäistuotannon puolel-

la keskeneräinen tuotanto arvostetaan todelliseen omakustannusarvoon.112 Kirjanpitoase-

tuksen mukaan normatiivinen omakustannusarvo pitää sisällään kaikki kustannukset, 

jotka aiheutuvat tuotantoprosessissa käytetyistä aineellisista hyödykkeistä, raaka-

aineista, materiaaleista, polttoaineesta, energiasta, työresursseista sekä muista tuotannon 

tekijöistä.113 

 

Suomen tasekaavan mukainen erä ”Keskeneräinen tuotanto” sisältää valmistustoimintaa 

harjoittavalla kirjanpitovelvollisella tilikauden päättyessä jäljellä olevan keskeneräisten, 

itse valmistamien, myytäväksi tarkoitettujen suoritteiden varaston. Tämä tilinpäätöserä 

eroaa suomalaisen ja venäläisen tilinpäätöskäytännön välillä ainoastaan arvostusperiaat-

teiden tasolla, sillä erän varsinainen sisältö on kummankin käytännön mukaan sama. 

Tähän tase-erään keskeisesti liittyvää valmistusasteen mukaista osatuloutusmenetelmää 

käsitellään myöhemmin tässä luvussa. 

 

                                                 

112 Казьянова 2007, 378. 
113 Положение 59 § 
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3.1.5 Valmis tuotanto ja myyntiin tarkoitetut tavarat 

 

Taseen rivi 214 ”Valmis tuotanto ja myyntiin tarkoitetut tavarat” pitää sisällään valmii-

den, kaikki tuotannon vaiheet läpikäyneiden hyödykkeiden tilikauden loppuvaraston 

sekä myyntiin tarkoitettujen tavaroiden loppuvaraston. Tämä tase-erä koostuu yhtenäis-

tilipuitteiston tilien 41 ”Tavarat”, 42 ”Myyntikate” ja 43 ”Valmiit tuotteet” saldoista.114 

 

PBU 5/01 -standardin 13 §:n mukaan edelleen myytäviksi hankitut tavarat voidaan 

kauppayrityksissä arvostaa hankintahintaan käyttäen tiliä 41 ”Tavarat” ja vähittäiskaup-

payrityksissä myyntihintaan käyttäen apuna tiliä 42 ”Myyntikate”. Valmis tuotanto ar-

vostetaan todelliseen omakustannusarvoon, välittömien kustannusten perusteella, nor-

matiiviseen omakustannusarvoon, sopimuksenmukaisin hinnoin tai käyttäen muita ar-

vostustapoja. Käytettävä arvostustapa tulee määritellä yrityksen kirjanpitopolitiikassa, 

jonka on noudatettava tiettyjä luvussa 2.5.7 lueteltuja periaatteita. Valtiovarainministe-

riö suosittelee ohjeessaan normatiivista omakustannusarvoa arvostustavaksi massatuo-

tantoa harjoittaville yrityksille, kun taas todellinen omakustannusarvo soveltuu parem-

min yksittäistuotantoon. 115 

 

Kaikkein yleisimmin käytössä oleva valmiin tuotannon arvostustapa on jo edellä maini-

tut kirjausarvot. Kirjausarvoihin perustuvan arvostusmenetelmän soveltaminen aiheuttaa 

kirjanpitoon arvopoikkeamia, koska todellinen omakustannusarvo ja kirjausarvo eroavat 

toisistaan. Arvopoikkeamat kirjataan, esimerkiksi tuotteen myynnin yhteydessä, tilin 43 

”Valmis tuotanto” aputilille ”Valmiin tuotannon todellisen omakustannusarvon poik-

keamat kirjausarvosta”. Mikäli kirjausarvo on todellista omakustannusarvoa alhaisempi, 

kirjataan per tilin 90 aputili ”Myynnin omakustannusarvo” an tilin 43 aputili ”Valmiin 

tuotannon todellisen omakustannusarvon arvopoikkeamat kirjausarvosta”. Mikäli kir-

jausarvo on todellista omakustannusarvoa korkeampi, kirjataan per tilin 43 aputili 

”Valmiin tuotannon todellisen omakustannusarvon arvopoikkeamat kirjausarvosta” an 

tilin 90 aputili ”Myynnin omakustannusarvo”.116  

 

                                                 

114 Казьянова 2007, 378. 
115 Venäjän valtiovarainministeriön ohje vaihto-omaisuuden kirjanpidollisesta käsittelys-
tä № 33 28.12.2001, viimeisin muutos 23.4.2002, 205 § 
116 Фомичева 2007, 141–142. 
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Edellä esitetyt aputilit eivät näy tutkielman liitteissä (LIITE 1) esitetyssä yhtenäistili-

puitteistossa sen vuoksi, että siinä on esitetty ainoastaan yleisimmät analyyttisen kirjan-

pidon tilit. Venäjän kirjanpitovelvollinen voi muodostaa toimintansa erityisyyden huo-

mioiden oman yrityskohtaisen tilipuitteistonsa mukaillen kuitenkin tarkasti annettua 

asetusta yhtenäistilipuitteistosta. 

 

Suomen kirjanpitolautakunnan kuntajaoston tilikarttamallissa kunnille ja kuntayhtymille 

(16.12.1996) todetaan, että erä Valmiit tuotteet/tavarat sisältää itse valmistetut, luovu-

tusvalmiit hyödykkeet (tuotteet) sekä ulkopuoliselta hankitut, sellaisinaan edelleen luo-

vutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet (tavarat). Määritelmä soveltuu kaikille kirjanpito-

velvollisille.117 Näin ollen siis tämä tase-erä sisältää valmistustoimintaa harjoittavan kir-

janpitovelvollisen kirjanpidossa valmiiden suoritteiden arvon tilinpäätöshetkellä ja 

kauppaliikkeessä tavaravaraston arvon tilinpäätöshetkellä.118 

 

Suomalainen ja venäläinen tilinpäätöskäytäntö eroavat toisistaan tämän erän yhteydessä 

ainoastaan arvostusperiaatteen tasolla. Venäjän omakustannusarvoon arvostaminen 

poikkeaa olennaisesti Suomessa käytettävästä hankintamenoarvostuksesta. 

 

3.1.6 Toimitetut/lähetetyt tavarat 

 

Taseen rivi 215 sisältää yhtenäistilipuitteiston tilin 45 ”Toimitetut/lähetetyt tavarat” sal-

don, joka kuvaa sellaisen tuotannon arvoa, jonka tuloutuskypsyys ei vielä ole täyttynyt. 

Tällä tilillä esitetään myös muille organisaatioille komissiomyyntiin annetut tavarat. 

Toimitetut tavarat arvostetaan taseeseen todelliseen omakustannusarvoon täydennettynä 

itse toimituksesta aiheutuneilla kustannuksilla.119 

 

Tuloutuskypsyydestä ja sen toteutumiseen vaadittavista ehdoista säädetään PBU 9/99  

-standardissa. Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun kaikki seuraavat ehdot ovat 

täyttyneet: 

                                                 

117 Leppiniemi & Leppiniemi 2007, Hyvä tilinpäätöskäytäntö: Valmiit tuotteet/tavarat, 
WsoyPro. 
118 Ihantola & Leppänen 2001, 198. 
119 Сидорова 2007, 116. 
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a) yrityksellä on oikeus myynnistä saatavaan tuottoon, mikä ilmenee sopimuksen 

tai muun siihen verrattavissa olevan asiakirjan tai seikan perusteella; 

b) tuotot ovat määritettävissä luotettavasti; 

c) on todennäköistä, että liiketoimeen liittyvä taloudellinen hyöty koituu yrityksen 

hyväksi; 

d) tuotteen (tavaran) omistusoikeus (hallinta, käyttöoikeus ja määräysvalta) on siir-

tynyt ostajalle tai työ (palvelu) on tilaajan vastaanottama; 

e) toteutuneet tai toteutuvat liiketoimeen kohdistuvat menot ovat määritettävissä 

luotettavasti.120 

 

Sen jälkeen kun tuloutuskypsyys on syntynyt, toimitetut tavarat kirjataan tilin 90 

”Myynnit” debetiin; samanaikaisesti rahavaroihin ja tilin 90 kreditiin kirjataan tavaroi-

den myynnistä saatu vastike. Tilille 45 ”Toimitetut/lähetetyt tavarat” kirjataan tavaroita 

tileiltä 41 ”Tavarat” ja 43 ”Valmis tuotanto”, joiden sisältöä on käsitelty aiemmin tase-

rivin 214 yhteydessä.121 

 

Suomen tasekaavassa ei ole lainkaan erää Toimitetut/lähetetyt tavarat. Tällaisten tava-

roiden käsittely liittyy kiinteästi toimitusehtoihin ja niihin liittyviin omistuksensiirtoky-

symyksiin. Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä lähetetyt tavarat tuloutetaan myynnik-

si kun ne ovat lähteneet varastosta ja siirtyneet kuljetusyrityksen hallintaan, joka siitä 

eteenpäin vastaa tavaroista. Myös venäläisessä tilinpäätöskäytännössä tämä menettely 

on hyvin yleistä, sillä Venäjällä laajalti käytössä oleva kirjanpito-ohjelma 1C tulouttaa 

tavaran myynnin rahtilaskun teon yhteydessä122. 

 

3.1.7 Tulevien kausien menot 

 

Taseen rivi 216 ”Tulevien kausien menot” koostuu yhtenäistilipuitteiston tilistä 97 ”Tu-

levien kausien menot” ja pitää sisällään tilikaudella syntyneet menot, jotka tosiasiassa 

kuuluvat vasta tuleville tilikausille. Tällaisia menoja ovat muun muassa kaivostoimin-

nan työt sekä uusiin tuotanto-operaatioihin valmistautuminen. Tavallisimpia tähän erään 

                                                 

120 PBU 9/99 12 § 
121 Сидорова 2007, 116. 
122 Chakhovich 2007. 
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kuuluvia menoja ovat lisenssit, sertifikaatit sekä vapaaehtoiset ja pakolliset vakuutus-

maksut. 

 

Merkittävä ero suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön tämän taserivin yhteydessä on se, 

että tilillä 97 ”Tulevien kausien menot” esitetään myös ei-yksinoikeudelliset käyttöli-

senssit. Yksinoikeusoikeudet esitetään kuitenkin suomalaisen tilinpäätöskäytännön ta-

paan aineettomissa hyödykkeissä taseen pysyvissä vastaavissa. Suomen kirjanpitolain 

mukaan aineettomaan omaisuuteen kuuluvien vastikkeellisesti hankittujen toimilupien, 

patenttien, lisenssien, tavaramerkkien sekä vastaavien oikeuksien ja varojen hankinta-

meno aktivoidaan ja poistetaan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan viiden vuoden 

kuluessa enintään kuitenkin 20 vuoden kuluessa, mikäli tämä ei ole hyvän kirjanpitota-

van vastausta.123 Kaikki ohjelmistolisenssit esitetään tilinpäätöksessä taseen pysyvissä 

vastaavissa Aineettomissa hyödykkeissä.124 

 

Suomen tilinpäätöskäytäntö tuntee erän Tulevien kausien menot siirtosaamisina. Venä-

jän tilinpäätöskäytännön erä Tulevien kausien menot on suomalaisessa tilinpäätöskäy-

tännössä menoennakko, joka on seuraavalle tilikaudelle kuuluva, jo maksettu meno. 

Menoennakot kirjataan tilikauden lopussa siirtosaamisiin per siirtosaamiset an menotili, 

ja puretaan seuraavan tilikauden alussa takaisin menotilille per menotili an siirtosaami-

set. Käytäntö perustuu suoriteperusteisuuden vaatimukselle eli siihen, että tilinpäätök-

sessä kuluihin on sisällytettävä kaikki realisoituneet menot merkitykseltään vähäisiä eriä 

lukuun ottamatta. Tilikaudelle kuuluvat, vielä tilinpäätöshetkellä maksamatta olevat 

menot on kirjattava kuluiksi ja siirtoveloiksi sekä realisoitumattomat, mutta jo ennalta 

maksetut menot on kirjattava pois kuluista siirtosaamisiksi.125 

 

Suomalainen ja venäläinen tilinpäätöskäytäntö poikkeavat toisistaan tämän tase-erän 

yhteydessä siis erän tilinpäätösesittämisen suhteen sekä sisällöllisesti. Venäjän tasekaa-

vassa erä Tulevien kausien menot on osa vaihto-omaisuutta, kun taas erä Siirtosaamiset 

esitetään Suomen kirjanpitoasetuksen mukaisen tasekaavan Vaihtuvissa vastaavissa 

kohdassa Saamiset. Molemmat erät ovat luonteeltaan vaihtuvia, lyhytaikaisia vastaavia, 

joten esitystekninen ero on kokonaisuuden kannalta vähäinen. Sisällöllinen ero voi puo-

                                                 

123 KPL 5:5a 
124 KPA 6 § 
125 Ihantola & Leppänen 2001, 131. 
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lestaan olla hyvinkin merkittävä, jos venäläisen tilinpäätöskäytännön mukaan laadittu 

tase sisältää taseen loppusummaan suhteutettuna merkittävän määrän ohjelmistolisens-

sien käyttöoikeuksia. Suomen kirjanpitolain mukaan vaihtuvia vastaavia ei ole tarkoitet-

tu tuottamaan tuloa useana tilikautena eli niiden taloudellinen vaikutusaika on määritel-

ty lyhyeksi. Ohjelmistolisenssin käyttö on useimmiten pitkäaikaista ja näin ollen useana 

tilikautena tuloa tuottavaa, jolloin niiden lukeminen vaihtuviin vastaaviin on suomalai-

sen tilinpäätöskäytännön mukaan hyvän kirjanpitotavan vastaista. 

 

3.1.8 Muu vaihto-omaisuus 

 

Taseen rivillä 217 ”Muu vaihto-omaisuus” esitetään sellainen vaihto-omaisuus, joka ei 

kuulu mihinkään edellä lueteltuun tase-erään. Myös Suomen kirjanpitoasetuksen mukai-

sen tasekaavan erä ”Muu vaihto-omaisuus” pitää sisällään muuta kuin edellä kuvattui-

hin eriin sisältyvää vaihto-omaisuutta.126  

 

Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan muuta vaihto-omaisuutta ovat myös esimer-

kiksi arvopaperikauppiaan myytäväksi hankkimat arvopaperit ja kiinteistökauppiaan 

myytäväksi hankkimat kiinteistöt. Arvopaperikauppiaan arvopaperivarastoon voi kuulua 

muun muassa myytäväksi hankittuja osakkeita ja joukkovelkakirjoja. 127  Vaihto-

omaisuudessa olevia arvopapereita ei kuitenkaan tarvitse esittää taseen liitetiedoissa, 

koska kirjanpitoasetuksen mukaan tilinpäätöksen liitetiedoissa tulee esittää jälleenhan-

kintahintojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotus vain muihin tase-eriin kuin vaihto-

omaisuuteen kuuluvista arvopapereista. 

 

Venäläinen tilinpäätöskäytännön mukaan arvopaperit esitetään joko lyhyt- tai pitkäai-

kaisissa sijoituksissa riippuen niiden taloudellisesta tarkoituksesta.  

 

                                                 

126 Ihantola & Leppänen 2001, 199. 
127 Leppiniemi 2007, Liikekirjanpito: Muu vaihto-omaisuus, WsoyPro. 
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3.1.9 Ennakkomaksut 

 

Suomen tasekaavan mukaan ryhmässä Vaihto-omaisuus tulee ilmoittaa myös rahoituk-

sellinen erä Ennakkomaksut, joka edustaa taloudelliselta luonteeltaan saamisia. Siihen 

sisällytetään vaihto-omaisuudesta suoritetut ennakkomaksut.128 

 

Venäläisen tilinpäätöskäytännön mukaan toimittajalle maksettu ennakkosuoritus myö-

hemmin saatavasta vaihto-omaisuushyödykkeestä esitetään taseen vastaavaa-puolella 

saamisissa. Yhtenäistilipuitteiston ohjeen mukaan toimittajille ja urakoitsijoille makse-

tut ennakkomaksut kirjataan yhtenäistilipuitteiston tilin 60 ”Velat ja ennakkomaksut 

toimittajille ja urakoitsijoille” debetiin. Niistä pidettävä analyyttinen kirjanpito on jär-

jestettävä niin, että muun muassa toimittajakohtainen saldo, erääntyneet ja erääntymät-

tömät velat sekä annetut ennakot on selvitettävissä.129 Venäläisen tilinpäätöskäytännön 

mukaisessa tasekaavassa ryhmässä Vaihto-omaisuus ei siis ole esitetty ennakkomaksuja, 

vaan ne ovat osa joko lyhyt- tai pitkäaikaisia saamisia.  

 

3.2 Arvostaminen 

 

Venäjän kirjanpitoasetus määrää, että raaka-aineet, materiaalit, polttoaine, ostetut puo-

livalmisteet ja komponentit, varaosat, pakkaus- ja kuljetusmateriaali sekä muut materi-

aalit arvostetaan taseeseen niiden todellisen omakustannusarvon suuruisena. Todellinen 

omakustannusarvo määräytyy hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneiden todellisten 

kustannusten perusteella. 130  Todellisen omakustannusarvon määritys riippuu tavasta, 

jolla vaihto-omaisuushyödyke on saatu osaksi yrityksen omaisuutta. Vaihto-

omaisuushyödyke on voitu saada muilta organisaatioilta rahallista vastiketta vastaan, 

akordisijoituksena, vastikkeetta, vaihtokaupan perusteella tai se on voitu valmistaa it-

se.131 Kaikkein yleisin tapa hankkia organisaatioon vaihto-omaisuutta on saada se rahal-

                                                 

128 Leppiniemi & Leppiniemi 2007, Hyvä tilinpäätöskäytäntö: Vaihto-omaisuus,  
WsoyPro. 
129 Сидорова 2007, 145. 
130 Положение 58 § 
131 Фомичева 2007, 133. 
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lista vastiketta vastaan.132 Näin ollen muut vaihtoehdot rajataan tässä yhteydessä tämän 

tutkielman ulkopuolelle. 

 

PBU 05/01 -kirjanpitostandardin mukaan rahallista vastiketta vastaan organisaatioon 

hankitun vaihto-omaisuuden todellinen omakustannusarvo määräytyy vaihto-

omaisuuden hankinnasta aiheutuneiden todellisten kustannusten perusteella, joista on 

vähennetty vähennyskelpoiset arvonlisä- sekä muut verot.133 

 

Vaihto-omaisuuden aiheuttamiksi todellisiksi kustannuksiksi voidaan lukea: 

- toimittajalle maksetut erät; 

- varojen hankinnasta aiheutuneet konsultointi- ja neuvontapalvelukustannukset; 

- tullimaksut; 

- vaihto-omaisuuden hankinnan yhteydessä maksetut vähennyskelvottomat verot; 

- välitysyritykselle maksetut palkkiot, jotka aiheutuvat vaihto-omaisuuden hankinnasta; 

- vaihto-omaisuuden hankinnasta sekä sen toimittamisesta aiheutuneet kustannukset si-

sältäen vakuutuskustannukset; 

- vaihto-omaisuuden varastotoiminnon ylläpidosta aiheutuneet kustannukset; 

-  vaihto-omaisuuden kuljettamisesta aiheutuneet kustannukset, mikäli ne eivät sisälly 

sopimuksen mukaiseen vaihto-omaisuuden hintaan; 

-  hankinnasta aiheutuneet toimittajille maksetut luottokustannukset; 

-  ennen vaihto-omaisuuserän kirjanpitoon kirjaamista syntyneet vieraan pääoman ku-

lut, mikäli ne liittyvät vaihto-omaisuuserän hankintaan; 

- kustannukset, jotka aiheutuvat vaihto-omaisuuserän valmistuksen saattamisesta siihen 

pisteeseen asti kuin niiden suunniteltu käyttötarkoitus edellyttää – muun muassa lajitte-

lusta, pakkauksesta sekä teknisten ominaisuuksien parantamisesta aiheutuneet kulut, 

jotka eivät suoraan liity tuotantoon, työsuorituksiin tai palvelutarjontaan. 

- muut kustannukset, jotka välittömästi liittyvät vaihto-omaisuuden hankintaan.134 

 

Vaihto-omaisuuden omakustannusarvosta vähennetään tai siihen lisätään kurssierot 

(summaerot), jotka ovat syntyneet ennen kun erä on merkitty kirjanpitoon. Summaerot 

                                                 

132 Захарьин 2007, 235. 
133 PBU 5/01 5−6 § 
134 PBU 5/01 6 § 
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aiheutuvat tapauksissa, jolloin vaihto-omaisuuserän ruplamääräinen hinta on sidottu 

laskennalliseen, kiinteään valuuttaan (esimerkiksi dollariin).135 

 

Venäjän todellinen omakustannusarvo pitää sisällään hankinnasta ja valmistuksesta ai-

heutuneet muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Tämä eroaa suomalaisesta käytännöstä, 

sillä Suomen kirjanpitolaki määrittelee hankintamenoon kuuluvaksi hyödykkeen val-

mistuksesta ja hankinnasta aiheutuneet muuttuvat kustannukset. Kiinteät kustannukset 

saadaan lukea hankintamenoon, mikäli ne ovat olennaisen osa sitä. 

 

Todellinen omakustannusarvo on ensisijainen arvostustapa, jota käytetään arvostettaes-

sa hyödykkeitä kirjanpitoon. Valmiille tavaroille sallitaan erityiset arvostustavat PBU 

5/01 -kirjanpitostandardissa. Niitä ei kuitenkaan enää käsitellä tässä yhteydessä, koska 

asiaa on jo aiemmin tarkasteltu taserivin 214 yhteydessä. 

 

Arvostamisen kohdalla on selkeä ero suomalaisen ja venäläisen tilinpäätöskäytännönvä-

lillä, sillä Suomen kirjanpitolain 5 luvun 6 §:n mukaan vaihto-omaisuus arvostetaan 

hankintamenoon tai sitä alempaan luovutushintaan. Hankintamenoon luetaan ensisijai-

sesti hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Jos kui-

tenkin hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liittyvien kiinteiden menojen määrä on 

olennainen hankintamenoon verrattuna, saadaan myös niiden osuus lukea hankinta-

menoon.136 Venäläisen tilinpäätöskäytännön mukaiseen ensisijaiseen arvostushintaan eli 

todelliseen omakustannusarvoon luetaan hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet sekä 

muuttuvat että kiinteät menot. 

 

3.3 Jaksottaminen 

 

Suomen tilinpäätöskäytännön mukaan vaihto-omaisuuserien jaksottaminen tilinpäätök-

sessä tapahtuu siten, että se osa vaihto-omaisuuden hankintamenosta, joka kuuluu myy-

dyille suoritteille eli on käytetty saatujen tulojen aikaansaamiseksi, kirjataan kuluksi. 

                                                 

135 PBU 5/01 6 § 
136 KPL 4:5 
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Tilikauden päättyessä jäljellä olevan vaihto-omaisuuden hankintameno aktivoidaan.137 

Toisin sanoen vielä myymättömiä suoritteita vastaavat hankintamenot siirretään taseen 

kautta seuraaville tilikausille odottamaan vastaisia myyntituloja ja sitä kautta kuluksi 

kirjaamista. Venäjän tilinpäätöskäytännössä on sama suoriteperusteisuuden vaatimus, 

mikä tarkoittaa sitä, että syntyneet liiketapahtumat huomioidaan kirjanpidossa ja tilin-

päätöksessä sillä tilikaudella kuin niiden peruste on syntynyt, huolimatta varojen tosi-

asiallisesta siirtymisestä tai rahanliikenteestä. 138 Se, missä tilinpäätöskäytäntöjen välillä 

ilmenee eroa, on ostomenojen huomioiminen ja varaston inventointi tilikauden lopussa. 

 

Suomen tilinpäätöskäytännön mukaan jalostamatonta vaihto-omaisuutta (raaka-aineet ja 

tarvikkeet) koskevia kirjauksia varten on erillinen Varasto-tili, johon kirjataan tilikau-

den alku- ja loppuvarastojen arvot. Varasto-tili on ns. lepäävä tili eli sitä käytetään vain 

tilinavauksessa ja tilinpäätöksessä.139 Tilikauden aikana tapahtuvia ostoja ei siis kirjata 

Varasto-tilille, vaan esimerkiksi Ostot-tilille.  

 

Varastotilin lisäksi vaihto-omaisuuden käsittelyyn Suomen kirjanpidossa tarvitaan Va-

raston muutos -tili, joka on myös lepäävä tili, ja jolle kirjataan jalostamattoman vaihto-

omaisuusvaraston arvon muutos tilikauden aikana avustavana tilinpäätösvientinä. Va-

raston kasvu tilikauden aikana pienentää tulostilillä kuluja ja varaston väheneminen li-

sää kuluja. Jos yritys jalostaa varastoa edelleen, esimerkiksi sitoo raaka-aineisiin työtä, 

kyseessä on valmistevarasto, jolloin kirjanpitoon tarvitaan myös tilit Valmistevarasto ja 

Valmistevarastojen muutos, joita käsitellään samalla tavalla kuin Varasto- ja Varaston 

muutos-tilejä. Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä ostomenot siis oikaistaan ostoku-

luiksi jalostamattomien varastojen muutoksella. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 

varastojen muutoksen kuluvaikutus puolestaan esitetään tuloslaskelmassa yhtenä yrityk-

sen toiminnan volyymia kuvastavana osatekijänä heti liikevaihdon jälkeen.140 

 

Venäjän kirjanpidossa ei ole vastaavia Varasto- tai Varaston muutos -tilejä, koska käy-

tössä on omakustannusarvolaskenta. Ostokustannukset vyörytetään tililtä 10 ”Materiaa-

lit” tilille 90 ”Myynnit” tilin 20 ”Perustuotanto” kautta sitä mukaan kun tavaraa saadaan 

                                                 

137 KPL 5:6 
138 PBU 1/98 6 § 
139 Ihantola & Leppänen 2002, 35. 
140 Ihantola & Leppänen 2002, 37. 
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myytyä. Tilikauden lopussa tilillä 10 näkyy raaka-aineiden loppuvaraston arvo, josta se 

voidaan siirtää taseen riville 211. Varaston kasvu tai pieneneminen näkyy siis tilillä 10 

automaattisesti ilman suomalaiselle tilinpäätöskäytännölle ominaista varaston muutos-

kirjausta. 

 

Kuviossa 6 on esitetty esimerkki vaihto-omaisuusvaraston kasvusta, tavaran myynnistä 

ja tilinpäätösesittämisestä. 

 

1) ostetaan raaka-aineita tavaran X valmistamiseen hintaan 10000€
2) valmistettiin ja myytiin tavara hintaan 1000€, raaka-aineita kului 500€ edestä
3) siirretään myynnin tulos tilille 99
4) tilinpäätössiirrot

10 000 1) 10 000 1)
2) 1 000 2) 1 000
4) 9 000 4) 9 000

1 000 2) 1) 10 000
4) 1 000 500 2)

9 500 4)

1) 10 000

10 000 4) 2) 500 1 000 2)
3) 500

9 500

9 500 4) 500 3)
4) 500

9 500

4) 9 500 500 4)
500

Tuloslaskelma

Liikevaihto 1000 Liikevaihto 1000
Ostot 10000 Myynnin omakustannusarvo 500
Varaston muutos -9500 Tilikauden tulos 500
Tilikauden tulos 500

varasto 9 500 9 000 rahat miinuksella varasto 9 500 9 000 rahavarat miinuksella

500 tilikauden tulos 500 tilikauden tulos

9 500 9 500 9 500 9 500

Tase

84 Jakamaton 

voitto

Tuloslaskelma

Tase

51 

Ruplapankkitilit

10 Materiaalit

90 Myynnit

99 Voitot/Tappiot

Myynnit

Varasto

Varaston muutos

Rahatili

Ostot

Suomen tilinpäätöskäytäntö Venäjän tilinpäätöskäytäntö

 

Kuvio 6 Vaihto-omaisuuden jaksottaminen 
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Kuten Kuviossa 6 esitetystä esimerkistä on nähtävissä, vaihto-omaisuuden jaksottami-

seen liittyviä eroa tilinpäätöskäytäntöjen välille muodostuu ainoastaan tuloslaskelman 

puolella. Ero johtuu siitä, että suomalainen tilinpäätöskäytäntö esittää tuloslaskelman 

kululajikohtaisena kun venäläinen tilinpäätöskäytäntö esittää tuloslaskelman toiminto-

kohtaisena. 

 

Tilikauden loppuvaraston arvoa määrittäessä PBU 5/01 -standardin mukaan vaihto-

omaisuus voidaan arvostaa yhdellä neljästä vaihtoehtoisesta arvostusmenetelmästä141. 

Mahdollisia vaihto-omaisuushyödykkeiden arvostusmenetelmiä ovat: yksikkökohtainen 

omakustannusarvo, keskimääräinen omakustannusarvo, FIFO-periaatteen mukainen ar-

vo sekä LIFO-periaatteen mukainen arvo. Arvostusmenetelmiä sovelletaan ottaen huo-

mion kirjanpitopolitiikan johdonmukaisen soveltamisen vaatimus.142 Seuraavaksi pereh-

dytään jokaisen arvostusmenetelmän perusperiaatteisiin. 

 

Kun kyseessä on vaihto-omaisuuserä, jota käytetään tietyssä järjestyksessä (jalometallit, 

jalokivet yms.) tai mikäli kyseessä olevaa erää ei voida korvata toisella samanlajisella 

hyödykkeellä, voidaan käyttää yksikkökohtaisen omakustannusarvon menetelmää. 143 

 

Vaihto-omaisuuserän keskihinta saadaan jakamalla alkuvarasto ja kauden aikana saapu-

neiden hyödykkeiden omakustannusarvojen yhteissumma alkuvaraston ja kauden aikana 

saapuneiden hyödykkeiden yhteismäärällä.144 

 

FIFO-periaatteen (first in, first out) mukaan vaihto-omaisuushyödykkeet käytetään va-

rastoontulojärjestyksessä, jolloin varaston loppuarvo määräytyy viimeksi saapuneiden 

erien todellisen omakustannusarvon perusteella ja myytyjen vaihto-omaisuuserien arvo 

määräytyy aiemmin saapuneiden erien todellisen omakustannusarvon perusteella.145 

 

LIFO-periaatteen (last in, first out) mukaan vaihto-omaisuushyödykkeet käytetään va-

rastoontulojärjestyksen päinvastaisessa järjestyksessä, jolloin varaston loppuarvo mää-

                                                 

141 PBU 5/01 22 § 
142 PBU 5/01 16 § 
143 PBU 5/01 17 § 
144 PBU 5/01 18 § 
145 PBU 5/01 19 § 
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räytyy ensiksi saapuneiden erien todellisen omakustannusarvon perusteella ja myytyjen 

vaihto-omaisuuserien arvo määräytyy myöhemmin saapuneiden erien todellisen oma-

kustannusarvon perusteella.146 

 

Suomen kirjanpitolaki sallii vaihto-omaisuuden hankintamenon arvostuksessa kolme 

vaihtoehtoista tapaa. Kirjanpitolain mukaan vaihto-omaisuuteen kuuluvien samanlajis-

ten hyödykkeiden hankintameno määritetään olettaen, että hyödykkeet on luovutettu 

siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu (FIFO), tai että luovutusjärjestys on ollut han-

kintajärjestykselle päinvastainen (LIFO). Hyödykkeiden hankintamenoksi saadaan mer-

kitä myös toteutuneiden hankintamenojen keskiarvo, joka on painotettu vastaavilla han-

kintamäärillä eli hyödykkeiden keskihinta. Verotuksessa hyväksytään varaston arvon 

määrittäminen vain FIFO-periaatteen mukaisesti, sillä elinkeinoverolain (EVL 14.2 §) 

mukaan vaihto-omaisuuden hankintamenon suuruus määritetään, olettaen, että saman-

laiset hyödykkeet on luovutettu tai kulutettu siinä järjestyksessä, missä ne on hankittu. 

Usein on käytännöllistä, että hankintajärjestysoletus on sama kirjanpidossa ja verotuk-

sessa. Tämä helpottaa EVL 54 §:n mukaisen kirjanpidon ja verotuksen sidonnaisuuden 

toteuttamista. 

 

Yleisin varaston arvostustapa venäläisessä tilinpäätöskäytännössä on varaston arvosta-

minen keskihintaan, mikä on myös oletusasetuksena käytetyimmissä kirjanpito-

ohjelmissa.147 Erona tilinpäätöskäytäntöjen välillä on se, että venäläinen tilinpäätöskäy-

täntö sallii neljä vaihtoehtoista arvostustapaa kun suomalainen tilinpäätöskäytäntö tun-

tee vain kolme. Käytännössä arvostustavat poikkeavat olennaisesti toisistaan, sillä suo-

malaisessa kirjanpidossa käytetään verosidonnaisuudesta johtuen yleisimmin FIFO-

periaatetta ja venäläisessä kirjanpidossa sovelletaan keskihintaa. 

 

Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan varastojen muutoksen raha-arvo perustuu 

inventaariin, koska kirjanpitolaissa määrätään, että tilikauden päättyessä vaihto-

omaisuuden hankintameno on selvitettävä ja mikäli sen todennäköinen hankintameno 

tai luovutushinta on tällöin hankintamenoa pienempi, on erotus kirjattava kuluksi.148 Ku-

luksi kirjaamista kutsutaan epäkuranttiusvähennykseksi ja se määritellään hyödykekoh-

                                                 

146 PBU 5/01 20 § 
147 Chakhovich 2007. 
148 KPL 5:6 
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taisesti. Epäkuranttiusvähennystä ei kirjanpidossa tarvitse erikseen kirjata, vaan se syn-

tyy automaattisesti, kun taseeseen aktivoidaan vaihto-omaisuuden alempi arvo.149 Ta-

vanomainen arvonalentuminen (epäkuranttius) siis otetaan huomioon inventaarissa ja 

tuloslaskelmaan merkittävissä erissä Varaston muutos ja Valmiiden ja keskeneräisten 

tuotteiden varastojen muutos.150  Poikkeuksellinen varaston arvonalentuminen esimer-

kiksi palo- tai vesivahingon johdosta vähennetään erässä Vaihtuvien vastaavien poikke-

ukselliset arvonalentumiset ryhmässä Poistot ja arvonalentumiset.151 

 

PBU 5/01 -standardin 12 §:n mukaan materiaalien todelliseen omakustannusarvoon, 

jonka mukaisina ne on merkitty kirjanpitoon, ei sallita tehtävän myöhempiä muutoksia, 

lukuun ottamatta Venäjän Federaation lainsäädännön sanelemissa tilanteissa. Tällä het-

kellä Venäjän lainsäädännön piirissä ei ole säännöksiä vaihto-omaisuuden uudelleenar-

vostamisesta152.  

 

Kuitenkin PBU 5/01 -standardin 25 §:ssä sanotaan, että sellainen vaihto-omaisuus, joka 

on vanhentunut, menettänyt kokonaan tai osittain alkuperäiset tunnusmerkkinsä, tai jon-

ka markkina-arvo on laskenut, esitetään taseessa tilikauden lopussa arvonalennusvara-

uksella vähennettynä. Varaus koostuu todellisen omakustannusarvon ja sitä alemman 

markkina-arvon erotuksesta. PBU 05/01 -standardin 9 §:ssä markkina-arvo määritellään 

rahalliseksi vastikkeeksi, joka on mahdollisuus saada myytäessä kyseessä oleva erä.153 

Täten varaus koostuu siis todellisen omakustannusarvon ja sitä alemman tilinpäätöspäi-

vän todennäköisen luovutushinnan erotuksesta.  Tällainen menettely on venäläisessä 

tilinpäätöskäytännössä kuitenkin todella harvinaista.154 

 

Niin kuin aiemmin on mainittu, suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan varastojen 

muutoksen raha-arvo perustuu inventointiin, jonka aikana vaihto-omaisuus arvostetaan 

yhteen kolmesta vaihto-ehtoisesta arvostustavasta. Venäjän tilinpäätöskäytännön mu-

                                                 
149 Ihantola & Leppänen 2002, 37. 
150 Leppiniemi & Leppiniemi 2007, Oikeat ja riittävät kirjaukset: Arvonalennukset, 
WsoyPro. 
151 Leppiniemi & Leppiniemi 2007, Oikeat ja riittävät kirjaukset: Arvonalennukset, 
WsoyPro. 
152 Фомичева 2007, 143. 
153 PBU 5/01 9 § 
154 Chakhovich 2007. 
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kainen inventaario eroaa perinteisestä suomalaisesta inventaariokäytännöstä, koska Ve-

näjän lainsäädännön mukaan inventaarion suorittaa yrityksen johtajan määräämä inven-

taariotoimikunta, johon kuuluu yrityksen hallinnon ihmisiä, kirjanpito-osaston työnteki-

jöitä, muita asiantuntijoita (lakimiehet, insinöörit, ekonomistit, teknikot ym.) sekä mah-

dollisesti riippumattomia tilintarkastajia.155 

 

Vaihto-omaisuuden inventointi on pakollista tilikauden lopussa tilinpäätöksen yhteydes-

sä sekä muun muassa yritysjärjestelyjen yhteydessä ja vaihto-omaisuudesta vastuussa 

olevien henkilöiden vaihtuessa. 156 Mikäli vaihto-omaisuuden inventoinnin aikana ilme-

nee hyödykkeiden ylijäämää, se on kirjattava markkinahintaisena tilikauden tulokseen. 

Alijäämät kirjataan tilikauden kuluksi käyttäen tiliä 94 ”Omaisuuden vahingoittumisesta 

ja pilaantumisesta aiheutuneet tappiot”.157 

 

Käytännössä venäläiset yritykset eivät esitä tilinpäätöksissään oikeaa inventointitulos-

taan, sillä varaston todellista laskemista ei suoriteta. Sen sijaan inventointiasiakirjat laa-

ditaan niin, että inventaarieroja ei ole havaittu. Yksi tähän menettelyyn johtaneista syis-

tä on eräs Venäjän verolainsäädännön tulkinta, joka aiheuttaa negatiivisten ja positiivis-

ten inventaarierojen negatiiviset veroseuraamukset. Tulkinta kieltää positiivisten ja ne-

gatiivisten erojen netottamisen keskenään.158 

 

Lisäksi erona tilinpäätöskäytäntöjen välillä on se, että Venäjällä tietyt työtekijät ovat 

vastuussa yrityksen omaisuudesta, esimerkiksi vaihto-omaisuusvarastosta tai aineellisis-

ta hyödykkeistä, allekirjoitettuaan täyden vastuun sopimuksen, jonka mukaan inventaa-

rierojen ilmentyessä he ovat velvollisia korvaamaan puuttuvat hyödykkeet yritykselle. 

Näin ollen monet venäläiset yritykset suorittaessaan todellista inventaaria, palauttavat 

puuttuneiden hyödykkeiden arvon vastuullisilta työntekijöiltä, joko osittain tai koko-

                                                 
155 Venäjän valtiovarainministeriön ohje vaihto-omaisuuden kirjanpidollisesta käsitte-
lystä № 33 28.12.2001, viimeisin muutos 23.4.2002, 27 § 
156 Venäjän valtiovarainministeriön ohje vaihto-omaisuuden kirjanpidollisesta käsittelys-
tä № 33 28.12.2001, viimeisin muutos 23.4.2002, 22 § 
157 Venäjän valtiovarainministeriön ohje vaihto-omaisuuden kirjanpidollisesta käsittelys-
tä № 33 28.12.2001, viimeisin muutos 23.4.2002, 29 § 
158  Chakhovich 2007. 
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naan ja näin ollen minimoivat veroseuraamukset. Toki on olemassa eräitä lainsäädän-

nöllisiä rajoituksia kompensaation ja pidätetyn palkan enimmäismäärästä.159 

 

3.4 Osatuloutus 

 

Osatuloutus, jolla tarkoitetaan tulon kirjaamista tuotoksi valmistusasteen perusteella, on 

yksi vaihto-omaisuuden erityiskysymyksistä, sillä aiemmin käsitelty taseen rivi 213 

”Keskeneräinen tuotanto” käsittää sellaisen tuotannon, jonka tuotantoprosessi ei ole vie-

lä käynyt läpi kaikkia siihen kuuluvia vaiheita. Suomalaisen tilinpäätösnormiston pää-

säännön mukaan tulot jaksotetaan eri tilikausille suoriteperusteella160. Suomen kirjanpi-

tolaki sallii kuitenkin sen, että pitkän valmistusajan vaativat suoritteet tuloutetaan myös 

valmistusasteen perusteella eli osatuloutuksena. Suoritteesta kertyvän erilliskatteen tu-

lee kuitenkin tällöin olla luotettavasti ennakoitavissa ja menetelmän soveltamisessa tu-

lee noudatettava johdonmukaisuutta.161 

 

Myös venäläinen tilinpäätösnormisto tuntee osatuloutusmenetelmän käytön. Siitä sääde-

tään PBU 2/94 -kirjanpitostandardissa ”Rakennussopimukset”. Asuntorakentamisessa 

osatuloutuksen käyttö ei ole Venäjän lainsäädännössä sallittua, ainoastaan muissa ra-

kennusprojekteissa. Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan nimenomaan muita 

rakennustöitä urakoitsijan kirjanpidon näkökulmasta. 

 

3.4.1 Käsitemäärittely 

 

Selkeänä erona suomalaisen ja venäläisen pitkäaikaishankkeita säätelevän normiston 

välillä on lainsäädännön kohde. Suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä puhutaan pitkän 

valmistusajan vaativasta suoritteesta, joka voi olla rakennus, tie, silta, alus tai suurehko 

koneyksikkö, kuten paperikone, voimalaitoskattila tai generaattori. Pitkäaikaishanke voi 

myös olla esimerkiksi yhtenä kokonaisuutena luovutettava, pitkän valmistusajan vaativa 

suunnittelutyö. Venäjän PBU 2/94 -standardissa puolestaan puhutaan vain rakennusob-

                                                 

159  Chakhovich 2007. 
160 KPL 2:3 
161 KPL 5:4 
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jekteista, jotka määritellään erillään olevaksi rakennukseksi tai rakennelmaksi, tai sellai-

seksi sarjaksi töitä, joiden rakentamiseen on perustettava oma erillinen projekti ja josta 

on laadittava kustannusarvio162. 

 

Venäläisen tilinpäätöskäytännön mukainen osatuloutusmenetelmä perustuu hyvin vah-

vasti rakennussopimukseen eli asiakirjaan, jossa määritellään sopimuksen osapuolten 

velvollisuudet uudesta rakennusprojektista, rekonstruoinnista, laajentamisesta, teknises-

tä uudelleenvarustelusta, tuotantolaitosten, rakennusten ja rakennelmien remonttista, 

sekä erilaisten urakkatöiden tekemisestä. Yksi rakennussopimuksen tunnusmerkeistä on 

sen ajallinen kesto, joka edellyttää syntyneiden kustannusten jaksottamista useille tili-

kausille.163  

 

Myös suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan pitkän valmistusajan vaativalle suorit-

teelle on tunnusomaista, että sen valmistus perustuu sitovaan tilaukseen. Suoritteen 

valmistusta koskevassa sopimuksessa määritellään myös kauppahinnan suuruus. Ilmaisu 

”tunnusomaista” on tutkijan mielestä luonteeltaan kuitenkin vapaaehtoinen tai harkin-

nanvarainen. Hyvän kirjanpitotavan mukaan suomalaisessa tilinpäätöskäytännössä ra-

kennushankkeet perustuvat aina sitovaan tilaukseen, mutta asiasta ei ole pakottavaa 

lainsäädäntöä. Tässä on tutkijan mielestä nähtävissä suomalaiselle tilinpäätöskäytännöl-

le hyvin tyypillinen piirre – väljä lainsäädäntö, mutta sitäkin tiukempi hyvän kirjanpito-

tavan noudattaminen. Tätä ominaispiirrettä pohditaan tarkemmin tutkielman viimeisessä 

luvussa. 

 

3.4.2 Hankkeelle kohdistettavat tulot ja menot 

 

Rakennusobjektin myyntihinta määritellään rakennussopimuksessa ja se voidaan mää-

rittää kiinteänä hintana, huomioiden myyntihinnanlisäysehdot tai avoimena hintana, 

joka määräytyy todellisten, rakennusobjektin rakentamiseen uhrattujen markkinahintais-

ten kustannusten perusteella, joihin on lisätty urakoitsijan palkkiolla.164 Suomalaisen ti-

linpäätöskäytännön mukaan hankkeelle kohdistettavia tuloja ja tulonoikaisuja ovat al-

                                                 

162 PBU 2/94 2 § 
163 PBU 2/94 2 § 
164 PBU 2/94 6 § 
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kuperäisen sopimuksen mukainen myyntihinta sekä sen lisäykset ja vähennykset, mikäli 

niiden toteutuminen on ilmeistä ja ne pystytään arvioimaan luotettavasti.165 

 

Hankkeelle kohdistettavat kustannukset ovat urakoitsijalle rakennusobjektin rakentami-

sesta aiheutuneet todelliset kustannukset, joita ovat raaka-aine-, materiaali- ja työkus-

tannukset sekä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja muiden resurssien käytöstä 

aiheutuneet kustannukset. Aiheutuneet kustannukset huomioidaan rakennussopimuksen 

voimaantulosta lähtien aina työn tilaajalle luovuttamiseen saakka. Ennen työn lopullista 

tilaajalle luovuttamista urakoitsija voi esittää siihen asti syntyneet kustannukset kirjan-

pidossaan osana keskeneräistä tuotantoa.166  

 

Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan hankkeelle kohdistetaan sen hankinnasta ja 

valmistuksesta aiheutuneet sekä muuttuvat että kiinteät menot. Kirjanpitolautakunnan 

yleisohjeen (KILA) mukaan kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan muita kiinteitä menoja, 

kuten myynnin ja markkinoinnin menoja sekä yleishallinnon, ei kohdisteta pitkäaikais-

hankkeen menoiksi. Venäjän yhtenäistilipuitteiston ohjeen mukaan tilille 20 ”Perustuo-

tanto” vyörytetään kustannuksia tileiltä 23 ”Avustava tuotanto”, 25 ”Tuotannon yleis-

kustannukset” ja 26 ”Hallinnon yleiskustannukset” eli tällöin rakennushankkeelle koh-

distetaan myös yleishallinnon menoja. 

 

Venäläisen tilinpäätöskäytännön mukaan ne kustannukset, jotka syntyvät ennen raken-

nussopimuksen voimaantuloa, mutta jotka liittyvät välittömästi sopimuksen syntymi-

seen, ovat luotettavasti arvioitavissa ja sopimuksen toteutuminen on todennäköistä, voi-

daan esittää urakoitsijan kirjanpidossa tulevien kausien menoissa.167 Suomalaisessa ti-

linpäätöskäytännössä tämä ei sallittua, sillä KILA:n yleisohjeessa sanotaan, että ennen 

hankkeen aloittamispäivää syntyneitä menoja, kuten markkinointi- tai tarjousmenoja ei 

kohdisteta hankkeelle. 

 

                                                 

165 Yleisohje tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella, 4.9.2000. 
166 PBU 2/94 11 § 
167 PBU 2/94 12 § 
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3.4.3 Valmistusasteen määrittäminen 

 

Suomalaisessa tilinpäätösnormistossa osatuloutusmenettelystä säädetään KPL 5:4:ssä 

sekä kirjanpitolautakunnan antamassa yleisohjeessa 168 . Yleisohjeen mukaan valmis-

tusaste voidaan määrittää  

- hankkeen toteutuneiden menojen suhteessa hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin, 

- hankkeeseen käytetyn tuotannontekijämäärän suhteessa hankkeen valmistumiseksi 

tarpeelliseen koko tuotannontekijämäärään ja  

- hankkeen valmistusvaiheita kuvaavien tekijöiden perusteella. 

 

Venäjän tilinpäätösnormistossa osatuloutuksesta säädetään kirjanpitostandardissa PBU 

2/94 ”Rakennussopimukset”. Standardin mukaan hanke voidaan tulouttaa kirjanpitoon 

kertasuorituksena työn valmistumisen jälkeen tai valmistusasteen perusteella. Valmis-

tusaste määrittyy tilaajalle luovutettujen ja tämän hyväksymien vaiheiden perusteella. 

Jokaiselle työvaiheelle on sopimuksessa määriteltävä hinta, johon tilikauden liikevaihto 

myöhemmin perustuu. Venäläisen tilinpäätöskäytännön mukainen valmistusasteen mu-

kainen tuloutus on siis vahvasti sopimuspohjaista. Kun tietty sopimuksessa määritetty 

vaihe on valmistunut ja tilaaja on hyväksynyt sen asianmukaisella ensisijaisella asiakir-

jalla, sopimuksessa määritelty vaiheen hinta voidaan tulouttaa liikevaihdoksi. 

 

Seuraavaksi esitetään valmistusasteen mukaisesta tuloutuksesta esimerkki, jossa menet-

telyä sovelletaan sekä suomalaisen että venäläisen tilinpäätöskäytännön mukaan. KI-

LA:n yleisohjeessa esitetyistä vaihtoehtoisista osatuloutustavoista on esimerkkiin otettu 

tapa, jossa valmistusaste määritetään hankkeen toteutuneiden menojen suhteessa arvioi-

tuihin kokonaismenoihin (tunnetaan kansainvälisesti käsitteenä Percentage of Comple-

tion, POC) sekä fyysisen valmistusasteen mukainen tapa. Taulukossa 7 on esitetty esi-

merkin kannalta keskeiset lähtötiedot. Lisäksi tiedetään, että hankkeen rakennussopi-

muksessa on määritelty ensimmäisen vaiheen hinnaksi 200 000 €, toisen vaiheen hin-

naksi 250 000 € ja kolmannen vaiheen hinnaksi 50 000 €. 

                                                 

168 Yleisohje tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella, 4.9.2000. 
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 1. tilikausi 2. tilikausi 3. tilikausi yhteensä 

Toteutuneet menot 150 000 € 210 000 € 35 000 € 395 000 € 

Saadut ennakot 100 000 € 350 000 € 50 000 € 500 000 € 

Taulukko 7 Osatuloutusesimerkin lähtötiedot 

 

Seuraavaksi Kuviossa 7 esitetään ensimmäisen tilikauden kirjanpidon kirjaukset sekä 

tilikaudelta laadittu tuloslaskelma ja tase kaikkien kolmen osatuloutusmenetelmän mu-

kaisesti. Kuviossa näkyvät kaikkien kolmen valmistusasteen määritystavan mukaiset 

kirjaukset ensimmäiseltä tilikaudelta. Ensin tiliristikoille on kirjattu saadut ennakko-

maksut (1), minkä jälkeen on kirjattu tilikaudella toteutuneet menot (2). Oletetaan, että 

tilikaudella aiheutuneet kulut maksetaan kaikki käteisenä pankkitililtä, jolloin rahavarat 

ovat tilinpäätöksessä miinuksella ja ne on sen vuoksi esitetty taseen vastattavaa-puolella 

lyhytaikaisissa veloissa. Venäjän tilinpäätöskäytännössä myytyjen tuotteiden välittömät 

kustannukset eli tuotteen tai tässä tapauksessa työn todellinen omakustannusarvo on 

vyörytetty tilille 20 ”Perustuotanto”. Vyörytysvaihetta ei kuitenkaan näytetä tässä esi-

merkissä vaan tilillä 20 näkyvä saldo ilmaistaan alkusaldona (0) ja oletetaan, että kus-

tannukset on maksettu pankkitililtä. 
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Fyysinen valmistusaste POC Russian GAAP

(1) 100 000 150 000 (2) (1) 100 000 150 000 (2) (1) 100 000 150 000 (0)

(5) 50 000 (5) 50 000 (5) 50 000

(3) 165 000 (3) 190 000 100 000 (1)

165 000 (5) 190 000 (5) (5) 100 000

100 000 (1) 100 000 (1) (3) 200 000

(5) 100 000 (5) 100 000 200 000 (5)

165 000 (3) 190 000 (3) (2) 150 000 200 000 (3)

(5) 165 000 (5) 190 000 (5) 50 000

(2) 150 000 (2) 150 000 (0) 150 000 150 000 (2)

150 000 (5) 150 000 (5)

(4) 19 650 50 000 (5)

19 650 (5) (5) 50 000

19 650 (4) 50 000 (5)

(5) 19 650 (5) 50 000

Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma

Liikevaihto 165 000 Liikevaihto 190 000 Liikevaihto 200 000

Eri kulut Eri kulut 150 000 Myynnin omakustannusarvo 150 000

   Ostot 150 000 Tilikauden tulos 40 000 Tilikauden tulos 50 000

   Varaston muutos -19 650 130 350

Tilikauden tulos 34 650 Tase Tase

Tase Vastaavaa Vastaavaa

Vaihtuvat vastaavat Vaihtuvat vastaavat

Vastaavaa Myyntisaamiset 190 000 Keskeneräinen tuotanto 200 000

Vaihtuvat vastaavat Vastavaa yhteensä 190 000 Vastavaa yhteensä 200 000

Varasto 19 650

Myyntisaamiset 165 000 Vastattavaa Vastattavaa

Vastavaa yhteensä 184 650 Lyhytaikaiset velat 50 000 Lyhytaikaiset velat 50 000

Ennakkomaksut 100 000 Ennakkomaksut 100 000

Vastattavaa Tilikauden tulos 40 000 Jakamaton voitto 50 000

Lyhytaikaiset velat 50 000 Vastattavaa yhteensä 190 000 Vastattavaa yhteensä 200 000

Ennakkomaksut 100 000

Tilikauden tulos 34 650

Vastattavaa yhteensä 184 650

Liikevaihto

84 Jakamaton voitto

20 Perustuotanto

99 Voitot/Tappiot

Eri kulut

51 Ruplapankkitilit

62 Saamiset/ennakot

46 KET valmistuneet 

osat

90 Myynnit

Rahat

Myyntisaamiset

Saadut ennakot

Rahat

Myyntisaamiset

Saadut ennakot

Liikevaihto

Eri kulut

Varasto

Varaston muutos

 

Kuvio 7 Eri osatuloutusmenetelmien mukainen 1. tilikausi 

 

Seuraavaksi on kirjattu tilikauden liikevaihto (3). Tämän tilikauden fyysinen valmis-

tusaste on 33 %, koska hanke on jaettu rakennussopimuksessa kolmeen osaan ja en-

simmäinen vaihe on saatu tällä tilikaudella valmiiksi. Fyysistä valmistusastetta vastaava 

liikevaihto on 165 000 € (0,33 * 500 000). Percentage of Completion - eli POC-

menetelmää sovellettaessa liikevaihto määräytyy hankkeen toteutuneiden kustannusten 

suhteessa arvioituihin kokonaiskustannuksiin. Tämän esimerkin 1. tilikauden kustannus-

ten suhde kokonaiskustannuksiin on 38 % (150 000/395 000), jolloin tuloutettava liike-

vaihto on 190 000 € (0,38 * 500 000). Venäjän tilinpäätöskäytännössä liikevaihto mää-

räytyy rakennussopimuksessa määriteltyjen vaiheiden ja niille sovittujen hintojen perus-

teella. Vaiheen hinta voidaan tulouttaa kirjanpitoon liikevaihdoksi (90 ”Myynnit”), kun 

vaihe saadaan fyysisesti valmiiksi ja tilaaja on sen hyväksynyt asianmukaisella ensisi-

jaisella asiakirjalla. Tämän esimerkin rakennussopimuksessa on määritelty ensimmäisen 
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vaiheen hinnaksi 200 000 €, ja sen vuoksi kirjataan tämä liikevaihdoksi tilille 90 

”Myynnit” ja vastakirjauksena tilille 46 ”Keskeneräisten töiden valmistuneet osat” (3). 

Seuraavaksi suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisessa fyysisen valmistusasteen 

mukaisessa osatuloutusmenetelmässä on tehty varastokirjaukset (4). Varasto on kasva-

nut, mikä pienentää tilikauden kuluja. Varaston muutos -kirjauksen tarkoituksena on 

oikaista tilikauden suoriteperusteisia menoja valmistusvaihetta vastaaviksi.  

 

Lopuksi tehdään tilinpäätösviennit (5), jolloin saadaan fyysisen valmistusasteen mukai-

seksi tilikauden tulokseksi 34 650 €, POC-menetelmän mukaiseksi tilikauden tulokseksi 

40 000 € ja venäläisen tilinpäätöskäytännön mukaiseksi tulokseksi 50 000 €. Venäjän 

kirjanpidossa tilillä 90 oleva saldo päätetään joka kuukausi tilille 99 ”Voitot/Tappiot” ja 

tilikauden lopussa tämä tilin 99 saldo päätetään tilille 84 ”Jakamaton voitto”. Toisen 

tilikauden kirjaukset ovat ensimmäisen tilikauden kaltaiset, joten niitä ei esitetä tässä. 

Kuviossa 8 nähdään viimeisen eli kolmannen tilikauden kirjaukset sekä tilikaudelta laa-

dittu tuloslaskelma ja tase. 

 

Tiliristikoille on kirjattu kolmannella tilikaudella saadut ennakkomaksut (1) ensimmäi-

sen tilikauden tapaan, minkä jälkeen on kirjattu tilikaudella toteutuneet menot (2). Tä-

män jälkeen on kirjattu tilikauden liikevaihto (3). Tämän tilikauden fyysinen valmis-

tusaste on 100 %, koska hankeen viimeinenkin vaihe on saatu valmiiksi. Viimeiseksi 

tuloutettavaksi eräksi jää tällöin 170 000 € (500 000 -165 000 - 165 000). POC-

menetelmän liikevaihdoksi määräytyvät loput 45 000 € (500 000 -190 000 - 265 000) ja 

Russian GAAP:in mukainen kolmannen vaiheen hinta tuloutetaan rakennussopimuksen 

mukaisesti 50 000 euron suuruisena. Hanke on nyt kokonaan valmistunut, ja sen vuoksi 

netotetaan kaikkien osatuloutusmenetelmien kohdalla saadut ennakot ja myyntisaamiset 

(venäläisessä osatuloutusmenetelmässä netottuvat tilit 46 ja 62) keskenään (*), jolloin 

taseen loppusummaksi muodostuu hankkeen erilliskate. Tämän jälkeen tehdään tilinpää-

tösviennit (5), jolloin saadaan fyysisen valmistusasteen mukaiseksi 3. tilikauden tulok-

seksi 35 700 €, POC-menetelmän mukaiseksi tilikauden tulokseksi 10 000 € ja venäläi-

sen tilinpäätöskäytännön mukaiseksi tulokseksi 15 000 €. 
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Fyysinen valmistusaste POC Russian GAAP

(0) 90 000 (0) 90 000

(1) 50 000 35 000 (2) (1) 50 000 35 000 (0)

(0) 90 000 105 000 (5) 105 000 (5)

(1) 50 000 35 000 (2)

105 000 (5) (0) 455 000 450 000 (0)
(3) 45 000 500 000 (*) (*) 500 000 50 000 (1)

(0) 330 000

(3) 170 000 500 000 (*)

450 000 (0) (0) 450 000

(*) 500 000 50 000 (1) (3) 50 000 500 000 (*)

450 000 (0)

(*) 500 000 50 000 (1)

45 000 (3) (2) 35 000 50 000 (3)

(5) 45 000 (5) 15 000

170 000 (3)

(5) 170 000

(2) 35 000 (0) 35 000 35 000 (2)

35 000 (5)

(2) 35 000

35 000 (5)

15 000 (5)

(5) 15 000

(0) 99 300

99 300 (4)

90 000 (0)

15 000 (5)

(4) 99 300 (5) 105 000

99300 (5)

Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tuloslaskelma

Liikevaihto 170 000 Liikevaihto 45 000 Liikevaihto 50 000

Eri kulut Eri kulut 35 000 Myynnin omakustannusarvo 35 000

   Ostot 35 000 Tilikauden tulos 10 000 Tilikauden tulos 15 000

   Varaston muutos 99 300 134 300

Tilikauden tulos 35 700

Tase Tase Tase

Vastaavaa Vastaavaa Vastaavaa

Vaihtuvat vastaavat Vaihtuvat vastaavat Vaihtuvat vastaavat

Varasto 0 Myyntisaamiset 0 Keskeneräinen tuotanto 0

Myyntisaamiset 0 Rahat ja pankkisaamiset 105 000 Rahat ja pankkisaamiset 105 000

Rahat ja pankkisaamiset 105 000 Vastavaa yhteensä 105 000 Vastavaa yhteensä 105 000

Vastavaa yhteensä 105 000

Vastattavaa Vastattavaa

Vastattavaa Lyhytaikaiset velat

Ennakkomaksut 0 Ennakkomaksut 0 Ennakkomaksut 0

Edellisen tilikauden tulos 69 300 Edellisen tilikauden tulos 95 000 Jakamaton voitto 105 000

Tilikauden tulos 35 700 Tilikauden tulos 10 000 Vastattavaa yhteensä 105 000

Vastattavaa yhteensä 105 000 Vastattavaa yhteensä 105 000

Varaston muutos

Eri kulut 20 Perustuotanto

99 Voitot/Tappiot

84 Jakamaton voitto

Saadut ennakot 46 KET valmistuneet osat

Liikevaihto 90 Myynnit

Rahat 51 Ruplapankkitilit

Myyntisaamiset 62 Saamiset/ennakot

Eri kulut

Varasto

Rahat

Myyntisaamiset

Saadut ennakot

Liikevaihto

 

Kuvio 8 Eri osatuloutusmenetelmien mukainen 3. tilikausi 

 

Seuraavaksi arvioidaan edellä kuvattuja osatuloutusmenetelmiä. 

 

3.4.4 Osatuloutusmenetelmien arviointia 

 

Kuviossa 9 nähdään pylväsdiagrammina esimerkkitapauksen kaikkien kolmen tilikau-

den tulokset. Fyysisen valmistusasteen mukainen osatuloutustapa jakaa erilliskatteen 

tasaisimmin tilikausille. Venäläisen tilinpäätöskäytännön mukainen osatuloutusmene-
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telmä on selkeästi etupainotteinen erilliskatteen jakamisessa tilikausille, kun taas POC-

menetelmä seurailee suoriteperusteisten kustannusten tahtia. 

 

50 000 €
40 000 €

34 650 €
40 000 €

55 000 €34 650 €
15 000 €

10 000 €
35 700 €

1. tilikausi

2. tilikausi

3. tilikausi

TILIKAUSIEN TULOKSET

Venäjä Suomi (POC) Suomi (fyysinen valmistusvaihe)
 

Kuvio 9 Tilikausien tulosten vertailu 

 

Venäläisen tilinpäätöskäytännön mukainen osatuloutus jakaa rakennusprojektin riskit 

urakoitsijan ja rakennuttajan välillä tasaisemmin kuin suomalaiset osatuloutusmenetel-

mät. Suomalaisessa valmistusasteen mukaisessa tuloutuksessa kustannuslaskelman laa-

timinen ja erilliskatteen määrittäminen ovat hyvin tärkeitä tehtäviä. Mikäli näissä epä-

onnistutaan, hankkeen kannattavuus saattaa paljastua projektin päättyessä negatiiviseksi 

tai vaihtoehtoisesti hankkeen aikana joudutaan muuttamaan hankesopimusta vastaa-

maan muuttuneita olosuhteita.  

 

Venäläinen osatuloutusmenetelmä soveltuu venäläiseen kulttuuriin ja maan liiketapaan 

erittäin hyvin juuri sen vuoksi, että tuotot tuloutetaan kirjanpitoon vasta, kun tilaaja on 

hyväksynyt asianmukaisella ensisijaisella asiakirjalla hankkeen vaiheen. Myös verolain-

säädännön näkökulmasta venäläinen osatuloutustapa on hyvin toimiva, sillä tällöin tuo-

tot ja niitä vastaavat kustannukset on helpompi jaksottaa tilikausille, eikä verotettavaa 

tuloa kerry yhdellä kertaa liikaa. Haasteena tässä on se, että suoriteperusteisten menojen 

kohdistaminen hankkeelle on hyvin hankalaa, minkä lisäksi yrityksissä pyritään tarkoi-

tuksellisesti kirjaamaan suoriteperusteisia menoja tilikaudelle niin paljon, että verotetta-

va tulo olisi mahdollisimman pieni. Kustannusten suoriteperusteisuuden tarkistaminen 
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on rakennushankkeissa hyvin hankalaa varsinkin organisaation ulkopuolisen näkökul-

masta.169 

 

3.5 Yhteenveto ja päätelmät 

 

Tässä luvussa perehdyttiin vaihto-omaisuuden erityiskysymyksiin, joita ovat käsitemää-

rittely, arvostaminen, jaksottaminen ja osatuloutus. Seuraavaksi kootaan yhteen tämän 

luvun tärkeimmät asiat keskittyen nimenomaan todettuihin eroavaisuuksiin suomalaisen 

ja venäläisen tilinpäätöskäytännön välillä. 

 

Suomen ja Venäjän mukaisen kirjanpitolainsäädännön vaihto-omaisuuden käsitettä ver-

taillessa todettiin, että Venäjän lainsäädäntö määrittelee vaihto-omaisuuden käsitteen 

paljon tarkemmin kuin Suomen lainsäädäntö. Suomen elinkeinoverolaki täsmentää kir-

janpitolaissa esitettyä vaihto-omaisuuden käsitettä esimerkkien avulla, jolloin vaihto-

omaisuuden käsitemäärittelyt lähenevät hiukan toisiaan määrittelyn yksityiskohtaisuu-

den tasolla. 

 

Arvostamisen osalta suomalaisen ja venäläisen tilinpäätöskäytännön välillä on selkeä 

ero, sillä Suomen kirjanpitolain 5 luvun 6 §:n mukaan vaihto-omaisuus arvostetaan 

hankintamenoon tai sitä alempaan luovutushintaan. Hankintamenoon luetaan ensisijai-

sesti hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Jos kui-

tenkin hyödykkeen hankintaan ja valmistukseen liittyvien kiinteiden menojen määrä on 

olennainen hankintamenoon verrattuna, saadaan myös niiden osuus lukea hankinta-

menoon. Venäläisen tilinpäätöskäytännön mukaiseen ensisijaiseen arvostushintaan eli 

todelliseen omakustannusarvoon luetaan hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet sekä 

muuttuvat että kiinteät menot.  

 

Suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan varastojen muutoksen raha-arvo perustuu 

inventointiin, jonka aikana vaihto-omaisuus arvostetaan yhteen kolmesta vaihto-

ehtoisesta arvostustavasta, joita ovat FIFO, LIFO ja hyödykkeiden keskihinta. Suoma-

laisessa tilinpäätöksessä tilikauden lopussa käytetään kirjanpidon tilejä Varasto ja Va-

                                                 

169 Chakhovich 2007. 
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raston muutos esittämään tilikauden aikainen vaihto-omaisuuden muutos ja jäljellä ole-

van varaston arvo. Venäjän kirjanpidossa ei ole lainkaan Varasto- tai Varaston muutos -

tilejä, koska käytössä on omakustannusarvolaskenta. 

 

Venäjän tilinpäätöskäytännön mukainen inventaario eroaa perinteisestä suomalaisesta 

inventaariokäytännöstä, koska Venäjän lainsäädännön mukaan inventaarion suorittaa 

yrityksen johtajan määräämä inventaariotoimikunta, johon kuuluu yrityksen hallinnon 

ihmisiä, kirjanpito-osaston työntekijöitä, muita asiantuntijoita (lakimiehet, insinöörit, 

ekonomistit, teknikot ym.) sekä mahdollisesti riippumattomia tilintarkastajia. Mikäli 

vaihto-omaisuuden inventoinnin aikana ilmenee hyödykkeiden ylijäämää, se on kirjat-

tava markkinahintaisena tilikauden tulokseen. Alijäämät kirjataan tilikauden kuluksi 

käyttäen tiliä 94 ”Omaisuuden vahingoittumisesta ja pilaantumisesta aiheutuneet tappi-

ot”. 

 

Käytännössä venäläiset yritykset eivät esitä tilinpäätöksissään oikeaa inventointitulos-

taan, sillä varaston todellista laskemista ei suoriteta. Sen sijaan inventointiasiakirjat laa-

ditaan niin, että inventaarieroja ei ole havaittu. Yksi tähän menettelyyn johtaneista syis-

tä on eräs Venäjän verolainsäädännön tulkinta, joka aiheuttaa negatiivisten ja positiivis-

ten inventaarierojen negatiiviset veroseuraamukset. Tulkinta kieltää positiivisten ja ne-

gatiivisten erojen netottamisen keskenään. Lisäksi erona tilinpäätöskäytäntöjen välillä 

on se, että Venäjällä tietyt työtekijät ovat vastuussa yrityksen omaisuudesta, esimerkiksi 

vaihto-omaisuusvarastosta tai aineellisista hyödykkeistä, allekirjoitettuaan täyden vas-

tuun sopimuksen, jonka mukaan inventaarierojen ilmentyessä he ovat velvollisia kor-

vaamaan puuttuvat hyödykkeet yritykselle. Näin ollen monet venäläiset yritykset suorit-

taessaan todellista inventaaria, palauttavat puuttuneiden hyödykkeiden arvon vastuulli-

silta työntekijöiltä, joko osittain tai kokonaan ja näin ollen minimoivat veroseuraamuk-

set. Toki on olemassa eräitä lainsäädännöllisiä rajoituksia kompensaation ja pidätetyn 

palkan enimmäismäärästä. 

 

Arvostusperiaatteiden osalta erona tilinpäätöskäytäntöjen välillä on se, että venäläinen 

tilinpäätöskäytäntö sallii neljä vaihtoehtoista arvostustapaa (FIFO, LIFO, keskihinta ja 

yksikkökohtainen omakustannusarvo) kun suomalainen tilinpäätöskäytäntö tuntee vain 

kolme (FIFO, LIFO ja keskihinta). Käytännössä arvostustavat poikkeavat olennaisesti 
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toisistaan, sillä suomalaisessa kirjanpidossa käytetään verosidonnaisuudesta johtuen 

yleisimmin FIFO-periaatetta ja venäläisessä kirjanpidossa sovelletaan keskihintaa. 

 

Erillisten tasenimikkeiden osalta tilinpäätöskäytännöt eroavat pääasiassa vain arvostus-

periaatteen tasolla, lukuun ottamatta muutamaa selkeästi sisällöllisesti toisistaan eroa-

vaa erää tai kokonaan toisen tilinpäätöskäytännön mukaisesta tasekaavasta puuttuvaa 

erää. Sisällöllisesti eroava erä on Tulevien kausien menot, jossa esitetään ei-

yksinoikeudelliset käyttölisenssit. Suomen tilinpäätöskäytännön mukaan nämä oikeudet 

ovat Aineettomissa hyödykkeissä taseen Pysyvissä vastaavissa. Tämä erä eroaa suoma-

laisesta käytännöstä myös tilinpäätösesittämisessä, koska Venäjän tasekaavassa erä Tu-

levien kausien menot on osa vaihto-omaisuutta; kun taas suomalaisen tilinpäätöskäytän-

nön vastaava erä Siirtosaamiset esitetään Suomen kirjanpitoasetuksen mukaisen tase-

kaavan Vaihtuvissa vastaavissa kohdassa Saamiset. Molemmat erät ovat luonteeltaan 

vaihtuvia, lyhytaikaisia vastaavia, joten esitystekninen ero on kokonaisuuden kannalta 

vähäinen. 

 

Suomen kirjanpitoasetuksen mukainen tasekaava ei sisällä lainkaan erää Kasvatettavina 

ja ruokinnassa olevat eläimet, koska Suomen kirjanpitolaissa, kirjanpitovelvollisia mää-

riteltäessä, maatilatalouden harjoittajat rajataan pois. Venäjän kirjanpitolain mukaan kir-

janpitovelvollisia ovat kuitenkin Venäjän Federaation lainsäädännön mukaiset yritykset 

ja organisaatiot riippumatta yhtiömuodosta ja omistuspohjasta. Myös PBU 05/01 -

standardi koskee kaikkia edellä mainittuja kirjanpitovelvollisia pois lukien pankit ja 

budjettirahoituksella toimivat organisaatiot. 

 

Venäjän tasekaava ei puolestaan sisällä erää Ennakkomaksut, joka kyllä löytyy suoma-

laisesta tasekaavasta. Venäläisen tilinpäätöskäytännön mukaan toimittajalle maksettu 

ennakkosuoritus myöhemmin saatavasta vaihto-omaisuushyödykkeestä esitetään taseen 

vastaavaa-puolella saamisissa. Yhtenäistilipuitteiston ohjeen mukaan toimittajille ja 

urakoitsijoille maksetut ennakkomaksut kirjataan yhtenäistilipuitteiston tilin 60 ”Velat 

ja ennakkomaksut toimittajille ja urakoitsijoille” debetiin. Venäläisen tilinpäätöskäytän-

nön mukaisessa tasekaavassa ryhmässä Vaihto-omaisuus ei siis ole esitetty ennakko-

maksuja, vaan ne ovat osa joko lyhyt- tai pitkäaikaisia saamisia.  
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Venäläisen tilinpäätöskäytännön mukainen osatuloutusmenetelmä perustuu hyvin vah-

vasti rakennussopimukseen. Myös suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan pitkän 

valmistusajan vaativalle suoritteelle on tunnusomaista, että sen valmistus perustuu sito-

vaan tilaukseen. Tilinpäätöskäytäntöjen välinen ero osatuloutuksen kohdalla perustuu 

siihen, että venäläinen tilinpäätöskäytäntö sallii vain yhden osatuloutusmenetelmän (so-

pimuksen mukaisten toteutuneiden, erikseen hinnoiteltujen vaiheiden tahdissa) kun 

suomalainen yleisohje valmistusasteen mukaisesta tuloutuksesta antaa kirjanpitovelvol-

liselle kolme eri vaihtoehtoa. Venäläinen osatuloutusmenetelmä soveltuu venäläiseen 

kulttuuriin ja maan liiketapaan erittäin hyvin juuri sen vuoksi, että tuotot tuloutetaan 

kirjanpitoon vasta kun tilaaja on hyväksynyt hankkeen vaiheen asianmukaisella ensisi-

jaisella asiakirjalla. Myös verolainsäädännön näkökulmasta venäläinen osatuloutustapa 

on hyvin toimiva, sillä tällöin tuotot ja niitä vastaavat kustannukset on helpompi jaksot-

taa tilikausille, eikä verotettavaa tuloa kerry yhdellä kertaa liikaa. Haasteena tässä on se, 

että suoriteperusteisten menojen kohdistaminen hankkeelle on hyvin hankalaa, minkä 

lisäksi yrityksissä pyritään tarkoituksellisesti kirjaamaan suoriteperusteisia menoja tili-

kaudelle niin paljon, että verotettava tulo olisi mahdollisimman pieni. Kustannusten 

suoriteperusteisuuden tarkistaminen on rakennushankkeissa hyvin hankalaa ennen kaik-

kea organisaation ulkopuolisen näkökulmasta. 

 



 89 

4 LOPUKSI 

 

 

Jokaisen tutkielman otsikko varmasti herättää lukijassa joitakin ennakkokäsityksiä käsi-

teltävästä aihepiiristä ja tulevista johtopäätöksistä. Venäläistä tilinpäätöskäytäntöä ei ole 

tutkittu kovin paljon Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, minkä vuoksi tähän aihepiiriin 

liittyy useimmiten stereotypioita, joihin lukija ennakkokäsityksensä pohjaa. Ensisijai-

seksi lukijan mielessä olevaksi ennakkokäsitykseksi voitaisiin väittää ajatusta siitä, että 

suomalainen tilinpäätöskäytäntö on lainsäädännöllisiltä osin sekä käytännön toteuttami-

sen ja raportoinnin näkökulmasta huomattavasti venäläistä tilinpäätöskäytäntöä täydelli-

sempi. Tämä ennakkokäsitys perustuu siihen, että Suomessa yrityskulttuurilla, markki-

nataloudella ja sen mukaisella tilinpäätöskäytännöllä on huomattavasti pidempi historia 

kuin Venäjän vastaavilla tekijöillä. 

 

Asia ei ole kuitenkaan niin yksiselitteinen, kuin aluksi voisi kuvitella. Suomen kirjanpi-

tolainsäädäntö (kirjanpitolaki ja -asetus sekä Kirjanpitolautakunnan antamat yleisohjeet) 

on melko väljä ja antaa sijaa tulkinnoille. Väite perustuu siihen, että ainoastaan lakiteks-

tiä lukemalla ei voida päätellä kaikkia tilannekohtaisia kirjanpidollisia ratkaisuja, niiden 

järkevyyttä ja puhdasta teknistä toteutustapaa. Toisin sanoen Suomen kirjanpitolainsää-

däntö antaa kirjanpitäjille ja muulle laskenta-ammattikunnalle tietyn viitekehyksen, jon-

ka puitteissa toimia. Yksi tämän viitekehyksen tärkeimmistä asioista on suomalaisessa 

kirjanpitolainsäädännössä mainittu hyvä kirjanpitotapa -periaate. Tämä periaate ohjaa 

todella voimakkaasti laskenta-ammattikunnan tekemiä ratkaisuja käytännön tilinpäätös-

raportoinnissa – niin rutiinitilanteissa kuin uusia toimintatapoja edellyttävissä tilanteis-

sa. Hyvä kirjanpitotapa -periaate on suomalaisen tilinpäätöskäytännön yksi ilmeinen 

ominaispiirre, ja sillä on vahva kannatus ja kunnioitus laskenta-ammattikunnan keskuu-

dessa. Voidaan siis sanoa, että Suomessa kirjanpitolainsäädäntö antaa tilinpäätöskäy-

tännölle yleisen viitekehyksen, jonka puitteissa toimia, ja jonka ytimenä on hyvä kirjan-

pitotapa, joka ohjaa ja ohjeistaa laskenta-ammattikuntaa niin teoreettisissa kuin käytän-

nön tilinpäätösraportoinnin kysymyksissä.  

 

Hyvä kirjanpitotapa -periaate on aiheuttanut Suomessa myös sen, että suomalainen ti-

linpäätöskäytäntö on hyvin yrityskohtaista. Toisin sanoen Suomessa kirjanpito perustuu 



 90 

vahvasti yrityskohtaiseen perimätietoon. Tällöin käytännön kirjanpidon ja sen teoreetti-

sen taustafilosofian käsittää vain kun pääsee tarkastelemaan jotakin konkreettista yritys-

tä ja sen tapaa suorittaa kirjanpitoa. Laskenta-ammattikunnan näkökulmasta tämä on 

haaste, joka vaatii laajaa vastuunottoa ja edellyttää harkintaa kirjanpitoratkaisuja tehtä-

essä. Kirjanpitoratkaisuja on olemassa yhtä monta kuin on yrityksiä ja siltikin kaikki 

ratkaisut voivat olla hyvän kirjanpitotavan mukaisia; ja useimmiten ovatkin. Se, että hy-

vä kirjanpitotapa -periaate toimii, vaatii maan tilinpäätöskäytännöltä pitkän historian 

sekä tietynlaisen kuuliaisuuskulttuurin laskenta-ammattikunnan keskuudessa. 

 

Venäjällä asiat ovat hieman toisin monesta eri seikasta johtuen. Näitä tekijöitä on pyrit-

ty kartoittamaan tutkielman toisessa luvussa, mutta koska kulttuurin yleinen tuntemus 

on tutkijalle niin luontevaa ja ominaista venäläisen taustansa ansiosta, on kaikkia teki-

jöitä haastavaa tarkastella sellaisella yksityiskohtaisuuden tasolla, että ne aukeaisivat 

samalla tavalla myös lukijalle. Venäjän kirjanpitolainsäädäntö (kirjanpitolaki, -asetus, 

PBU-kirjanpitostandardit sekä valtiovarainministeriön asetukset) on hyvin tarkka ja yk-

sityiskohtainen kuvaus yrityksen kirjanpidosta, sen yleisestä viitekehyksestä ja ennen 

kaikkea sen teknisestä suorittamisesta. Toisaalta lainsäädännön käytännön soveltaminen 

on Venäjällä useimmiten kirjanpitolainsäädännöstä poikkeavaa eikä ensisijaisena tilin-

päätösraportoinnin tavoitteena ole sidosryhmien tiedonsaantitarpeen mahdollisimman 

kattava tyydyttäminen. Niin kuin aiemmin tässä tutkielmassa on mainittu, venäläisen 

tilinpäätösraportoinnin tärkein sidosryhmä on edelleen verottaja. Tämän vahvistaa myös 

venäläisten kirjanpitäjien keskuudessa suoritettu tutkimus (Rozhnova 2000), jossa 93 % 

yli tuhannen venäläisen yrityksen kirjanpitäjästä pitää verottajaa yrityksen pääasiallisen 

tilinpäätösinformaation käyttäjänä. Ajatusmaailma ei ole edelleenkään muuttunut mi-

hinkään huolimatta siitä, että kirjanpito ja verotus ovat periaatteessa, lainsäädännön ta-

solla, eriytetty toisistaan vuonna 2002; käytännössä kirjanpito ja verotus ovat edelleen 

voimakkaasti toisiinsa vaikuttavia asioita. Tästä johtuu se, että tilinpäätösraportoinnin 

tavoite, antaa oikea ja täydellinen kuva yrityksen varallisuuden asemasta, ei toteudu. Jo 

aiemmin mainitussa tutkimuksessa (Rozhnova 2000) kävi ilmi, että 57 % venäläisistä 

kirjanpitäjistä on sitä mieltä, että tilinpäätös informaationlähteenä ei ole kovin hyödylli-

nen ulkopuolisille informaationkäyttäjille. Koska tutkimus on suoritettu vuonna 2000, 

jolloin kirjanpito ja verotus olivat lainsäännöllisesti sidoksissa toisiinsa, kysymykseen 

”Mitä jos verotus ja kirjanpito eriytettäisiin toisistaan?” 60 % kirjanpitäjistä vastasi, että 

tilinpäätösinformaation tuottaminen olisi tuolloin pakollinen mutta turha tehtävä. 



 91 

 

Suomalaisen ja venäläisen tilinpäätöskäytännön merkittävänä erona voidaan kaikkien 

näiden seikkojen valossa pitää nimenomaan laskenta-ammattikuntaa. Mikäli tilinpäätös-

raportoinnin ajateltaisiin jakautuvan kirjoitetuksi laiksi ja laskenta-ammattikunnan ot-

tamaksi rooliksi ja vastuuksi, olisi Suomen ja Venäjän suhdeluvut tässä tapauksessa 

päivänvastaisia. Suomessa kirjanpitolainsäädäntö on suhteellisen väljä, niukka ja tul-

kinnanvaraa jättävä, lähinnä yleisen viitekehyksen antava. Toisaalta laskenta-

ammattikunta noudattaa tiukasti hyvä kirjanpitotapa -periaatetta ja pitää tilinpäätösra-

portoinnin tavoitetta oikean ja riittävän kuvan luomiseksi yrityksen varallisuusasemasta 

erittäin tärkeänä. Venäjällä puolestaan kirjanpitolainsäädäntö on hyvin yksityiskohtai-

nen ja kattava, mutta laskenta-ammattikunnan välipitämättömyyden aste tilinpäätösra-

portoinnin ensisijaista tavoitetta kohtaan on hyvin korkea. Venäläinen laskenta-

ammattikunta on vasta kehittymässä ja toistaiseksi edelleen hakee asemaansa venäläi-

sessä yhteiskunnassa170. Tilinpäätösraportoinnin ensisijaisena kohderyhmänä pidetään 

verottajaa, mikä näkyy kirjanpitolainsäädännön sivuuttamisessa verolainsäädännön 

noustessa tärkeämmäksi. Tämän mahdollistaa myös Venäjän valtion rikoslainsäädäntö. 

Kirjanpitorikoksesta aiheutuvat sakot ja tuomiot ovat hyvin pieniä verrattuna verorik-

keistä aiheutuviin. 

 

Vuonna 1998 Venäjällä alkoi edelleen käynnissä oleva laaja kirjanpitolainsäädännön 

kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on lähentää venäläistä kirjanpitolainsäädäntöä kan-

sainväliseen lainsäädäntöön. Tämän uudistuksen yhteydessä tulojen ja menojen kirjaa-

misperusteet yhtenäistettiin ja tilijärjestelmä uudistettiin vastaamaan läntisiä standarde-

ja. Verojärjestelmän kokonaisuudistus sekä vuonna 2002 voimaan tullut uusi yritysvero-

laki ovat osaltaan johtaneet länsimaisen käytännön mukaiseen toimintaan. Erityisen 

merkittävää on, että kirjanpito ja verotus on näiden uudistusten yhteydessä eriytetty toi-

sistaan ja venäläisten yritysten tunnusluvut on saatu paremmin vastaamaan länsiyritys-

ten vastaavia lukuja.171 Vaikka verotus onkin eritytetty kirjanpidosta lainsäädännön ta-

solla, se on silti edelleen osa tilinpäätöskäytäntöä. Verolainsäädäntö vaikuttaa silti voi-

makkaasti laskenta-ammattikunnan tekemiin tilinpäätöskäytännön ratkaisuihin ja usein 

                                                 

170 Yrityskaupan toteuttaminen ja haltuunotto Venäjällä 2007. 
171 SVKK ry 2005, 212. 
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kirjanpidon ratkaisuja pyritään yhtenäistämään verotuslainsäädännön mukaisiksi vältty-

äkseen kahdenkertaiselta työltä. 

 

Venäläisessä tilinpäätöskäytännössä on siis viime vuosina tapahtunut merkittäviä kir-

janpito- ja muun lainsäädännön uudistuksia. Nämä muutokset pohjautuvat IFRS-

ajattelutapaan, mutta joitakin eroja Russian GAAP:in ja IFRS:n välillä edelleen on 

olemassa. Monissa tapauksissa venäläinen tilinpäätöskäytäntö perustuu form over 

substance -periaatteelle, jolloin muotopainotteisuus nousee sisältöä tärkeämmäksi 

tekijäksi. 172  Tämä periaate on vähitellen vähentymässä, mutta tällä hetkellä se on 

edelleen voimassa oleva taustakäsitys muun muassa sen vuoksi, että Venäjän kielessä 

sana accounting tarkoittaa enemmänkin kirjanpitoa kuin tilinpäätösraportointia. 

Venäjän kirjanpitolainsäädäntö selostaa siis hyvin tarkasti kirjanpidon 

kirjausvaihtoehdot ja sääntelee tarkan ohjeistuksen enemmistölle kirjaustilanteista. 

Kirjaamisessa ei ajatella kokonaiskuvaa (substance) ja sitä mitä juuri tämä kirjaus 

aiheuttaa yrityksen kirjanpitoon ja tilinpäätösraportointiin vaan kirjaukset suoritetaan 

mekaanisesti (form). Kirjanpitäjien keskuudessa tehdyssä tutkimuksessa (Rozhnoca 

2000) kävikin ilmi, että 57 % kirjanpitäjistä on sitä mieltä, että tilinpäätösinformaatio ei 

anna luotettavaa kuvaa heidän yrityksensä taloudellisesta tilasta. Muiden yritysten 

tilinpäätösinformaatiosta kirjanpitäjät (71 %) olivat sitä mieltä, että se ei kuvasta 

riittävän hyvin yrityksen taloudellista asemaa. Näiden seikkojen vuoksi esimerkiksi 

yritysjärjestelytilanteessa on tarkoituksenmukaisempaa käyttää yrityksen sisäistä 

tilinpäätösraportointia selvitettäessä yrityksen tosiasiallista taloudellista tilaa. 

 

Venäjän kirjanpitolainsäädännössä on tapahtumassa lähitulevaisuudessa jälleen 

merkittäviä muutoksia, sillä tällä hetkellä on vireillä kirjanpitolain kaksi uutta 

lakiehdotusta. Toinen lakiehdotus on NSFO:n (Fund of Professional Unions) laskenta-

ammattikunnan edustajien ja toinen Venäjän valtiovarainministeriön laatima. 

Kumpikaan lakiehdotus ei vielä tällä hetkellä ole valtionduuman käsittelyssä, mutta sen 

odotetaan tulevan käsittelyyn kevään 2008 vaalien jälkeen. Uusi kirjanpitolaki voisi 

näin ollen astua voimaan vuodesta 2009. Lakiehdotuksen käsittelyn tarkempi aikataulu 

jää kuitenkin nähtäväksi.173 

                                                 

172 Yrityskaupan toteuttaminen ja haltuunotto Venäjällä 2007. 
173 Yrityskaupan toteuttaminen ja haltuunotto Venäjällä 2007. 
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Valtiovarainministeriön lakiehdotuksen uusia piirteitä verrattuna nykyiseen lakiin ovat 

muun muassa seuraavat: 

- kansalliset kirjanpitostandardit laaditaan IFRS-periaatteiden pohjalta;  

- myös muut kuin valtion tahot osallistuvat kirjanpidolliseen säätelyyn jatkossa nykyis-

tä enemmän;  

- ensisijaisten asiakirjojen mallit laaditaan yrityksessä ja esitetään osana yrityksen kir-

janpitopolitiikkaa;  

- yrityksen toimitusjohtaja on vastuussa yrityksen kirjanpidosta;  

- sekä paperi- että elektroninen tilinpäätösinformaatio ovat tasavertaisia;  

- ulkomaiset haaraosastot eivät ole velvollisia pitämään Venäjän kirjanpitolainsäädän-

nön mukaista kirjanpitoa, mikäli ne pitävät Venäjän verolainsäädännön mukaista vero-

kirjanpitoa;  

- yrityksen tilinpäätösinformaatio on julkista;  

- voimaan tulee pakollinen sisäisen kontrollin järjestelmä.174 

 

Tälle tutkielmalle on olemassa hyvin paljon jatkotutkimuksen tarpeita, sillä niin kuin jo 

aiemmin on mainittu, aihepiiriä ei ole tutkittu riittävästi Neuvostoliiton romahtamisen 

jälkeen. Relevantteja tutkimusaiheita syntyy erityisesti uuden kirjanpitolain astuessa 

voimaan. Venäjän kirjanpito- ja muun lainsäädännön muuttuminen on tällä hetkellä 

edelleen hyvin nopeaa, jolloin tutkimusaihepiirien valinnassa vaarana on jo vanhentu-

neen informaation tutkiminen. Tämän seikan lisäksi tutkielman selkeinä haasteina voi-

daan pitää kulttuurituntemuksen vaatimusta, lähdeaineiston saatavuutta sekä aiemman 

tutkimuksen puutetta. Kulttuurituntemus on erittäin tärkeää, sillä Venäjän kirjanpito-

lainsäädännön ja sen antamien esimerkkitapausten ymmärtäminen edellyttää paikallisen 

liiketavan ja yrityskulttuurin tuntemusta sekä ylipäätään Venäjän kulttuuriin perehtynei-

syyttä. Lähdeaineiston saatavuus on selkeä tutkielman haaste, sillä materiaalia on saata-

vissa ainoastaan Venäjältä pääosin venäjän kielellä. Tällöin kielitaito nousee merkittä-

väksi pullonkaulaksi. Tässä tutkielmassa on ensisijaisena pyrkimyksenä ollut nimen-

omaan tuoreen ajankohtaisen lähdemateriaalin käyttö sen vuoksi, että lukijalle pystyttäi-

siin välittämään mahdollisimman kattava kuva nimenomaan tämänhetkisestä, vuoden 

2007, tilinpäätöskäytännön tilasta Venäjällä. Aikaisemman tutkimuksen puute ei ole 

                                                 

174 Yrityskaupan toteuttaminen ja haltuunotto Venäjällä 2007. 
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helpottanut tämän tutkitusaiheen raportointia, sillä se pakottaa avaamaan hyvin yksi-

tyiskohtaisesti kaikki tutkielmassa käsiteltävät asiat, jotta lukija pystyy mahdollisimman 

syvällisesti ymmärtämään venäläistä tilinpäätöskäytäntöä, sen kehittymistä tähän päi-

vään, sen tulevaisuuden näkymiä sekä liittämään sen suomalaiseen tilinpäätöskäytän-

töön ja poimimaan merkittävimmät eroavaisuudet tilinpäätöskäytäntöjen välillä. 

 

Tutkielman alussa työlle asetettiin osatavoitteet. Ensimmäinen osatavoite oli 

perehdyttää lukija venäläisen ja suomalaisen tilinpäätöskäytännön eroavaisuuksiin 

tilinpäätöskäytännöissä eroja aiheuttavien tekijöiden valossa. Lisäksi ensimmäisen 

osatavoitteen puitteissa oli tarkoitus käsitellä venäläisen tilinpäätöskäytännön 

perusperiaatteet sekä kirjanpidon että tilinpäätöksen laatimisen osalta. Tutkielman 

toinen osatavoite oli perehdyttää lukija vaihto-omaisuuden erityiskysymyksiin Suomen 

ja Venäjän kirjanpitolainsäädännön, kirjanpidollisen käsittelyn sekä 

tilinpäätösraportoinnin näkökulmasta käyttäen vertailevaa tutkimusotetta. 

Tavoiteasetanta ja tutkielma ovat tutkijan mielestä tasapainossa ja alussa asetetut 

tavoitteet on saavutettu. 
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LIITE 1: Yhtenäistilipuitteisto175 

 

Tili-

numero 

Tilin nimi Aputilin numero ja nimi 

PÄÄLUOKKA I PYSYVÄT VASTAAVAT 
01 Aineelliset hyödykkeet Erittely hyödykelajeittain 
02 Poistot aineellisista hyödykkeistä  
03 Investoinnit aineellisiin hyödykkei-

siin 
 

04 Aineettomat hyödykkeet Erittely hyödykelajeittain sekä eritel-
tynä tutkimus-, kehittämis-, ja tekno-
logiatyöhön 

05 Poistot aineettomista hyödykkeistä  
06 *****************************  
07 Asennettavat laitteet  
08 Investoinnit pysyviin vastaaviin 1. Maa-alueiden hankinta 

2. Luonnonvarojen käyttöpaikan 
hankinta 

3. Käyttöomaisuuden rakentaminen 
4. Käyttöomaisuuden hankinta 
5. Aineettomien hyödykkeiden han-

kinta 
6. Nuoren karjan siirto päälaumaan 
7. Aikuisen karjan hankinta 
8. Tutkimus-, kehittämis- tai tekno-

logiatyön suorittaminen 
09 Aktivoidut verosaamiset  

 
Tili-

numero 

Tilin nimi Aputilin numero ja nimi 

PÄÄLUOKKA II VAIHTUVAT VASTAAVAT 

10 Materiaalit 1. Raaka-aineet ja materiaalit 
2. Ostetut puolivalmisteet sekä va-

raosat 
3. Polttoaine 
4. Pakkaukset ja pakkausmateriaalit 
5. Vara-osat 
6. Muut materiaalit 
7. Jalostettavaksi annetut materiaalit 

                                                 

175 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утвержден приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 октября 2000 г. № 94, в ред. проказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 7 мая 2003 г.; Yhtenäistilipuitteisto, Venäjän Federaation 
valtionvarainministeriön asetus 31.10.2000 № 94, viimeisin muutos 7.5.2003. 
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8. Rakennusmateriaalit 
9. Kalusto ja muu ylläpitomateriaali 
10. Erityinen varastovaatetus ja -

varustus 
11. Erityinen käyttövaatetus ja -

varustus 
11 Kasvatettavina ja ruokinnassa olevat 

eläimet 
 

12 *****************************  
13 *****************************  
14 Vaihto-omaisuuden arvonalennusva-

raus 
 

15 Materiaalien hankinta  
16 Materiaalien arvopoikkeamat  
17 *****************************  
18 *****************************  
19 Ostojen arvonlisävero 1. Aineellisten hyödykkeiden han-

kinnasta johtuva arvonlisävero 
2. Aineettomien hyödykkeiden han-

kinnasta johtuva arvonlisävero 
3. Vaihto-omaisuushankintojen ar-

vonlisävero 
 

Tili-

numero 

Tilin nimi Aputilin numero ja nimi 

PÄÄLUOKKA III TUOTANTOKUSTANNUKSET 

20 Perustuotanto  
21 Oman tuotannon puolivalmisteet  
22 *****************************  
23 Avustava tuotanto  
24 *****************************  
25 Tuotannon yleiskustannukset  
26 Hallinnon yleiskustannukset  
27 *****************************  
28 Hukkatuotanto  
29 Tuotantoa välillisesti palvelevat 

toiminnot 
 

30–39 *****************************  
 

Tili-

numero 

Tilin nimi Aputilin numero ja nimi 

PÄÄLUOKKA IV VALMIS TUOTANTO 

40 Valmiin tuotannon kustannukset  
41 Tavarat 1. Varastossa olevat tavarat 

2. Vähittäismyynnissä olevat tavarat 
3. Pakkaukset 
4. Ostetut tavarat 

42 Myyntikate  
43 Valmiit tuotteet  
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44 Myynnin kustannukset  
45 Toimitetut tavarat  
46 Keskeneräisten töiden valmistuneet 

osat 
 

47–49 *****************************  
 

Tili-

numero 

Tilin nimi Aputilin numero ja nimi 

PÄÄLUOKKA V RAHAVARAT 

50 Kassa 1. Yrityksen kassa 
2. Operatiivinen kassa 
3. Rahamääräiset dokumentit 

51 Ruplapankkitilit  
52 Valuuttatilit  
53 *****************************  
54 *****************************  
55 Erityispankkitilit 1. Remburssit, akkreditiivit 

2. Shekkitilit 
3. Talletustilit 

56 *****************************  
57 Matkalla olevat varat  
58 Rahalliset sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet 

2. Velkakirjat ja obligaatiot 
3. Myönnetyt lainat 
4. Sijoitukset henkilöyhtiöihin 

59 Sijoituksen arvonalentumisesta teh-
tävä varaus 

 

 
Tili-

numero 

Tilin nimi Aputilin numero ja nimi 

PÄÄLUOKKA VI SAAMISET JA VELAT 

60 Velat ja ennakkomaksut toimittajille 
ja urakoitsijoille 

 

61 *****************************  
62 Saamiset ja ennakkomaksut ostajilta 

ja tilaajilta 
 

63 *****************************  
64 *****************************  
65 *****************************  
66 Lyhytaikaiset lainat Jaoteltuna lainojen tyypin mukaan 
67 Pitkäaikaiset lainat Jaoteltuna lainojen tyypin mukaan 
68 Verot ja veroluonteiset maksut  
69 Sosiaalivakuutusmaksut 1. Sosiaalivakuutusmaksut 

2. Eläkevakuutusmaksut 
3. Sairausvakuutusmaksut 

70 Palkkavelat  
71 Ennakot henkilökunnalle  
72 *****************************  
73 Muut saamiset / velat henkilöstölle 1. Myönnetyt lainat 
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2. Materiaalimenetysten korvaukset 
74 *****************************  
75 Saamiset ja velat omistajille 1. Osakepääomasuoritukset 

2. Voitonjakomaksut 
76 Muut saamiset ja velat 1. Omaisuus- ja henkilövakuutukset  

2. Riidanalaiset saamiset 
3. Osingot ja muut tulot 
4. Talletetut ja pidätetyt summat 

77 Siirtoverovelat  
78 *****************************  
79 Yhtiön sisäiset saamiset ja velat 1. Siirretty omaisuus 

2. Liiketoimintaan liittyvät erät 
3. Omaisuuden hoidosta suoritetta-

vat erät 
 

Tili-

numero 

Tilin nimi Aputilin numero ja nimi 

PÄÄLUOKKA VII PÄÄOMA 

80 Osakepääoma  
81 Omat osakkeet (osuudet)  
82 Vararahasto  
83 Lisäpääoma  
84 Jakamaton voitto (kattamaton tap-

pio) 
 

85 *****************************  
86 Erikoisrahastot Erittely rahaston tyypin mukaan 

87–89 *****************************  
 

Tili-

numero 

Tilin nimi Aputilin numero ja nimi 

PÄÄLUOKKA VIII TULOT JA MENOT 

90 Myynnit 1. Myyntitulot 
2. Myydyn tuotannon omakustan-

nusarvo 
3. Arvonlisävero 
4. Valmistevero 
5. Myynnit voitto (tappio) 

91 Muut tuotot ja kulut 1. Muut tuotot 
2. Muut kulut 
3. Muiden tuottojen ja kulujen voitto 

(tappio) 
92 *****************************  
93 *****************************  
94 Omaisuuden vahingoittumisesta ja 

pilaantumisesta aiheutuneet tappiot 
 

95 *****************************  
96 Varaus tulevien kausien menoista Erittely varauksen lajin mukaan 
97 Tulevien kausien menot  
98 Tulevien kausien tuotot 1. Tulevien kausien tuotot 
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2. Vastikkeettomat tuotot 
3. Edellisiltä vuosilta tulevat saami-

set 
4. Hyödykkeistä saadun korvausten 

ja tasearvon erotus 
99 Voitot ja tappiot  

 
Tili-

numero 

Tilin nimi Aputilin numero ja nimi 

TASEEN ULKOPUOLISET TILIT 

001 Vuorattu käyttöomaisuus  
002 Säilytykseen otetut tavarat ja materiaalit  
003 Jalostettavat materiaalit  
004 Myytäväksi otetut tavarat  
005 Asennettavaksi vastaanotetut laitteet ja koneet  
006 Merkitykselliset raportointilomakkeet  
007 Luottotappioksi kirjatut saatavat  
008 Saadut vakuudet  
009 Annetut vakuudet  
010 Käyttöomaisuuden kuluminen  
011 Vuokralle annettu käyttöomaisuus  
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LIITE 2: Venäläisen tuloslaskelman kaava suomennettuna 

 

TULOSLASKELMAN KAAVA176 
 
Tuotot ja kulut varsinaisesta toiminnasta 

Liikevaihto (netto-) tavaroiden, palvelujen ja työsuoritusten myynnistä 
(pois lukien ALV, valmisteverot sekä muut pakolliset maksut) 
Myynnin omakustannusarvo 
Katetuotto 
Myynnin ja markkinoinnin kulut 
Hallinnon kulut 
Myynnin voitto (tappio) 

Muut tuotot ja kulut 
Korkotuotot 
Korkomenot 
Osinko- ja muut vastaavat tuotot 
Muut tuotot 
Muut menot 

Voitto (tappio) ennen veroja 
Verosaamiset 
Verovelat 
Välittömät verot 

Tilikauden voitto (tappio) 
 
TIEDOKSI 
Jatkuvat verovastuut (aktiivat) 
Voitto (tappio) per osake 
Voitto (tappio) per laimennettu osake 
 
SELVITYS ERILLISIIN TULOSLASKELMAN ERIIN 
 
Tunnustetut ja välimiesmenettelypäätöksen saaneet sakot, viivästyskorot ja sopimussa-
kot  
Edellisten tilikausien tappio 
Vastuiden laiminlyömisestä tai epäasiamukaisesta hoitamisesta aiheutuneet vahingon-
korvaukset 
Kurssierot ulkomaisessa valuutassa suoritetuista liiketapahtumista 
Arvonkorotus- ja arvonalennuskirjaukset 
Kanteen vanhentumisesta johtuvat alas kirjaukset myyntisaamisten ja ostovelkojen osal-
ta 

 

                                                 

176 Venäjän valtiovarainministriö:<http://www1.minfin.ru/buh/prikaz311200n135n.pdf> 
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LIITE 3: Venäläisen taseen kaava suomennettuna 
 
 
TASEEN KAAVA177 
 
VASTAAVAA 

 
I. PYSYVÄT VASTAAVAT 

Aineettomat hyödykkeet 
Käyttöomaisuus 
Keskeneräiset työt 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 

 Pitkäaikaiset rahalliset sijoitukset 
 Laskennalliset verosaamiset 
 Muut pysyvät aktiivat 
 Pysyvät vastaavat yhteensä 
 

II. VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 Vaihto-omaisuus 

sisältäen: 
raaka-aineet, materiaalit ja muut vastaavat erät 
kasvatettavina ja ruokinnassa olevat eläimet 
keskeneräinen tuotanto 
valmis tuotanto ja myyntiin tarkoitetut tavarat 
toimitetut tavarat 
Tulevien kausien menot 
Muu vaihto-omaisuus 

Arvonlisäverosaamiset  
Saamiset yli 12 kk 
Saamiset alle 12 kk 
Lyhytaikaiset rahalliset sijoitukset 
Rahavarat 
Muut vaihtuvat vastaavat 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 

 
VASTAAVAA YHTEENSÄ 

 

                                                 

177 Venäjän valtiovarainministriö:<http://www1.minfin.ru/buh/prikaz311200n135n.pdf> 
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VASTATTAVAA 
 

III. OMA PÄÄOMA JA VARAUKSET 
Osakepääoma 
Omat takaisin ostetut osakkeet 
Lisäpääoma 
Vararahasto 

sisältäen: 
lainsäädännön mukaiset varaukset 
perustamissopimuksen mukaiset varaukset 

Jakamaton voitto (kattamaton tappio) 
 Oma pääoma ja varaukset yhtensä 

 

IV. PITKÄAIKAISET VASTUUT 
Pitkäaikaiset lainat 
Laskennalliset verovelat 
Muut pitkäaikaiset vastuut 
Pitkäaikaiset vastuut yhteensä 
 

V. LYHYTAIKAISET VASTUUT 
Lyhytaikaiset lainat ja velat 

sisältäen: 
toimittajat ja urakoitsijat 
velat henkilökunnalle 
velat valtion budjettirahastoille 
verovelat 
muut velat 

Osingonjakovelat 
Tulevien kausien tuotot 
Tuleviin tilikausiin kohdistuvat varaukset 
Muut lyhytaikaiset vastuut 

 Lyhytaikaiset vastuut yhteensä 
 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 

 
 
TASEEN ULKOPUOLISILLA TILEILLÄ OLEVAT VARAT 

 
Vuokrattu käyttöomaisuus 

sisältäen leasing-vuokrat 
Säilytykseen otetut tavarat ja materiaalit 
Myyntiin otetut tavarat 
Luottotappioksi kirjatut saatavat 
Saadut vakuudet 
Annetut vakuudet 
Asuntokannan kuluminen 
Piha-alueiden varustuksen sekä muiden samantyyppisten erien kuluminen 
Käyttöön saadut aineettomat hyödykkeet 


