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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten IAS 39 -standardin mukaan käy-
pään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit vaikuttavat verotukseen. Rahoitusin-
strumentit ovat sopimuksia, jotka synnyttävät toiselle yritykselle rahoitusvaroihin kuulu-
van erän ja samalla toiselle yritykselle rahoitusvelan tai oman pääoman ehtoisen  
instrumentin. Rahoitusinstrumenttien avulla yritys joko hankkii rahoitusta tai sijoittaa 
niihin yrityksen ylimääräisiä varoja. 
 
Rahoitusinstrumenttien arvostamista sääntelevä IAS 39 -standardi kuuluu IFRS-
standardeihin, joka on kansainvälinen tilinpäätösnormisto. Euroopan parlamentti ja 
neuvosto antoi vuonna 2002 IAS-asetukseksi kutsutun asetuksen, jonka mukaan julki-
sesti noteerattujen yhtiöiden konsernitilinpäätös tulee laatia IFRS-periaatteiden mukai-
sesti viimeistään vuodesta 2005 lähtien. Asetuksen mukaan jäsenmaat saavat ulottaa 
IFRS-vaatimuksen koskemaan myös julkisesti noteeraamattomien yhtiöiden konserniti-
linpäätöksiä ja erillistilinpäätöksiä. Suomessa otettiin sallivampi kanta, joten myös no-
teeraamattomat yritykset saavat soveltaa tilinpäätöksissään IFRS-standardeja, mutta 
tähän ei ole velvollisuutta. Tätä kutsutaan niin sanotuksi ”ei estettä, ei pakkoa”  
-periaatteeksi. Näin ollen IFRS-standardien pakollista käyttöä ei laajennettu Suomessa 
IAS-asetuksesta, mutta toisaalta yrityksiä ei estetä käyttämästä IFRS-standardeja  
vapaaehtoisesti. 
 
IAS 39 -standardin mukaan arvostettavien rahoitusinstrumenttien arvostamisessa  
sovelletaan pääosin käyvän arvon periaatetta. Käyvän arvon periaate on myös sisälly-
tetty uudistettuun kirjanpitolakiin. Käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit 
arvostetaan käypään arvoon joka tilikausi ja arvonmuutos kirjataan joko tuloslaskel-
maan tuotoksi tai kuluksi tai taseeseen oman pääoman muutokseksi. Verotuksessa 
sen sijaan noudatetaan realisointiperiaatetta. Realisointiperiaatteen mukaan ainoas-
taan realisoituneet tulot ovat veronalaisia ja realisoituneet menot vähennyskelpoisia. 
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutokset eivät ole realisoituneita, joten ne eivät 
ole veronalaisiakaan. Arvonmuutokset saattavat kuitenkin lisätä yhtiötasolla jakokel-
poisten mutta verottamattomien varojen määrää. Käypään arvoon arvostamisen seura-
uksena myös yhtiön tilinpäätöksen luotettavuus voidaan verotuksen kannalta kyseen-
alaistaa. 
 
Tutkimuksen tutkimusmetodi on oikeusdogmaattinen ja tutkielman loppupuolella anne-
taan myös oikeuspoliittisia kannanottoja. Tutkimus on vero-oikeudellinen, mutta tutki-
muksen aiheen luonteen takia tutkimuksessa käsitellään myös verotuksen suhdetta kir-
janpitoon ja yhtiöoikeuteen. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimusaiheen taustaa 

1.1.1 IFRS-standardeista 

Rahoitusmarkkinat ovat viime vuosien aikana kansainvälistyneet yhä eteneväs-

sä määrin, joten tarve tilinpäätöskäytäntöjen yhdenmukaistamiseen on lisäänty-

nyt. Kehitys koskee myös Suomen markkinoita, joissa ulkomainen omistus 

pörssiosakkeiden markkina-arvosta on vaihdellut, mutta on ollut viimeisen noin 

kolmen vuoden aikana noususuhdanteinen. Suomen Pankki tekee kuukausit-

taista tilastointia pörssiosakkeiden markkina-arvon ulkomaalaisomistuksesta, ja 

31.1.2008 tehdyn tilastoinnin perusteella ulkomainen omistus pörssiosakkeiden 

markkina-arvosta oli 60,9 prosenttia.1 Kansainväliset institutionaaliset sijoittajat, 

kuten suuret yhdysvaltalaiset eläkerahastot, joiden osuus suomalaisillakin 

markkinoilla on merkittävä, edellyttävät sijoituskohteeksi valitsemiltaan yrityksil-

tä korkealaatuista taloudellista informaatiota. Siten yritysten suuressa intressis-

sä on tuottaa informaatiota, johon kansainvälinenkin sijoittaja voi suoraan tukeu-

tua.2  

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoi 19. heinäkuuta 2002 IAS-asetukseksi 

kutsutun asetuksen (EY) N:o 1606/2002. Asetuksen 5 artiklan mukaan jäsenval-

tiot voivat sallia tai vaatia, että julkisesti noteeratut yhtiöt laativat konsolidoidut 

tilinpäätöksensä 3  hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukai-

sesti4. Kyseinen artikla antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden vaatia tai sallia, että 

myös muut kuin julkisesti noteeratut yhtiöt laativat tilinpäätöksensä kansainväli-

                                            
1 Ks. Rissanen ym., III Kirjanpito ja tilintarkastus – 1. Tausta – Kansainvälinen kehitys sekä 
Suomen Pankki 2008. 
2 Rissanen ym., III Kirjanpito ja tilintarkastus – 1. Tausta – Kansainvälinen kehitys. 
3 Konsolidoitu tilinpäätös tarkoittaa konsernitilinpäätöstä. Konsolidointi tarkoittaa sitä, että kon-
serniyritysten tuloslaskelmat, taseet ja näiden liitetiedot lasketaan eräkohtaisesti yhteen, ja näin 
saaduista bruttomääristä vähennetään konserniyritysten keskinäiset liiketoimet, osakeomistuk-
set ja luotot. Koski – Sillanpää, 13. Konserni. Vähemmistöosakkeiden lunastus – Konsernitilin-
päätös – Konsernitilinpäätöksen laatiminen – Konsolidointi. 
4 IAS-asetuksen 2 artiklassa tarkennetaan, että kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoite-
taan nimenomaan IASB:n antamia ja hyväksymiä IAS-standardeja, IFRS-standardeja ja niitä 
koskevia SIC-IFRIC -tulkintoja. 
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siä tilinpäätösstandardeja noudattaen. IAS-asetuksen 17. kappaleessa koroste-

taan, että on keskeisen tärkeää, että vuoteen 2007 mennessä IFRS-

standardien kokonaisuutta sovelletaan kaikkiin yhteisön säännellyillä markkinoil-

la julkisesti noteerattuihin yhteisön yrityksiin. 

 

Suomessa IFRS:n soveltaminen mahdollistettiin vuonna 2004, jolloin kirjanpito-

lakiin lisättiin uusi 7 a luku. KPL 7 a:2.1 §:ssä määrätään, että IFRS-standardeja 

tulee soveltaa niiden kirjanpitovelvollisten, joiden arvopapereilla käydään arvo-

paperimarkkinalain mukaisesti julkisesti kauppaa, konsernitilinpäätöksessä. Jos 

kirjanpitovelvollisen ei pidä laatia konsernitilinpäätöstä, mutta sen arvopapereilla 

käydään julkisesti kauppaa KPL 7 a:2.1 §:n mukaisesti, IFRS-standardeja tulee 

soveltaa sen tilinpäätöksessä. Muiden yritysten kohdalla IFRS-standardien  

soveltaminen säädettiin KPL 7 a 3 §:ssä vapaaehtoiseksi, mutta tällöin kirjanpi-

tovelvollisen kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto tulee tarkastaa  

tilintarkastuslain mukaisesti5. Näin ollen listautumaton yritys voi laatia konserni-

tilinpäätöksensä ja erillistilinpäätöksensä IFRS-standardien mukaisesti vain, jos 

yrityksellä on KHT- tai HTM-tilintarkastaja6.  

 

Suomessa IFRS-standardien vapaaehtoisen soveltamisen perustana on "ei  

estettä, ei pakkoa" -periaate. IFRS-standardien pakollista käyttöä ei laajenneta 

IAS-asetuksesta, mutta toisaalta yrityksiä ei estetä käyttämästä IFRS-

standardeja vapaaehtoisesti. Yritykset voivat oman harkintansa mukaan siirtyä 

käyttämään standardeja niin erillistilinpäätöksissä kuin konsernitilinpäätöksis-

sä.7 Vapaus valita KPL:n säännösten ja IFRS-standardien välillä ei kuitenkaan 

tarkoita, että siirtyminen järjestelmästä toiseen olisi täysin vapaata. KPL:n jatku-

vuuden periaatteesta johtuu, että ellei yritys esitä erityisiä syitä järjestelmän 

vaihtamiseen, kerran valitussa järjestelmässä on pysyttävä. Näin ollen jos yritys 

                                            
5 Tilintarkastuslaki 459/2007. 
6 Räty – Virkkunen, OSA I Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön tausta ja nykytila – 4. EU:n IAS-
asetus – IAS-asetuksen soveltaminen Suomessa – IFRS-standardien vapaaehtoinen sovelta-
minen konsernitilinpäätöksessä. 
7 Räty – Virkkunen, OSA I Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön tausta ja nykytila – 4. EU:n IAS-
asetus – IAS-asetuksen soveltaminen Suomessa – Tausta. 
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valitsee, että se alkaa noudattaa tilinpäätöksissään IFRS-standardeja, sen on 

lähtökohtaisesti pysyttävä tekemässään valinnassa.8 

 

Jotta IFRS-standardeista tulisi EU:ssa voimassa olevaa oikeutta, komissio  

hyväksyy jokaisen standardin erikseen sääntely- ja asiantuntijatasoisella hyväk-

symismenettelyllä. Sääntelytasolla toimii jäsenvaltioiden edustajista koostuva  

tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea, joka antaa lausuntoja siitä, tuleeko 

IFRS-standardi hyväksyä ja mistä lähtien sitä tulee noudattaa EU:ssa. Asiantun-

tijatasolla komissio saa apua tilinpäätöskysymysten tekniseltä komitealta. Komi-

tea on neuvoa-antava elin, jolla on tarvittava asiantuntemus tilinpäätössuositus-

ten arvioimiseksi. Se on jatkuvasti yhteydessä IFRS-standardien laatijaan ja 

seuraa laatimisprosessia, joten se voi vaikuttaa standardien kehittämiseen ja 

varmistaa, että uusia standardeja koskevat päätökset tehdään ajoissa.9  Jos 

IASB muuttaa tai tekee uusia IFRS-standardeja, ne eivät siis koske EU:ta  

automaattisesti, vaan vasta sitten, kun ne on hyväksytty hyväksymismenette-

lyssä10. 

 

                                            
8 Räty – Virkkunen, OSA I Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön tausta ja nykytila – 4. EU:n IAS-
asetus – IAS-asetuksen soveltaminen Suomessa – IFRS-standardien vapaaehtoinen sovelta-
minen konsernitilinpäätöksessä. 
Yhtiökohtaisen tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaan on sallittua Suomen lisäksi 
Tanskassa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Italiassa, Kreikassa, Alankomaissa, Portugalissa ja 
Luxemburgissa. Uusista jäsenmaista IFRS-tilinpäätöksen saa laatia Maltalla, Kyproksella,  
Virossa, Liettuassa, Puolassa, Tsekissä ja Sloveniassa. IFRS-tilinpäätöksen laatiminen ei ole 
sen sijaan mahdollista esimerkiksi Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja Ruotsissa. HE:n luon-
nos 2007, s. 24. 
9 Talous- ja sosiaalikomitean lausunto 2001/C 260/15, 2.3.1–2.3.3. 
10 Talous- ja sosiaalikomitean lausunto 2001/C 260/15, 3.9.1. 
IAS-asetuksen 3 artiklan 2. kohdassa määritellään ne kriteerit, joiden on täytyttävä, ennen kuin 
kansainväliset tilinpäätösstandardit voidaan hyväksyä. IFRS-standardit eivät voi olla neljännen 
tilinpäätösdirektiivin 2 artiklan 3. kohdassa ja seitsemännen tilinpäätösdirektiivin 16 artiklan 3 
kohdassa tarkoitetun periaatteen vastaisia. Kyseisen periaatteen mukaan tilinpäätöksen on  
annettava oikea ja riittävä kuva yhtiön varoista ja vastuista, rahoitusasemasta sekä tuloksesta. 
IFRS-standardien on oltava myös Euroopan yleisen edun mukaisia. Tämän lisäksi IFRS-
standardien on täytettävä ymmärrettävyyden, olennaisuuden, luotettavuuden ja vertailtavuuden 
vaatimukset, joita edellytetään taloudellisessa päätöksenteossa ja yritysjohdon toimien arvioin-
nissa. 
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1.1.2 Rahoitusinstrumenteista 

Rahoitusinstrumentit ovat IAS 32.11:n määrittelyn mukaan sopimuksia, jotka 

synnyttävät toiselle yritykselle rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja samalla toiselle 

yritykselle rahoitusvelan tai oman pääoman ehtoisen instrumentin. Rahoitusin-

strumenttien avulla yritys joko hankkii rahoitusta tai sijoittaa niihin yrityksen yli-

määräisiä varoja11. Rahoitusinstrumentit arvostetaan ensimmäistä kertaa kirjan-

pitoon merkittäessä käypään arvoon12, ja myöhemmin ne arvostetaan joko jak-

sotettuun hankintamenoon tai tase- tai tulosvaikutteiseen käypään arvoon13. 

 

Rahoitusvarat jaetaan IAS 39.45:ssa alkuperäisen kirjaamisen jälkeistä arvos-

tamista varten seuraavasti: 

 
1. käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 

 
2. eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 

 
3. lainat ja muut saamiset 

 
4. myytävissä olevat rahoitusvarat 

 

Rahoitusvelkoja ei ole ryhmitelty IAS 39:ssa yhtä selkeästi kuin rahoitusvaroja, 

mutta ne voidaan jaotella alkuperäisen kirjaamisen jälkeistä arvostamista varten  

IAS 39.47:n pohjalta seuraavasti: 

 
1. käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 

 
2. muut rahoitusvelat 

 

Tietyt rahoitusinstrumentit on arvostettava IAS 39:n mukaan käypään arvoon. 

Käypään arvoon arvostaminen on poikkeus aikaisemmin noudatettuun varalli-

suuden arvostamisen yleissäännökseen, jonka mukaan arvostuksen lähtökoh-

tana on hankintameno tai tuotantokustannukset14. IFRS-standardien laatijat otti-

                                            
11 Räty – Virkkunen, OSA II IFRS-raportointi – 7. Arvostus- ja jaksotussäännöt – Varat – Rahoi-
tusinstrumentit – Määritelmä ja IAS 32:n, IAS 39:n ja IFRS 7:n soveltamisala (IFRS 7 huomioon 
ottaen). 
12 IAS 39.43. 
13 Ks. IAS 39.46–47. 
14 Ks. neljäs tilinpäätösdirektiivi 32 artikla ja KPL 5. luku. 
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vat varojen ja velkojen ensisijaiseksi arvostuksen perustaksi käyvän arvon, kos-

ka erityisesti rahoitusinstrumenttien kohdalla historiallinen hankintameno saat-

taa olla riittämätön suhteessa riskiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitusinstru-

menteilla ei välttämättä ole hankintamenoa tai se on hyvin pieni, mutta riski voi 

olla kuitenkin erittäin suuri. Käypä arvo otettiin arvostuksen perustaksi myös va-

rojen arvonalentumisten kirjaamisessa esiintyneiden ongelmien takia.15 

 

IAS 39:n mahdollistaman käyvän arvon periaatteen soveltamisen takia Euroo-

pan parlamentti ja neuvosto antoivat syyskuun 21. päivä vuonna 2001 direktiivin 

2001/65/EY, jota kutsutaan niin sanotuksi fair value -direktiiviksi. Direktiivillä 

muutettiin neljännen tilinpäätösdirektiivin (78/660/ETY) ja seitsemännen tilin-

päätösdirektiivin (83/349/ETY) arvostamissääntöjä. Fair value -direktiivissä  

jäsenvaltioille annettiin mahdollisuus sallia tai vaatia, että yhtiöt arvostavat  

rahoitusinstrumenttinsa käypään arvoon. Suomen kirjanpitolainsäädäntöön  

direktiivi implementoitiin siten, että rahoitusinstrumenttien käypään arvoon  

arvostaminen sallitaan, mutta siihen ei velvoiteta. 

 

1.2 Tutkimuksen rajaus 

Käsittelen tutkielmassani IAS 39 -standardin mukaan arvostettuja rahoitusvaroja 

ja -velkoja ja niiden verotuksellisia vaikutuksia. Aiheeni olen rajannut siten, että 

tutkin ainoastaan käypään arvoon arvostettavia rahoitusvaroja ja -velkoja. Siten 

muun muassa hankintamenoon arvostettavat rahoitusinstrumentit jäävät tut-

kielmani ulkopuolelle. En tule myöskään käsittelemään suojausinstrumenteiksi 

tarkoitettuja rahoitusinstrumentteja lainkaan. Raha-, vakuutus- ja eläkelaitokset 

olen pääosin rajannut tutkimukseni ulkopuolelle, koska niissä rahoitusinstru-

menttien verotuskäsittely poikkeaa muista yhtiöistä. 

 

Rahoitusinstrumentteja tulen käsittelemään kirjanpitonormistojen sekä vero- ja 

yhtiölainsäädännön pohjalta. Raha-, vakuutus- ja eläkelaitosten toimintaa sääte-

levää lainsäädäntöä en tule aikaisempaan viitaten käsittelemään lainkaan. 

                                            
15 Ks. Englund – Järventausta 2005, s. 501–502. 
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1.3 Tutkimusongelma 

Suomessa kirjanpidon ja verotuksen välillä on vanhastaan ollut tiivis liittymä, 

mutta IFRS:n ja verotuksen lähestymistapojen välillä on ristiriita. IFRS pyrkii 

omaisuuden arvostamiseen käypään arvoon, kun taas verotus pyrkii tuloksen 

laskentaan.16 Elinkeinoverolain tausta on kansallinen ja se perustuu Suomen 

aiemman kirjanpitolain tavoin Saarion meno–tulo-teoriaan. IFRS-standardeilla ei 

sen sijaan ole yhtenäistä teoreettista perustaa.17 

 

Verotuksen kannalta yhtenä IFRS-tilinpäätöksen hankalimpana ongelmana  

pidetään IAS 39:ssa säädettäviä rahoitusinstrumentteja 18 , ja näistä eritoten  

tulos- tai tasevaikutteisesti käypään arvoon arvostettavia rahoitusinstrumentteja. 

Kun rahoitusinstrumentit arvostetaan IFRS:n mukaisesti käypään arvoon, siitä 

aiheutuu realisoitumattomia arvonmuutoksia. EVL sen sijaan noudattaa pää-

sääntöisesti realisointiperiaatetta19. Realisointiperiaate kuuluu keskeisenä osa-

na meno–tulo-teoriaan, ja sen mukaan ainoastaan realisoitunutta tuloa pidetään 

veronalaisena ja realisoitunutta menoa vähennyskelpoisena20. Verotuksellisesti 

yksi merkittävimmistä realisoitumattomien tulojen ongelmista on, että ne saatta-

vat lisätä jakokelpoisen voiton määrää, josta ei ole yhtiötasolla maksettu lain-

kaan tuloveroa. Realisoitumattomien arvonmuutosten seurauksena myös tilin-

päätösten luotettavuus voidaan verotuksen kannalta asettaa kyseenalaiseksi. 

 

Rata selvitti 125 IFRS-standardeihin siirtyvän listayhtiön IFRS-siirtymätiedotta-

misen laatua. Selvityksessä Rata keräsi tietoa myös siirtymisen määrällisiä vai-

kutuksia yhtiöiden omaan pääomaan, tulokseen, taseeseen ja tunnuslukuihin.21 

Selvityksen perusteella rahoitusinstrumentteja koskevan IAS 39 -standardin 

IFRS-oikaisujen nettovaikutus omaan pääomaan 1.1.2004 oli +551 miljoonaa 

euroa22. 

                                            
16 KPMG 2006, s. 30. 
17 Leppiniemi 2005b s. 5. 
18 Niskakangas 2006, s. 348. 
19 Niskakangas 2006, s. 347. 
20 Ks. Tikka – Nykänen – Juusela, 7. Tulon veronalaisuus – Tulon käsite – Realisointiperiaate. 
21 Rata 2005, s. 3. 
22 Rata 2005, s. 19. 
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Kuva 1. Standardikohtaiset vaikutukset avaavaan omaan pääomaan 

1.1.200423 

-600

-400

-200

0

200

400

600
M
ilj
o
o
na
a
 e
u
ro
a

Vaikutus 164 460 43 -197 -41 -150 -44 -197 -447 551 -183 102 38 181 35 -48 267 1574 -1308

IFRS 

4

IAS 

1

IAS 

2

IAS 

12

IAS 

16

IAS 

17

IAS 

18

IAS 

19

IAS 

32

IAS 

39

IAS 

36

IAS 

37

IAS 

38

IAS 

40

IAS 

41
Muut Yht.

Pos. 

yht.

Neg. 

yht.

 

 
Kuten yllä olevasta Ratan tutkimukseen pohjautuvasta kuviosta voidaan havai-

ta, IAS 39:n nettovaikutus muihin standardeihin verrattuna 1.1.2004 avaavaan 

omaan pääomaan oli kaikista suurin. Huomionarvoista on myös se, että vaiku-

tus omaan pääomaan oli positiivinen eli rahoitusinstrumenttien osalta oman 

pääoman määrä kasvoi yritysten siirryttyä noudattamaan IFRS-standardeja. 

Tämä tarkoittaa, että rahoitusinstrumenttien arvo taseessa oli ennen IFRS-

standardeihin siirtymistä liian alhainen suhteessa niiden käypään arvoon.  

Rahoitusinstrumentit saattavat näin ollen olla hyvinkin huomattavassa asemas-

sa silloin kun lasketaan tilikauden tulosta ja arvioidaan tasearvoja. Tästä johtu-

en rahoitusinstrumenttien verotuksellistakaan merkitystä ei tule aliarvioida. 

 

Uudistuneen KPL:n myötä myös muiden kuin vain IFRS-standardeja soveltavi-

en yritysten on mahdollista arvostaa rahoitusinstrumentit käypään arvoon24 .  

Siten IAS 39 voi tulla välillisesti sovelletuksi myös niissä yrityksissä, jotka teke-

vät tilinpäätöksensä KPL:n mukaan. Tämän lisäksi IASB on valmistellut pienille 

ja keskisuurille yrityksille suunnatun kevyemmän IFRS-normiston. Valmistelu on 

pohjautunut vuonna 2001 EU:n talous- ja sosiaalikomitean antamaan lausun-

toon, jonka mukaan pitkällä aikavälillä kaikki tilinpäätökset laaditaan EU:ssa  

todennäköisesti IAS-suositusten mukaisesti. Siten IASB:a kehotettiin tuolloin 

                                            
23 Rata 2005, s. 14. 
24 KPL 5:2 a §, ns. käyvän arvon optio. 
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aloittamaan sellaisen standardin tai standardiston kehittäminen, joka soveltuu 

paremmin pk-yritysten käyttöön.25  IASB julkaisi pk-yrityksille tarkoitetun IFRS 

for SMEs -standardiluonnoksen helmikuussa 2007 ja lopullinen standardi jul-

kaistaneen vuoden 2008 puolivälissä 26 . Standardin tarkoituksena on tarjota  

pk-yrityksille mahdollisuus laatia tilinpäätöksensä noudattaen yhtä, yhtenäistä 

kansainvälistä tilinpäätösnormistoa sen kevyemmässä muodossa27. Näin ollen 

IFRS-standardeihin siirtyminen tulee tulevaisuudessa olemaan myös  

pk-yrityksille entistä helpompaa, ja siten IFRS-standardien käyttö tulee mitä  

todennäköisimmin lisääntymään myös niiden tilinpäätöksissä. Tämä kuitenkin 

tarkoittaa myös sitä, että rahoitusinstrumentteihin liittyvät verotusongelmat tule-

vat koskettamaan yhä useampaa yritystä. 

 

1. 4 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusmetodi 

Tutkimuksessani pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:  

 
- Mitä IAS 39:n mukaan käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit 

ovat ja miten ne arvostetaan IAS 39 -standardin, fair value -direktiivin ja 
Suomen lainsäädännön mukaan? 

 
- Miten käypään arvoon arvostettavat rahoitusinstrumentit sisältyvät verolain-

säädäntöön? 
 

- Mitä verotuksellisia vaikutuksia on käypään arvoon arvostamisesta aiheutu-
villa realisoitumattomilla arvonmuutoksilla? 

 
- Tuleeko EVL muuttumaan rahoitusinstrumenttien osalta tulevaisuudessa, ja 

jos tulee, niin miten? 
 

Tutkimukseni on pääosin tutkimusmetodiltaan lainopillinen eli oikeusdogmaatti-

nen. Toisin sanoen selvitän rahoitusinstrumentteihin liittyvää voimassa olevan 

oikeuden sisältöä eli tutkin oikeusjärjestykseen kuuluvia sääntöjä ja selvitän nii-

den sisältöä.28 Tutkimuksen lopussa pohtiessani elinkeinoverolain tulevia kehi-

tyssuuntia esittelen myös oikeuspoliittisia kannanottoja. 

                                            
25 Ks. Talous- ja sosiaalikomitean lausunto 2001/C260/15, 3.12. 
26 Tiihonen – Suomela 2007, s. 26 ja 32. 
27 Tiihonen – Suomela 2007, s. 26. 
28 Ks. Husa – Mutanen – Pohjolainen 2005, s. 13. 
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Tutkielmani on vero-oikeudellinen. Tutkielmani aiheen luonteen vuoksi tulen 

myös käsittelemään verotuksen suhdetta kirjanpitoon ja yhtiöoikeuteen. 

 

1.5 Tutkimuksen lähdeaineisto ja standardeihin viittaaminen 

IFRS-standardeista rahoitusinstrumentteja säätelevät standardit ovat IAS 32, 

IAS 39 ja IFRS 7. IAS 32 säätelee rahoitusinstrumenttien esittämistapaa,  

IAS 39 kirjaamista ja arvostamista ja IFRS 7 tilinpäätöksessä esitettäviä tietoja. 

Koska tutkielmani on keskittynyt rahoitusinstrumenttien arvostamiseen liittyviin 

kysymyksiin, en tule juurikaan käsittelemään IAS 32 ja IFRS 7 -standardeja, 

vaan keskityn lähinnä IAS 39 -standardiin ja sen soveltamisohjeeseen.  

 

Kukin IFRS-standardi on jaettu juoksevasti numeroituihin kappaleisiin, jotka jos-

sain määrin vastaavat lakikirjojen pykäliä. Kappaleita on IAS 39 -standardissa 

yhteensä 110 kappaletta ja standardin soveltamisohjeessa 132 kappaletta. 

Standardeille ei ilmeisesti ole täysin vakiintunut kappaleiden viittausmenetel-

mää, joten tilan säästämiseksi ja selkeän kirjoitusasun saavuttamiseksi käytän 

tutkielmassani hieman soveltaen vastaavaa menetelmää kuin mitä lainkohtien 

viittaamisessa käytetään. Esimerkiksi IAS 39 -standardin 47. kappaleen  

a-kohdan lyhennän IAS 39.47(a) ja IAS 39 -standardin soveltamisohjeen  

AG15-kappaleen b-kohdan lyhennän IAS 39.AG15(b). 

 

IASB julkaisee vuosittain sidotun teoksen voimassa olevista IFRS-

standardeista 29 . Suomessa IFRS-standardien suomennokset julkaisee KHT-

media. IFRS-standardit ovat IAS-asetuksen seurauksena osa yhteisön oikeutta, 

joten kaikki komission hyväksymät IFRS-standardit on saatettu voimaan komis-

sion asetuksilla ja siten julkaistu kokonaisuudessaan myös Euroopan yhteisöjen 

virallisessa lehdessä 30 . IAS 39 -standardi on hyväksytty asetuksella  

(EY) N:o 2086/2004, ja sitä on muutettu ja täydennetty asetuksilla  
                                            
29 IASB:n julkaiseman teoksen nimi on International Financial Reporting Standards IFRS. Vii-
meisin teos on julkaistu maaliskuussa 2007 ja se sisältää kaikki 1.1.2007 mennessä julkaistut 
IAS-standardit sekä IFRS-standardit. Seuraava teos julkaistaan maaliskuussa 2008. Ks. IASB, 
Products and Services – Purchase Standards. 
30 Ks. IAS-asetus 3 artikla. 
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(EY) N:o 1751/2005, 1864/2005, 2106/2005 ja 108/2006. Kun viittaan asetuksil-

la voimaan saatettuun IAS 39 -standardiin tai sen soveltamisohjeeseen, en viit-

taa asetukseen erikseen, vaan viittaan sekä standardiin että soveltamisohjee-

seen aikaisemmin mainituilla viittaustavoilla. Standardien lähteenä olen käyttä-

nyt Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistuja standardeja enkä 

IASB:n julkaisemia standardeja, koska ainoastaan Euroopan yhteisöjen viralli-

sessa lehdessä julkaistut komission hyväksymät standardit ovat voimassaole-

vaa EY-oikeutta. 

 

Tutkimukseni aiheeseen liittyvä lainsäädäntö on vielä melko tuoretta, joten lain 

esityöt ovat lähdeaineistona merkittävässä asemassa. Kirjallisuudesta tulen 

hyödyntämään etenkin jatkuvatäydenteisiä WSOYpro:ssa elektronisessa muo-

dossa julkaistavia Päivi Rädyn ja Virpi Virkkusen IFRS-raportointi -teosta ja Kari 

S. Tikan, Olli Nykäsen ja Janne Juuselan Yritysverotus I–II -teosta. Huomattava 

osa lähdeaineistosta pohjautuu myös tieteellisiin artikkeleihin, etenkin Verotus- 

ja Tilintarkastus-lehtien artikkeleihin. Lähteenä tulen luonnollisesti käyttämään 

myös maaliskuussa 2006 julkaistua yritysverotuksen työryhmän eli ns. Arvelan 

työryhmän yritysverotukseen liittyvä muistiota sekä 21.9.2007 lausuntokierrok-

selle annettua hallituksen esityksen luonnosta31. Hallituksen esityksen luonnok-

sessa ehdotetaan elinkeinoverolakiin muutoksia muun muassa rahoitusinstru-

menttien osalta32. Lopullista hallituksen esitystä ei ole tätä tutkielmaa kirjoitetta-

essa vielä annettu. 

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimukseni perusrakenne on, että aiheeni käsittely etenee kirjanpidosta kohti 

verotusta. Toisin sanoen ensin esittelen käypään arvoon arvostettavat rahoitus-

instrumentit ja niiden arvostamisen IAS 39 -standardin ja muiden kirjanpitonor-

mistojen pohjalta. Vasta tämän jälkeen käsittelen rahoitusinstrumentteihin liitty-

viä asioita verotuksen kannalta. Suomessa verotuksen ja kirjanpidon välillä on 

                                            
31 Ks. Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006 ja HE:n luonnos 2007. 
32 Ks. tarkemmin HE:n luonnos 2007, s. 1. 
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kiinteä yhteys, joten kirjanpidolliset ratkaisut ovat yleensä myös verotuksen läh-

tökohtana. Siksi koen tämän käsittelyjärjestyksen mielekkääksi. Tutkielmani  

lopuksi pohdin elinkeinoverolainsäädännön mahdollista kehitystä, minkä pohja-

na on yritysverotuksen kehittämistyöryhmän muistio sekä HE:n luonnos. 

 

 

 



 

 12 

2. KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETTAVAT 

RAHOITUSINSTRUMENTIT 

2.1 IAS 39:n mukaiset käypään arvoon arvostettavat  

rahoitusinstrumentit 

2.1.1 Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 

Rahoitusvara luokitellaan kaupankäyntitarkoituksessa pidettäväksi rahoitusva-

raksi, jos jokin seuraavista IAS 39.9:n mukaisista tunnusmerkeistä täyttyy: 

 
1. Se on hankittu tai syntynyt, koska se on tarkoitus myydä lyhyen aikavälin kulu-

essa. 
 

2. Se on osa yksilöityjen rahoitusinstrumenttien muodostamaa salkkua, joita hal-
linnoidaan yhdessä ja joita on viime aikoina toistuvasti käytetty lyhyen aikavälin 
voiton tavoitteluun. 

 
3. Se on johdannainen1. 

 

Kaupankäynti tarkoittaa yleensä aktiivista ja toistuvaa ostamista ja myymistä. 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusinstrumenttien tavoitteena on 

yleensä kerryttää voittoa hinnan ja välittäjän katteen lyhyen aikavälin vaihteluis-

ta.2 Toisin sanoen kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusinstrumentti-

en hankinnan ensisijainen motiivi on ansaita niiden kaupankäynnillä lyhyen  

aikavälin lisätuloja3. 

 

Standardissa viitataan salkkuun, joten käytännössä kaupankäyntitarkoituksessa 

pidettävät rahoitusvarat voivat olla esimerkiksi mitä tahansa pörssissä noteerat-

                                            
1  Johdannaisten arvo johdetaan kohde-etuuden, kuten arvopaperin hinnan, valuuttakurssin,  
koron, hinta- ja kurssi-indeksin, arvosta. Johdannaisten arvo muuttuu, kun niiden kohde-
etuuden arvo muuttuu. Johdannaisista tärkeimmät ovat termiinit, futuurit, optiot sekä niin sano-
tut vaihtosopimukset eli swapit, joita ovat esimerkiksi korko- ja valuutanvaihtosopimukset. Joh-
dannaisilla voidaan käydä kauppaa ja siten tavoitella lisävoittoja tai sitten niillä voidaan suojata 
yritystoiminnan varoja ja velkoja tai ennakoitavissa olevia liiketoimia. Räty – Virkkunen, Osa II 
IFRS-raportointi – 7. Arvostus- ja jaksotussäännöt – Varat – Rahoitusinstrumentit – Rahoitusva-
rat – Johdannaiset. 
2 IAS 39.AG14. 
3 Räty – Virkkunen, Osa II IFRS-raportointi – 7. Arvostus- ja jaksotussäännöt – Varat – Rahoi-
tusinstrumentit – Rahoitusvarat – Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat tai 
-velat (IFRS 7 huomioon ottaen). 
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tavia sijoitusosakkeita, sijoitusrahasto-osuuksia, raaka-aineita tai erilaisten sijoi-

tuskohteiden yhdistelmiä. Edellytyksenä kuitenkin on, että niitä ei ole hankittu 

pitkäaikaisiksi tai strategisiksi sijoituksiksi, vaan nimenomaan kaupankäyntitar-

koitukseen ja lyhyen aikavälin voiton tavoitteluun. Kaupankäyntitarkoituksessa 

pidettävillä rahoitusvaroilla, esimerkiksi sijoituskohdeyritysten toimialoilla, ei  

siten välttämättä ole mitään yhtymäkohtaa sijoittajayrityksen toimialaan.  

 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin rahoitusvaroihin luetaan ainoastaan ne 

johdannaiset, joilla käydään kauppaa. Niihin ei lueta johdannaisia, jotka ovat  

takaussopimuksia tai jotka on nimenomaisesti määritelty suojausinstrumenteiksi 

ja jotka ovat sellaisena tehokkaita4. Johdannaisista rahoitusvaroihin voivat kuu-

lua esimerkiksi ostetut optiot5. 

 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusinstrumentteja on lähtökohtai-

sesti vain rahoitus- ja vakuutustoimintaa harjoittavilla yrityksillä6. Tavanomaista 

liiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä ei tavallisesti ole mittavia kaupankäyntitar-

koituksessa pidettäviä varoja. Yleensä kaupankäynti on ylimääräisen tulorahoi-

tuksen ja kassavarojen lyhytaikaista sijoitustoimintaa.7 

 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat arvostetaan käypään  

arvoon tulosvaikutteisesti8. 

 

2.1.2 Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 

Rahoitusvelkojen määritelmä on IAS 32.11:ssa. Rahoitusvelka on sopimukseen 

perustuva velvollisuus, jonka perusteella yrityksen on joko luovutettava toiselle 

yritykselle rahoitusvaroja tai vaihdettava toisen yrityksen kanssa rahoitusvaroja 

                                            
4 IAS 39.9 ”käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluva 
erä” a-kohdan iii-alakohta. 
5 Ks. Halonen ym. 2006, s. 328 taulukko. 
6 Virkkunen 2007a, s. 310. 
7 Räty – Virkkunen, Osa II IFRS-raportointi – 7. Arvostus- ja jaksotussäännöt – Varat – Rahoi-
tusinstrumentit – Rahoitusvarat – Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat tai 
-velat (IFRS 7 huomioon ottaen). 
8 Ks. IAS 39.9. 
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tai -velkoja olosuhteissa, jotka saattavat olla yritykselle epäedullisia. Rahoitus-

velkoihin luetaan myös sopimus, joka toteutetaan tai saatetaan toteuttaa yhtei-

sön oman pääoman ehtoisina instrumentteina. Kun yritykselle syntyy rahoitus-

velka, syntyy samalla toiselle yritykselle rahoitusvara. 

 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvelkojen luokitteluun sovelle-

taan samoja kriteerejä kuin mitä vastaavien rahoitusvarojen luokitteluun sovelle-

taan9. Siten myös vastaavilla rahoitusveloilla kaupankäynti on aktiivista ja tois-

tuvaa ja niiden avulla pyritään kerryttämään lyhyen aikavälin voittoa.  

 

Soveltamisohjeen kappaleessa AG15 on eritelty kaupankäyntitarkoituksessa  

pidettävät rahoitusvelat, ja niitä ovat seuraavat rahoitusinstrumentit: 

 
1. johdannaisvelat, jotka eivät ole suojausinstrumentteja 

 
2. lyhyeksimyyjän velvoitteet, jotka koskevat rahoitusvarojen luovuttamista 

 
3. rahoitusvelat, jotka otetaan tarkoituksena ostaa ne takaisin tulevaisuudessa 

 
4. rahoitusvelat, jotka ovat yksilöityjen rahoitusinstrumenttien muodostamaa salk-

kua, joita hallinnoidaan yhdessä ja joita on käytetty viime aikoina lyhyen aikavä-
lin voiton tavoitteluun. 

 

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin rahoitusvaroihin kuuluvista johdannai-

sista esimerkkinä voidaan mainita asetettu myyntioptio, jonka kohde-etuutena 

on option asettaneen yhteisön oman pääoman ehtoinen instrumentti10. Myyn-

tioption haltijalla on oikeus myydä kohde-etuus option asettajalle sovittuun hin-

taan tai saada indeksin perusteella laskettu rahamäärä. Myyntioption asettaja 

näin ollen sitoutuu ostamaan kohde-etuuden tiettyyn lunastushintaan tai suorit-

tamaan rahavastikkeen kohde-etuuden arvon muuttuessa, jos option haltija sitä 

vaatii.11 Tällöin myyntioption asettaneella yhteisöllä ei ole ehdotonta oikeutta 

                                            
9 Ks. IAS 39.9 ”käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuu-
luva erä” a-kohta. 
10 Ks. Halonen ym. 2006, s. 331. 
11 Niskakangas, 5. Luovutusvoitot – Arvopapereiden luovutusvoitot – Vakioidut optiot – Osto- ja 
myyntioptiot. 



 

 15 

välttyä käteisvarojen tai muiden rahoitusvarojen luovuttamiselta sopimukseen 

perustuvan velvoitteen täyttämiseksi, joten kyseessä on rahoitusvelka12. 

 

IAS 39.AG15(b):n määritelmän mukaan lyhyeksimyyjä on yhteisö, joka myy  

rahoitusvaroja, jotka se on ottanut lainaksi mutta joita se ei vielä omista. Kun 

yhteisö myy lyhyeksi 13 , se tekee arvopapereiden (esimerkiksi osakkeiden) 

myyntisopimuksen, vaikka yhteisöllä itsellään ei ole kyseisiä arvopapereita.  

Yhteisö kuitenkin uskoo, että arvopaperin markkinahinta on laskusuunnassa, 

jolloin se voi hankkia toimitettavat arvopaperit halvemmalla kuin mitä myyntihin-

ta on.14 Tällöin yritys saa voittoa myyntihinnan ja hankintahinnan erotuksen ver-

ran. 

 

Muita rahoitusvelkoja ovat esimerkiksi liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjalainat 

ja vaihtovelkakirjalainat. Sekä joukkovelkakirjalainat että vaihtovelkakirjalainat 

ovat jälkimarkkinakelpoisia pitkäaikaisen vieraan pääoman instrumentteja15. Ne 

ovat keskenään muuten samanlaisia, mutta vaihtovelkakirjalainat on erotettu 

joukkovelkakirjoista siten, että vaihtovelkakirjan haltijalla on oikeus vaihtaa vel-

kakirjansa kokonaan tai osittain liikkeeseenlaskijan osakkeisiin16. Vaihtovelka-

kirjalaina on vieraan pääoman ehtoinen, kunnes velkakirjan osoittama velkojan 

saaminen on vaihdettu yhtiön uusiin osakkeisiin17. 

 

Kuten kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat, vastaavat rahoitus-

velat arvostetaan tulosvaikutteiseen käypään arvoon. 

 

                                            
12 Halonen ym. 2006, s. 331. 
13 Lyhyeksimyyntiä kutsutaan myös ylimyynniksi. Termi tulee englannin kielen termistä ”to sell 
short”. Tikka – Haapaniemi 1999, s. 120. 
14 Tikka – Haapaniemi 1999, s. 119–120. 
15 Tikka – Haapaniemi 1999, s. 85. 
16 Ks. Tikka – Haapaniemi 1999, s. 70–72. 
17  Saarnilehto – Hemmo – Kartio, VII Sopimustyypeistä – 6. Rahoitussopimukset – Erilaisia 
saamisasiakirjoja – Yrityksen rahoitusinstrumentit – Vaihtovelkakirjalaina. 
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2.1.3 Muut tulosvaikutteisesti käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat ja  

-velat 

Yhteisö voi luokitella rahoitusvaran tai -velan alkuperäisen kirjaamisen yhtey-

dessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi18. Rahoitusinstrumentin 

luokittelu tulosvaikutteisesti käypään arvoon kirjattavaksi on sallittua ainoastaan 

seuraavissa tapauksissa19: 

 

1. Se on IAS 39.11A:n mukainen hybridisopimus20, jonka arvostaminen tulosvai-
kutteisesti käypään arvoon on sallittu tai 

 
2. arvostamisen seurauksena tuotetaan merkityksellisempää informaatiota seu-

raavista syistä: 
 

a. se poistaa tai vähentää ”kirjanpidollista epäsymmetriaa” eli arvostami-
seen ja kirjaamiseen liittyvää epäjohdonmukaisuutta tai 

 
b. rahoitusinstrumenttien muodostamaa ryhmää hallinnoidaan ja sen tulok-

sellisuutta arvioidaan käyvän arvon pohjalta ja riskienhallinta- tai sijoi-
tusstrategian mukaisesti, ja niiden pohjalta tuotetaan ryhmää koskevaa 
informaatiota johtoon kuuluville avainhenkilöille. 

 

Jos rahoitusinstrumentti on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta-

vaksi, sitä ei voida enää siirtää johonkin muuhun rahoitusinstrumenttiryhmään. 

Vastaavasti rahoitusinstrumenttia ei voida siirtää käypään arvoon tulosvaikuttei-

sesti kirjattaviin rahoitusinstrumentteihin, jos se on alun perin kirjattu joksikin 

muuksi rahoitusinstrumentiksi.21 Näin ollen kun yritys hankkii rahoitusvaran tai  

-velan, sen on valittava ennen ensimmäistä kertaa taseeseen kirjaamista, luokit-

teleeko se rahoitusinstrumentin tulosvaikutteisesti käypään arvoon kirjattavaksi 

vai kirjaako se rahoitusinstrumentin johonkin muuhun rahoitusinstrumenttiryh-

mään22. Kun yritys on tehnyt valinnan, se ei voi poistaa kyseessä olevaa rahoi-

                                            
18 Tätä kutsutaan niin sanotuksi käyvän arvon optioksi. 
19 IAS 39.9 ”käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattava rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluva 
erä” b-kohta. 
20 Hybridit, joita kutsutaan myös hybridi-instrumenteiksi, ovat oman ja vieraan pääoman yhdis-
telmiä. Hybridi-instrumentteja ovat muun muassa vaihtovelkakirjalainat, optiolainat, vakautetut 
lainat eli pääomalainat ja äänivallattomat osakkeet. Leppiniemi b, 4. Rahoitusmarkkinat – Ra-
hoitusmarkkinoiden käsitteet ja rakenne – Käsitteitä – Hybridit. 
21 IAS 39.50. 
22 Ks. Räty – Virkkunen, OSA II IFRS-raportointi – 7. Arvostus- ja jaksotussäännöt – Varat – 
Rahoitusinstrumentit – Rahoitusvarat – Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitus-
varat tai -velat. 
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tusvaraa tai -velkaa tulosvaikutteisesti käypään arvoon kirjattavista rahoitusin-

strumenteista tai siirtää sitä käypään arvoon kirjattaviin rahoitusinstrumentteihin 

jostain muusta rahoitusinstrumenttiryhmästä, tehdystä valinnasta riippuen. 

 

2.1.4 Myytävissä olevat rahoitusvarat 

Myytävissä olevien rahoitusvarojen ominaisuudet ovat IAS 39.9:n mukaan seu-

raavat: 

 
1. Ne eivät ole johdannaisvaroja. 

 
2. Ne on luokiteltu myytävissä oleviksi. 

 
3. Niitä ei ole luokiteltu johonkin seuraavista rahoitusvararyhmistä: 

 
a. lainat ja muut saamiset 
 
b. eräpäivään asti pidettävät sijoitukset tai 

 
c. käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat. 

 

IAS 39 -standardissa ei selvitetä tämän tarkemmin, mitä myytävissä olevat  

rahoitusvarat ovat. Niiden suhdetta muihin rahoitusvaroihin, lukuun ottamatta 

lainoja ja muita saamisia, voidaan kuitenkin kuvata siten, että muut rahoitusva-

rat suuntautuvat enemmän sijoitustoimintaan, kun myytävissä olevat rahoitusva-

rat sen sijaan ovat joustavampia, eikä niiden käyttöön kuulu systemaattinen  

lisäansioiden hankinta23.  

 

Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluu tyypillisimmillään yhteisön sijoitukset 

rahoitusinstrumentteihin, lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset ja pitkäaikaiset 

strategiset osakesijoitukset24. Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin ei voi kuiten-

kaan sisältyä sijoitusportfoliota. Portfolio ei voi olla edes sellainen, jonka osilla 

käydään kauppaa voittojen saamiseksi. Tämä johtuu siitä, ettei myytävissä ole-

villa rahoitusvaroilla pyritä systemaattiseen lisäansioiden hankintaan. Jos port-

                                            
23 Räty – Virkkunen, Osa II IFRS-raportointi – 7. Arvostus- ja jaksotussäännöt – Varat – Rahoi-
tusinstrumentit – Rahoitusvarat – Myytävissä olevat rahoitusvarat. 
24 Virkkunen 2007a, s. 311. 
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folion osilla käydään kauppaa, portfolio tulee luokitella kokonaisuudessaan kau-

pankäyntitarkoituksessa pidettäviin rahoitusvaroihin.25 

 

Myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen 

käypään arvoon. Käyvän arvon muutos kirjataan omaan pääomaan.26 

 

2.2 IAS 39:n mukainen käypään arvoon arvostaminen 

2.2.1 Käyvän arvon määrittäminen 

Käypä arvo on IAS 39.9:n mukaan rahamäärä, johon omaisuus voitaisiin vaih-

taa tai jolla velka voitaisiin suorittaa asiaa tuntevien, liiketoimeen halukkaiden ja 

toisistaan riippumattomien osapuolten välillä. Soveltamisohjeen kappaleessa 

AG69 on kuitenkin huomautettu, ettei käypä arvo ole se määrä, jonka yritys sai-

si tai maksaisi pakkotilanteessa toteutetussa kaupassa, pakkoselvitystilassa tai 

pakkohuutokaupassa, sillä käyvän arvon taustalla on oletus, että yritys jatkaa 

toimintaansa eikä ole esimerkiksi lopettamassa tai supistamassa sitä. Sovelta-

misohjeen mukaan käypä arvo kuitenkin kuvastaa rahoitusinstrumentin luotto-

kelpoisuutta.  

 

Parhaiten käypää arvoa osoittavat IAS 39.48A:n mukaan toimivilla markkinoilla 

noteeratut hinnat. Kun tällaisia noteerauksia on olemassa, niitä käytetään rahoi-

tusvaroihin tai -velkoihin kuuluvan erän arvostamiseen27. Rahoitusinstrumentin 

katsotaan olevan noteerattu toimivilla markkinoilla, kun seuraavat  

IAS 39.AG71:n edellytykset täyttyvät: 

 
1. Hintanoteerauksia on saatavissa helposti ja säännönmukaisesti esimerkiksi 

pörssistä, toimialaryhmästä ja hintainformaatiota antavalta toimijalta. 
 

2. Saatavat hinnat kuvaavat todellisia ja säännönmukaisesti toistuvia, toisistaan 
riippumattomien osapuolten välisiä markkinatransaktioita. 

 

                                            
25 Räty – Virkkunen, Osa II IFRS-raportointi – 7. Arvostus- ja jaksotussäännöt – Varat – Rahoi-
tusinstrumentit – Rahoitusvarat – Myytävissä olevat rahoitusvarat. 
26 Ks. IAS 39.46 ja IAS 39.67–70. 
27 IAS 39.AG71. 
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Kun kyseessä on hallussa oleva omaisuuserä tai liikkeeseen laskettava velka, 

käypää arvoa arvioitaessa hintana käytetään tarkasteluhetken ostokurssia. 

Myyntikurssia arvioinnissa käytetään silloin, kun kyseessä on hankittava omai-

suuserä tai otettu velka. Tietyissä tapauksissa markkinahintana voidaan käyttää 

myös markkinoiden perusteella määräytyvää keskikurssia.28 

 

Kun osto- ja myyntikursseja ei ole saatavilla, viimeisimmässä kaupassa toteutu-

nut hinta antaa näyttöä tarkasteluhetken käyvästä arvosta. Taloudelliset olosuh-

teet eivät kuitenkaan saa olla merkittävästi muuttuneet liiketoimen tapahtumisen 

jälkeen. Jos näin on tapahtunut, olosuhteiden muutos otetaan huomioon käypää 

arvoa määritettäessä. Hintaa oikaistaan myös silloin, kun yhteisö osoittaa, ettei 

viimeisimmässä liiketoimessa toteutunut hinta ole käypä arvo.29 

 

Rahoitusvaralle tai -velalle ei välttämättä ole kokonaisuutena olemassa julkista 

hintanoteerausta toimivilla markkinoilla, mutta niiden osatekijöille saattaa olla. 

Jos rahoitusvaran tai -velan osatekijälle on olemassa toimivat markkinat, käypä 

arvo määritetään näiden osatekijöiden markkinahintojen perusteella.30 

 
Jos rahoitusvaran tai -velan tai sen osatekijöiden markkinat eivät ole toimivia, 

tulee rahoitusinstrumentin käypä arvo määrittää IAS 39.48A:n mukaan arvos-

tusmenetelmän avulla. Kun rahoitusinstrumentilla ei ole toimivia markkinoita,  

tulee käypää arvoa määritettäessä soveltaa soveltamisohjeen kappaleita 

AG74–AG8131. 

 

Arvostusmenetelmän käyttämisen tavoitteena on IAS 39.AG75:n perusteella 

määrittää, mihin hintaan liiketoimi olisi arvonmäärityspäivänä toteutunut riippu-

mattomien osapuolten kesken. IAS 39.AG74 -standardissa on lueteltu arvosta-

misessa käytettäviä menetelmiä. Niitä ovat esimerkiksi asiaa tuntevien ja liike-

toimeen halukkaiden osapuolten viimeaikaiset markkinatransaktiot, olennaisilta 

osin samanlaisten rahoitusinstrumenttien tarkasteluhetken käypä arvo, rahavir-

                                            
28 IAS 39.AG72. 
29 IAS 39.AG72. 
30 IAS 39.AG72. 
31 Ks. myös IAS 39.48A. 
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tojen diskonttaaminen sekä optiohinnoittelumallit. Jos markkinaosapuolten käy-

tössä on jo arvostusmenetelmä, jonka on osoitettu tuottavan luotettavia ja rea-

listisia arvioita, yrityksen tulee käyttää tätä menetelmää rahoitusinstrumenttien 

käyvän arvon arvioinnissa. 

 

Käyvän arvon arvioinnin tulosten tuottamisessa pyritään käyttämään mahdolli-

simman paljon markkinoilta saatavia taustatietoja ja luottamaan mahdollisim-

man vähän yhteisökohtaisiin syöttötietoihin. Arvostusmenetelmällä määritellyn 

käyvän arvon katsotaan olevan realistinen, kun  

 
1. Käypä arvo kuvastaa kohtuullisen hyvin sitä, miten rahoitusinstrumentti voitai-

siin odottaa hinnoiteltavan markkinoilla ja 
 

2. Arvioinnissa käytetyt syöttötiedot kuvastavat kohtuullisen hyvin markkinoiden 
odotuksia ja rahoitusinstrumenttien luontaisia riski–tuotto-tekijöiden arvoja.32 

 

Jotta arvostusmenetelmä olisi mahdollisimman luotettava ja käyttökelpoinen, 

yrityksen tulee IAS 39.AG76:n mukaan tarkastaa sen toimivuus ja testata sen 

luotettavuus määräajoin. Luotettavuus voidaan testata käyttämällä saman rahoi-

tusinstrumentin viimeaikaisissa markkinatransaktioissa toteutuneita hintoja. 

Luotettavuus voidaan IAS 39.AG76:n perusteella testata myös minkä tahansa 

käytettävissä ja todettavissa olevan markkinatiedon pohjalta, sillä yritys saa jat-

kuvasti markkinatietoa niiltä markkinoilta, joilla rahoitusinstrumentti on myönnet-

ty tai joilta se on hankittu.33  

 

IAS 39.AG78 -standardissa on huomioitu, ettei samaa informaatiota ole välttä-

mättä käytettävissä jokaisena arvostamispäivänä. Jos päinvastaisesta ei ole 

näyttöä, arvoon vaikuttavan tekijän, esimerkiksi koron, voidaan kohtuudella olet-

taa pysyneen muuttumattomana. Yhteisön odotetaan kuitenkin kohtuullisin pon-

nistuksin hankkivan tietoa siitä, että onko arvoon vaikuttavien tekijöiden muu-

toksista näyttöä. Jos muutoksista on näyttöä, ne tulee ottaa huomioon rahoitus-

varan tai -velan käypää arvoa määritettäessä.34 

                                            
32 IAS 39.75. 
33 Ks. IAS 39.AG76. 
34 IAS 39.AG78.  
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Käypä arvo on IAS 39.AG81:n mukaan tavallisesti mahdollista arvioida. Jos 

käypää arvoa koskevien arvioiden vaihteluväli on kuitenkin merkittävä eikä eri-

laisten arvioiden todennäköisyyksiä pystytä kohtuullisesti arvioimaan, ei yritys 

saa arvostaa rahoitusinstrumenttia käypään arvoon 35 . Noteeraamattomista 

oman pääoman ehtoisista instrumenteista ja johdannaisista on annettu erillinen 

säännös IAS 39.46:n c-kohdassa, että jos kyseisten instrumenttien arvioitua 

käypää arvoa ei voida pitää enää luotettavana, on ne arvostettava käyvän arvon 

sijasta hankintamenoon.  

 

Jos käyvät arvot ovat epäluotettavia, voitaisiin tasevaikutteisesti käypään  

arvoon kirjattavat myytävissä olevat rahoitusvarat mahdollisesti siirtää johonkin 

muuhun rahoitusvararyhmään. Tällöin ryhmää vaihtavien rahoitusvarojen olisi 

kuitenkin oltava vastaanottajarahoitusvararyhmän kriteerien mukaisia. Käypään 

arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja -velkojen ryhmästä on 

sen sijaan erillinen säännös IAS 39.50 -standardissa, ja sen mukaan rahoitusin-

strumenttia ei saa siirtää kyseiseen ryhmään tai siitä pois sinä aikana kun se on 

hallussa tai sen liikkeelle laskun jälkeen. Säännöstä voidaan pitää ehdottoma-

na, sillä minkään muun rahoitusinstrumenttiryhmän kirjanpidollisesta käsittelystä 

ei ole annettu yhtä selvää ohjetta. Jos rahoitusinstrumentti on alkuperäisen  

arvostamisen yhteydessä kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin 

rahoitusvaroihin tai -velkoihin, rahoitusinstrumentti on standardin 50. kappalee-

seen viitaten arvostettava käypään arvoon myös silloin, kun esimerkiksi sen  

arvostamiseen käytettävät menetelmät osoittautuvat myöhempinä vuosina epä-

luotettaviksi ja sen tuottamat arvot epärealistiksi. Tämä tuskin on IAS 39  

-standardin tavoitteiden mukaista. 

 

                                            
35 IAS 39.AG81. 
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2.2.2 Alkuperäinen arvostaminen 

Rahoitusvaran ja -velan alkuperäinen arvostaminen on ilmaistu IAS 39 -standar-

din 43. kohdassa seuraavasti: 

 
Kun rahoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluva erä merkitään alun perin kirjanpi-
toon, yhteisön on arvostettava se käypään arvoon, johon lisätään kyseisen ra-
hoitusvaroihin tai -velkoihin kuuluvan erän hankinnasta tai liikkeeseenlaskusta 
välittömästi johtuvat transaktiomenot silloin, kun kyseessä on sellainen rahoi-
tusvaroihin tai -velkoihin kuuluva erä, jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvai-
kutteisesti36. 

 

IAS 39.43:n perusteella käypään arvoon arvostettavista rahoitusinstrumenteista 

hankinta- ja transaktiomenot lisätään myytävissä olevien rahoitusvarojen kir-

jaamisarvoon, mutta kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien ja muiden tulos-

vaikutteisesti käypään arvoon kirjattavien rahoitusvarojen ja -velkojen alkupe-

räiseen kirjanpitoarvoon niitä ei lisätä. Näin ollen tulosvaikutteisesti käypään  

arvoon kirjattavien rahoitusinstrumenttien alkuperäiseksi kirjanpitoarvoksi kirja-

taan ainoastaan niiden hankintahetken käypä arvo. Tulosvaikutteisesti käypään 

arvoon kirjattavien rahoitusinstrumenttien hankintaan ja liikkeeseenlaskuun liit-

tyviä transaktiomenoja ei aktivoida kyseisten rahoitusinstrumenttien kirjanpito-

arvoon, ja siksi ne vähennetään tulosvaikutteisesti jo rahoitusvarojen kirjanpi-

toon merkitsemisen hetkellä37. 

 

Rädyn ja Virkkusen mukaan rahoitusvaroihin kuuluva erä arvostetaan ensim-

mäistä kertaa kirjanpitoon merkittäessä hankintamenoon, joka on yhtä suuri 

kuin siitä annetun vastikkeen arvo, ja tämä arvo on instrumentin käypä arvo 

                                            
36 Transaktiomenot on määritelty IAS 39.9:ssä. Transaktiomenoja ovat rahoitusvaran tai -velan 
hankkimisesta, liikkeeseenlaskusta tai luovuttamisesta välittömästi johtuvat lisämenot, joita ei 
olisi syntynyt, jollei yritys olisi hankkinut, laskenut liikkeeseen tai luovuttanut rahoitusvaraa tai  
-velkaa. Soveltamisohjeen kappaleessa AG13 on tarkennettu, että transaktiomenoja ovat agen-
teille, neuvonantajille, arvopaperimeklareille ja välittäjille maksetut palkkiot, valvontaviranomais-
ten ja pörssien perimät maksut sekä siirto- ja leimaverot. Transaktiomenoihin ei soveltamisoh-
jeen perusteella lueta velan yli- ja alikursseja, rahoitusmenoja, sisäisiä hallintomenoja eikä hal-
lussapidosta johtuvia menoja. 
37 Ks. Räty – Virkkunen, Osa II IFRS-raportointi – 7. Arvostus- ja jaksotussäännöt – Varat – Ra-
hoitusinstrumentit – Rahoitusvarojen arvostaminen – Kirjanpitoon ensimmäisen kerran merkit-
seminen. 
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hankintahetkellä38. IAS 39.43 -standardissa sanotaan kuitenkin selvästi, että  

rahoitusvara tai -velka on arvostettava kirjanpitoon merkittäessä käypään  

arvoon. IAS 39.AG76 -standardissa kyllä todetaan, että alkuperäisen kirjaami-

sen yhteydessä parhaiten rahoitusinstrumentin käypää arvoa osoittaa liiketoi-

messa toteutunut hinta, mutta ei ole kuitenkaan realistista olettaa, että hankin-

tahinta olisi aina käyvän arvon mukainen. 

 

Entä jos hankintahinta on suurempi tai pienempi kuin todellinen käypä arvo? 

IAS 39 ei anna tähän suoraa vastausta, mutta oletettavasti silloin sovelletaan 

yleisiä käyvän arvon arvostamissääntöjä. Toisin sanoen kun rahoitusvara tai  

-velka merkitään kirjanpitoon ensimmäistä kertaa, kirjattava arvo saattaa olla eri 

kuin mitä sen hankinta-arvo on. 

 

2.2.3 Myöhempi arvostaminen 

Kun käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja -velkojen 

käyvän arvon havaitaan arvonmäärityspäivänä muuttuneen, muutos tulee kirjata  

IAS 39.55(a):n mukaan tulosvaikutteisesti. Käytännössä muutos kirjataan rahoi-

tustuottoihin tai -kuluihin. Jos aiemmin rahoitusvaraksi kirjattu rahoitusinstru-

mentti arvostetaan käypään arvoon ja sen käypä arvo alenee nollaa pienem-

mäksi, se muuttuu IAS 39.AG66:n perusteella rahoitusvelaksi. 

 
 Esimerkki 
 
 Tilikausi 1 
 
 Rahoitusvaran kirjaaminen kirjanpitoon hankintahetkellä 
 

Yritys ostaa tilikauden aikana kaupankäyntitarkoitusta varten pörssiosakkeita. 
Osakkeiden hankintahinta on 3 000 euroa ja transaktiomenot ovat 100 euroa. 
 
Osakkeiden hankintahinta 3 000 euroa kirjataan kaupankäyntitarkoituksessa  
pidettäviin rahoitusvaroihin ja transaktiomenot 100 euroa kirjataan rahoitusku-
luihin. Osakkeiden hankinnasta on maksettu kokonaisuudessaan 3 100 euroa, 
joka kirjataan rahatilille. 

  

                                            
38 Ks. Räty – Virkkunen, Osa II IFRS-raportointi – 7. Arvostus- ja jaksotussäännöt – Varat – Ra-
hoitusinstrumentit – Rahoitusvarojen arvostaminen – Kirjanpitoon ensimmäisen kerran merkit-
seminen. 
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Kaupankäyntitark.   
rahoitusvarat Rahoituskulut Rahatili 

3 000  

 

100  

 

 3 100 

  
 

Tilinpäätöspäivä – Rahoitusvaran arvon väheneminen 
 

Osakkeiden pörssikurssin mukainen arvo on tilinpäätöspäivänä 2 500 euroa. 
Taseeseen on aktivoitu osakkeiden hankintameno 3 000 euroa, joten osakkei-
den käypä arvo on pienentynyt 500 euroa. Tämä väheneminen kirjataan rahoi-
tuskuluihin, jolloin kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen  
tasearvo pienenee käyvän arvon mukaiseksi 2 500 euroksi. 
 

Kaupankäyntitark.    
rahoitusvarat Rahoituskulut 

(3 000) 
 

500 

 

 

500 

  

 
 
Tilikausi 2 
 
Tilinpäätöspäivä – Rahoitusvaran arvonkorotus 
 
Tilikauden aikana ei osteta eikä myydä kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä 
rahoitusarvopapereita.  
 
Tilikauden päättyessä osakkeiden pörssikurssin mukainen arvo on 3 200 euroa. 
Taseen kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin rahoitusvaroihin on aktivoitu 
kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä osakkeita 2 500 euroa, joka on osakkei-
den käypä arvo edellisen tilikauden päättyessä. Näin ollen osakkeiden käypä 
arvo on kasvanut edellisestä arvostushetkestä 700 euroa, ja tämä muutos kirja-
taan rahoitustuottoihin. Kirjauksen myötä kaupankäyntitarkoituksessa pidettävi-
en rahoitusvarojen tasearvo kasvaa käyvän arvon mukaiseksi 3 200 euroksi. 
 

Kaupankäyntitark.   
rahoitusvarat Rahoitustuotot 

(2 500) 
700 

 

 

  

700 
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Tasevaikutteisesti käypään arvoon arvostamista sovelletaan myytävissä oleviin 

rahoitusvaroihin. Myytävissä olevan rahoitusvaran käyvän arvon muutoksesta 

johtuva voitto tai tappio kirjataan IAS 39.55(b):n mukaisesti suoraan omaan 

pääomaan. 

 
Esimerkki39 
 
Tilikausi 1 
 
Rahoitusvaran kirjaaminen kirjanpitoon hankintahetkellä 
 
Yritys ostaa strategisessa sijoitustarkoituksessa osakkeita, jotka luokitellaan 
myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi. Osakkeiden hankintahinta on 1 000 euroa 
ja transaktiomenot ovat 200 euroa, joten osakkeet kirjataan kirjanpitoon myytä-
vissä oleviin rahoitusvaroihin 1 200 euron määrään. Kirjattu määrä sisältää  
siten hankintahinnan lisäksi myös transaktiomenot. 
 

Myytävissä olevat 
rahoitusvarat Rahatili 

1 200  

 

 1 200 

 
 
Tilinpäätöspäivä – Rahoitusvaran arvon väheneminen 
 
Tilinpäätöspäivänä rahoitusvaran käyvän arvon havaitaan olevan 1 000 euroa. 
Taseeseen on aktivoitu 1 200 euroa, joka koostuu hankintahinnasta 1 000  
euroa ja transaktiomenoista 200 euroa. Myytävissä olevia rahoitusvaroja  
vähennetään 200 euroa, joka on arvostamisesta johtuvan tappion verran, ja 
vastakirjaus tehdään omaan pääomaan40. 
 
Jos myytävissä olevaan rahoitusvaraan liittyvät maksut, kuten transaktiomenot, 
ovat kiinteitä ja määritettävissä olevia, ne jaksotetaan tulosvaikutteisesti efektii-
visen koron menetelmää käyttäen. Jos maksut eivät ole kiinteitä ja määritettä-
vissä olevia, ne kirjataan tulosvaikutteisesti, kun omaisuuserä kirjataan pois  
taseesta tai sen arvo alenee.41 

                                            
39 Ks. myös IAS 39.AG67:ssa oleva esimerkki. 
40 KPL 5:2 a §:n mukaan sen oman pääoman tilin, johon myytävissä olevien rahoitusvarojen  
arvonmuutokset tulee kirjata, nimi on käyvän arvon rahasto. IFRS-standardit eivät tunne tämän 
nimistä rahastoa, vaan käyvän arvon rahasto tulee fair value -direktiivistä. Käyvän arvon rahas-
to voi olla nettomäärältään negatiivinen. Virkkunen 2005a s. 43, 46 & Virkkunen 2005b s. 61. 
41 IAS 39.AG67.  
Arvon aleneminen ei ole sama kuin arvon väheneminen. Kun rahoitusvaran arvo alenee, se  
aiheutuu esimerkiksi liikkeeseenlaskijan tai velallisen merkittävistä taloudellisista vaikutuksista, 
velallisen konkurssista, sopimusehtojen rikkomisesta johtuvista maksamatta jäämisistä tai muis-
ta vastaavista syistä. Rahoitusvarojen arvon alenemisesta säännellään IAS 39 -standardin kap-
paleissa 58–70. Arvon aleneminen on siten pysyväisluonteista ja silloin rahoitusvaralle tehdään 
tulosvaikutteinen arvonalentumistappiokirjaus. Rahoitusvaran arvon väheneminen sen sijaan 
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Oletetaan, että transaktiomenot eivät ole kiinteitä ja määritettävissä olevia, joten 
transaktiomenot kirjataan tulosvaikutteisesti vasta sitten, kun omaisuuserä kirja-
taan pois taseesta tai sen arvo alenee.  

 
Myytävissä olevat   
rahoitusvarat Oma pääoma 

(1 200) 
 

200 

 

 

200 

 

 
Kirjauksen jälkeen taseeseen aktivoitujen myytävissä olevien rahoitusvarojen 
arvo on 1 000 euroa. Oma pääoma on negatiivinen, ja tämä johtuu arvon vähe-
nemisen takia tehdystä kirjauksesta. 
 
 
Tilikausi 2 
 
Tilinpäätöspäivä – Rahoitusvaran arvonkorotus 
 
Yritys ei hanki eikä myy tilikauden aikana myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi 
luokiteltavia rahoitusvaroja.  
 
Taseen vastaavaa puolella oleviin myytävissä oleviin rahoitusvaroihin on akti-
voitu 1 000 euroa, joka on myytävissä olevien rahoitusvarojen käypä arvo edel-
lisen tilikauden päättyessä. Omaan pääomaan on aktivoitu 200 euroa ja summa 
on negatiivinen. 
 
Tilikauden päättyessä osakkeiden käyvän arvon havaitaan olevan 1 500 euroa, 
joten niiden arvo on 500 euroa suurempi kuin taseeseen aktivoitu määrä on. 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen tasearvoa korotetaan 500 euroa ja vastakir-
jaus tehdään omaan pääomaan. 
 

Myytävissä olevat    
rahoitusvarat Oma pääoma 

(1 000) 
500 

 

 

(200) 
 

500 

 
Kirjauksen seurauksena myytävissä olevien rahoitusvarojen aktivoitu arvo on  
1 500 euroa ja oman pääoman arvo on 300 euroa. Oman pääoman summa on 
arvonnousun seurauksena positiivinen. 

 

Myytävissä olevan rahoitusvaran käyvän arvon muutoksesta johtuva omaan 

pääomaan kirjattu voitto tai tappio on jätettävä omaan pääomaan siihen asti, 

                                                                                                                                
johtuu tilikauden päättyessä tai muuna arvostusajankohtana tehtävän käyvän arvon arvioinnista 
johtuvasta rahoitusvaran käyvän arvon pienenemisestä. 
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kunnes rahoitusvara myydään tai siitä muuten luovutaan. Tällöin voitto tai tap-

pio on kirjattava tulosvaikutteisesti.42 

  
Edellinen esimerkki jatkuu 

 
 Tilikausi 3 
 

Rahoitusvaran kirjaaminen pois taseesta 
 
Strategiseen sijoitustarkoitukseen hankittujen osakkeiden käyttö tulee ajankoh-
taiseksi ja yritys päättää myydä ne. Yritys saa osakkeista 1 500 euroa, eikä se 
joudu maksamaan osakkeiden myynnistä palkkiota. 
 
Myytävissä olevia rahoitusvaroja on aktivoitu 1 500 euroa ja oma pääoma on 
arvonmuutosten seurauksena positiivinen 300 euroa. 
 
Yritys saa myynnistä rahaa 1 500 euroa, jotka kirjataan rahatilille. Koska myyn-
tihinta on sama kuin aktivoitujen osakkeiden arvo, myytävissä olevien rahoitus-
varojen tasearvo nollataan eikä myynnistä synny myyntivoittoa. Samalla omaan 
pääomaan kirjatut kyseisiin osakkeisiin liittyvät arvonnousut 300 euroa nolla-
taan ja vastakirjaus tehdään tulosvaikutteisesti rahoitustuottojen tilille. 

 
Myytävissä olevat    
rahoitusvarat Oma pääoma Rahoitustuotot Rahatili 

(1 500) 
 

1 500 

 

 
 

300 

(300) 

 

  

 
300 

 

 

1 500 

 

 

2.3 Rahoitusinstrumentit muissa kirjanpitonormistoissa 

2.3.1 Fair value -direktiivi 

IAS 32.11:n mukaan rahoitusinstrumentit ovat sopimuksia, jotka synnyttävät toi-

selle yritykselle rahoitusvaroihin kuuluvan erän ja samalla toiselle yritykselle  

rahoitusvelan tai oman pääoman ehtoisen instrumentin. Fair value -direktiivi ei 

sen sijaan anna rahoitusinstrumenteille minkäänlaista määrittelyä. Fair value  

-direktiivissä ei myöskään esitellä rahoitusvara- ja rahoitusvelkaryhmiä, kuten 

IAS 39 -standardissa esitellään.  

 

                                            
42 IAS 39.54(b). 
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Fair value -direktiivin 42 a artiklan 3. kohdan mukaan käypää arvoa sovelletaan 

seuraaviin rahoitusvelkoihin: 

 
1. Ne ovat osa kaupankäyntisalkkua tai  
 
2. ne ovat rahoitusjohdannaisia43. 

 

Fair value -direktiivin mukainen rahoitusvelkojen ryhmittely vastaa melko hyvin 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvelkojen tunnusmerkkejä.  

Direktiivissä ei ole kuitenkaan huomioitu niitä rahoitusvelkoja, jotka yritys on 

päättänyt arvostaa käypään arvoon esimerkiksi vähentääkseen arvostamiseen 

ja kirjaamiseen liittyvää epäjohdonmukaisuutta. 

 

Rahoitusvarat, joihin käypää arvoa sovelletaan, määritellään fair value  

-direktiivin 42 a artiklan 4. kohdassa sen sijaan kielteisesti. Sen mukaan käypää 

arvoa ei sovelleta seuraaviin rahoitusinstrumentteihin:  

 
1. rahoitusinstrumentit, jotka eivät ole johdannaisia ja joita pidetään niiden 

eräpäivään saakka 
 
2. yhtiön myöntämät lainat ja muut saamiset, joita ei pidetä kaupankäyntitar-

koituksessa 
 

3. rahoitusinstrumentit, joissa on sellaisia erityispiirteitä, että kyseisiin rahoitus-
instrumentteihin olisi yleisesti hyväksytyn käytännön mukaisesti sovellettava 
muista rahoitusinstrumenteista poikkeavia laskentasääntöjä. 

 

Fair value -direktiivissä ei siis selvitetä kovin selväsanaisesti etenkään rahoitus-

varojen kohdalla, että mitä ovat ne rahoitusinstrumentit, joihin direktiivin määrä-

yksiä sovelletaan. Fair value -direktiivin 42 a artiklan 4. kohdasta voidaan kui-

tenkin päätellä, että käypää arvoa sovelletaan johdannaisiin sekä kaupankäynti-

tarkoituksessa pidettäviin rahoitusvaroihin, koska jos ne eivät ole johdannaisia 

tai kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä, tulee niihin soveltaa muuta arvostus-

ta kuin käypää arvoa.  

 

                                            
43 Rahoitusjohdannaisten määritelmä on fair value -direktiivin 42 a artiklan 2. kohdassa, ja sen 
mukaan rahoitusjohdannaisina pidetään hyödykkeisiin perustuvia sopimuksia, joissa kummalle-
kin osapuolelle annetaan oikeus selvitykseen käteisellä tai jollakin muulla rahoitusinstrumentilla. 
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IAS 39 -standardissa käypään arvoon arvostettavia rahoitusvaroja ovat kaupan-

käyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen lisäksi myytävissä olevat rahoi-

tusvarat sekä rahoitusvarat ja -velat, jotka yritys päättää arvostaa käypään  

arvoon. Näitä rahoitusvaroja ja -velkoja ei ole otettu fair value -direktiivissä lain-

kaan huomioon. Fair value -direktiivin perusteella jääkin epäselväksi, että tulee-

ko myytävissä olevat rahoitusvarat arvostaa IAS 39:n vastaisesti hankinta-

menoon. Fair value -direktiivistä ei myöskään selviä, että voiko yritys arvostaa 

minkä tahansa rahoitusvaran tai -velan käypään arvoon niin halutessaan. Tältä 

osin fair value -direktiivi onkin puutteellinen suhteessa IAS 39 -standardiin. 

 

Käyvän arvon määrittely on fair value -direktiivin 42 b artiklan 1. kohdassa. Sil-

loin kun rahoitusinstrumentille on vaikeuksitta määriteltävissä luotettavat mark-

kinat, käypänä arvona käytetään rahoitusinstrumentin markkina-arvoa. Jos  

rahoitusinstrumentin markkina-arvo ei ole vaikeuksitta määriteltävissä, mutta 

sen osien tai samanlaisen rahoitusinstrumentin markkina-arvo on määriteltävis-

sä, voidaan rahoitusinstrumentin markkina-arvo johtaa sen osien tai samanlai-

sen rahoitusinstrumentin markkina-arvosta. Kun rahoitusinstrumentille ei ole 

vaikeuksitta määriteltävissä luotettavia markkinoita, voidaan rahoitusinstrumen-

tin arvo laskea yleisesti hyväksyttyjen arvostusmallien ja -tekniikoiden avulla. 

Niiden on kuitenkin annettava kohtuullisen tarkka arvio markkina-arvosta.  

 

Rahoitusinstrumentille ei välttämättä saada luotettavaa käypää arvoa edes  

arvostusmallien ja -tekniikoiden avulla. Tällaisessa tapauksessa fair value  

-direktiivin 42 b artiklan 2. kohdassa viitataan neljännen tilinpäätösdirektiivin  

34–42 artikloihin, ja tällöin arvostamisen lähtökohtana on rahoitusinstrumentin 

hankintameno. 

 

Käyvän arvon määrittely esitellään fair value -direktiivissä hyvin pintapuolisesti, 

etenkin jos verrataan IAS 39 -standardiin, jossa käypä arvo esitellään kohtuulli-

sen yksityiskohtaisesti. Tästä huolimatta fair value -direktiiviin on sisällytetty 

käyvän arvon määrittelyn olennaisimmat asiat. Jos käyvästä arvosta haluaa tar-

kempaa tietoa, tulee siihen liittyvät yksityiskohtaisemmat selvitykset hakea suo-
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raan IAS 39 -standardista, koska fair value -direktiivi ei käyvän arvon määritte-

lyä tämän tarkemmin käsittele.  

 

Fair value -direktiivin 42 a artiklan 1. kohdan mukaan jäsenvaltioiden on sallitta-

va tai vaadittava, että kaikki yhtiöt tai yhtiöluokat arvostavat rahoitusinstrument-

tinsa, johdannaiset mukaan lukien, käypään arvoon. Näin ollen direktiivi antaa 

jäsenmaille vastaavan vapauden rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvos-

tamiselle kuin mitä IAS-asetus antaa IFRS-standardien soveltamiselle. Siten  

jäsenmaat voivat vaatia, että yritykset arvostavat rahoitusinstrumenttinsa käy-

pään arvoon, mutta siihen ei ole velvollisuutta. 

 

Käyvän arvon muutosten kirjaamisesta säännellään fair value -direktiivin 42 c 

artiklassa. Kunkin rahoitusinstrumentin, johon sovelletaan käypään arvoon  

arvostamista, käyvän arvon muutokset on kirjattava tuloslaskelmaan. Käyvän 

arvon muutokset on kuitenkin kirjattava oman pääoman käyvän arvon rahas-

toon, jos kyseessä on suojauslaskennassa käytetyn instrumentin kirjaus tai  

arvonmuutos aiheutuu yhtiön ulkomaiseen yhteisöön tekemiin nettoinvestointei-

hin sisältyvän valuuttaerän kurssimuutoksesta.  

 

Fair value -direktiivissä on yksilöity IAS 39 -standardia paremmin oman pää-

oman tili, johon tasevaikutteinen käyvän arvon muutos pitää kirjata. Käyvän  

arvon muutokset tulee fair value -direktiivin pohjalta kirjata käyvän arvon rahas-

toon. IAS 39 -standardissa oman pääoman tiliä ei ole lainkaan eritelty. Vaikka 

fair value -direktiivi onkin hyvin suppea, voidaan sitä tältä osin pitää IAS 39  

-standardia tarkempana.  

 

IAS 39 -standardin perusteella tasevaikutteisesti käypään arvoon arvostettavia 

rahoitusinstrumentteja ovat myytävissä olevat rahoitusvarat. Fair value  

-direktiivissä tasevaikutteisesti käypään arvoon arvostetaan suojauslaskennas-

sa käytetyt rahoitusinstrumentit ja ulkomaisiin yhteisöihin tehtyjen investointien 

valuuttakurssimuutokset. Fair value -direktiivi ei siten huomioi lainkaan myytä-
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vissä olevia rahoitusvaroja, vaan jättää niiden direktiivin mukaisen kirjanpidolli-

sen käsittelyn avoimeksi. 

 

Fair value -direktiivin edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset oli-

si tullut saattaa voimaan kussakin EU-maassa 1. tammikuuta 2004 mennessä44. 

Samaan aikaan IASB oli kuitenkin uudistamassa IAS 39 -standardia. Jo kesällä 

2003 tiedettiin, että standardin uudistamisprosessin takia sen hyväksyminen  

yhteisössä tulee viivästymään, ja tästä syystä selkeä enemmistö jäsenvaltioista 

lykkäsi direktiivin täytäntöönpanoa yli määräajan.45  

 

Suomessa uudistettu kirjanpitolaki, jossa huomioitiin fair value -direktiivin mää-

räykset, tuli voimaan vasta 31. joulukuuta 2004, joten implementointi myöhästyi 

vuoden verran. Samassa yhteydessä asetettiin kauppa- ja teollisuusministeriön 

asetus rahoitusvälineiden arvostamisesta sekä merkitsemisestä tilinpäätökseen 

ja konsernitilinpäätökseen 1315/2004 (myöhemmin rahoitusvälineiden arvosta-

misasetus, RVA), jossa annetaan tarkemmat säännökset käyvän arvon sovel-

tamisesta.  

 

2.3.2 Kirjanpitolaki 

Fair value -direktiivin 42 a artiklan 1. kohdan mukaan jäsenvaltioiden on sallitta-

va tai vaadittava, että kaikki yhtiöt tai yhtiöluokat arvostavat rahoitusinstrument-

tinsa käypään arvoon. Kirjanpitolakiin kyseinen direktiivin kohta on sisällytetty  

5. luvun 2 a §:ään, ja sen mukaan rahoitusinstrumenttien käypään arvoon  

arvostaminen on sallittua. Siten Suomessa on otettu käyvän arvon soveltami-

seen sallivampi kanta. Tätä kutsutaan niin sanotuksi ”ei estettä, ei pakkoa”  

-periaatteeksi46, joten rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamista ei 

kielletä yhdeltäkään kirjanpitovelvolliselta, eikä sen soveltamiseen ole kenellä-

kään velvollisuutta47.  

 
                                            
44 Ks. fair value -direktiivi 4 artikla 1. kohta. 
45 Ks. HE 126/2004 vp, s. 6. 
46 HE 126/2004 vp, s. 9. 
47 HE 126/2004 vp, s. 20. 
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KPL 5:2 a §:stä käy ilmi, että käypään arvoon arvostaminen on arvostamistapa-

na poikkeuksellinen, ja menettely mahdollistaa realisoitumattoman arvonnousun 

tulouttamisen48. Käyvän arvon muutos merkitään KPL 5:2 a §:n perusteella tuo-

toksi tai kuluksi tuloslaskelmaan tai omaan pääomaan sisältyvään käyvän arvon 

rahastoon, joten KPL vastaa IAS 39 -standardin säännöksiä. 

 

KPL:ssa ei rahoitusinstrumenttien arvostamisesta ole säännelty tämän tarkem-

min. KPL 5:2 a §:ssä viitataan kuitenkin rahoitusvälineiden arvostamisasetuk-

seen, jossa annetaan tarkemmat säännökset rahoitusinstrumenttien arvostami-

sesta.  

 

Suomen kirjanpitolainsäädäntö pohjautuu neljänteen ja seitsemänteen tilinpää-

tösdirektiiviin, joita on muutettu fair value -direktiivin myötä rahoitusinstrumentti-

en osalta IAS 39 -standardia vastaavaksi. IAS 39 vaikuttaa olevan melko her-

kästi muuttuva standardi. Rahoitusinstrumenttien arvostamiseen liittyvien tar-

kempien kysymysten käsittely asetuksessa on ymmärrettävää, koska jos stan-

dardi muuttuu, pystytään asetusta muuttamaan nopeammin kuin lakia. Tarkem-

pien rahoitusinstrumentteihin liittyvien säännösten antaminen asetuksella johtuu 

luultavasti myös siitä, että asetuksessa pystytään syventymään paremmin  

arvostamiseen liittyviin kysymyksiin. 

 

2.3.3 Rahoitusvälineiden arvostamisasetus 

RVA:ssa annetaan tarkemmat säännökset rahoitusinstrumenttien käyvän arvon 

mukaisen arvostamisen edellytyksistä, käyvän arvon määrittämisestä ja käyvän 

arvon muutosten merkitsemisestä tuloslaskelmaan ja taseeseen. Näiden lisäksi 

RVA:ssa säännellään tilinpäätöksessä ja konsernitilinpäätöksessä annettavista 

rahoitusinstrumentteihin liittyvistä liitetiedoista sekä toimintakertomuksessa ja 

konsernin emoyrityksen toimintakertomuksessa annettavista tiedoista.49 

 

                                            
48 Leppiniemi – Kykkänen 2005 s. 52–53. 
49 RVA 1 §. 
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RVA:ta säädettäessä ollaan oltu uskollisia fair value -direktiiville, sillä asetus on 

hyvin samanlainen kuin mitä direktiivi on. RVA on kuitenkin asetuksen sovelta-

jan näkökulmasta katsoen fair value -direktiiviä selkeämpi. RVA:ssa on myös  

lisätty yksityiskohtaisempia säännöksiä, jotka on IAS 39 -standardissa, mutta 

joita ei ole sisällytetty fair value -direktiiviin. 

 

Rahoitusinstrumentit on määritelty RVA:ssa yhtä puutteellisesti kuin fair value  

-direktiivissä. Tarkempi määrittely olisi kuitenkin aiheellista, jottei asetuksen  

soveltajalle jäisi epäselväksi, mitä rahoitusinstrumentit ovat ja minkälaiseen  

varallisuuteen ja velkaan rahoitusinstrumentteja koskevaa lainsäädäntöä voi-

daan soveltaa. Voi olla, että määritelmien ja muiden tarkempien selvitysten  

antaminen on lopulta KILA:n ohjeiden ja lausuntojen sekä mahdollisesti myös 

KHO:n ratkaisujen varassa. 

 

RVA:ssa rahoitusinstrumenttien arvostaminen ja käyvän arvon määrittäminen 

eivät poikkea fair value -direktiivistä. Näiltä osin rahoitusinstrumenttien arvos-

tamissäännökset on implementoitu Suomen kirjanpitolainsäädäntöön lähes suo-

raan fair value -direktiivistä. 

 

Fair value -direktiivissä ei lainkaan säännellä, miten käyvän arvon muutokset  

tulee merkitä tuloslaskelmaan ja taseeseen. RVA:n 6 §:ssä ja 7 §:ssä tämä kui-

tenkin huomioidaan. RVA 6 §:n mukaan käypään arvoon merkittävien rahoitus-

instrumenttien tilinpäätöshetken arvon ja edellisen tilinpäätöksen kirjanpitoarvon 

erotus merkitään tuotoksi tai kuluksi tuloslaskelmaan. Jos rahoitusinstrumentti 

on hankittu tilikauden aikana, tuotoksi tai kuluksi tulee merkitä rahoitusinstru-

mentin tilinpäätöshetken arvon ja hankintamenon erotus. Kun käypään arvoon 

arvostettavaa rahoitusinstrumenttia ei pidetä kaupankäyntitarkoituksessa eikä 

se ole johdannaissopimus, vastaava erotus kirjataan RVA 7 §:n perusteella  

taseen omassa pääomassa sisältyvään käyvän arvon rahastoon. Kun rahoitus-

instrumentti luovutetaan tai se erääntyy, käyvän arvon rahastoa on RVA 7.2 §:n 

mukaisesti oikaistava. 
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RVA vastaa käyvän arvon merkitsemisessä IAS 39 -standardia. Koska vastaa-

via säännöksiä ei ole sisällytetty fair value -direktiiviin, voidaan RVA:ta pitää  

direktiiviä yksityiskohtaisempana ja soveltajan kannalta selkeämpänä. 

 

Kuten fair value -direktiivi, myös RVA on huomattavan suppea verrattuna  

IAS 39 -standardiin ja se antaa vain hyvin pintapuolisen kuvan rahoitusinstru-

menttien arvostamisesta. Tämä ei ole yllättävää, sillä lainsäädännössä tuskin 

on mahdollista käsitellä yhtä yksityiskohtaisesti rahoitusinstrumenttien arvosta-

miseen liittyviä säännöksiä kuin IAS 39:ssa. Fair value -direktiivi ja RVA pohjau-

tuvat IAS 39 -standardiin hyvin vahvasti, joten käyvän arvon optiota soveltava 

yritys saattaa kaikesta huolimatta joutua perehtymään IAS 39 -standardiin, 

vaikkei IFRS-standardeja muuten noudattaisikaan. 

 
 

 



 

 35 

3. RAHOITUSINSTRUMENTIT VEROLAINSÄÄDÄNNÖSSÄ 

3.1 Rahoitusvarat 

3.1.1 Omaisuuslajeihin jakaminen 

Verotuksessa omaisuus jaetaan eri omaisuuslajeihin. Elinkeinoverolainsäädän-

nössä liikeomaisuus eli elinkeinotoimintaa palveleva omaisuus on jaettu neljään 

ryhmään, joita ovat rahoitus-, vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuus. Jako on 

EVL:ssa toteutettu sen perusteella, mikä tarkoitus hyödykkeellä on yrityksessä, 

joten tästä syystä samanlainen hyödyke voi kuulua eri yrityksissä eri omaisuus-

lajiryhmään.1  

 

Jaottelun merkitys on kasvanut vuoden 2004 yritys- ja pääomaverouudistuksen 

myötä, koska sijoitusomaisuuteen kuuluvien osakkeiden perusteella saatu osin-

ko on osittain verollista. Merkitys on kasvanut myös siksi, että käyttöomaisuu-

teen kuuluvien osakkeiden luovutus on tietyin edellytyksin verovapaa. Aikai-

semmin jaottelun keskeinen merkitys liittyi jaksotussäännösten soveltamiseen.2 

 

Rahoitusvarojen arvostaminen verotuksessa määräytyy lähtökohtaisesti omai-

suuslajin perusteella. Verotuksessa IAS 39:n mukaiset rahoitusvarat voivat kuu-

lua omaisuuslajijaottelussa kaikkiin neljään omaisuuslajiin eli rahoitus-, vaihto-, 

sijoitus- ja käyttöomaisuuteen. Yrityksellä voi olla myös rahoitusvaroihin kuulu-

via eriä, jotka eivät kuulu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, vaan muodostavat 

niin sanotun henkilökohtaisen tulolähteen ja ovat TVL:n mukaan verotettavia.3 

 

                                            
1 Andersson – Ikkala 2005, s. 239. 
2 Eerola ym. 2005, s. 33. 
3 HE:n luonnos 2007, s. 3. 
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3.1.2 Rahoitusomaisuus 

Rahoitusomaisuutta ovat EVL 9 §:n mukaan rahat, pankki- ja tilisaamiset, saa-

mavekselit sekä muut vastaavat rahoitusvarat. Rahoitusomaisuuteen kuuluu  

siten varoja, joilla rahoitetaan yrityksen toimintaa4. 

 

EVL 9 §:ssä mainittuihin muihin rahoitusvaroihin sisältyy esimerkiksi omaisuus, 

johon rahavarat on tilapäisesti sijoitettu ja joka on nopeasti ja helposti muutetta-

vissa rahavaroiksi. Jos omaisuutta ei voida muuttaa helposti rahavaroiksi, ei sitä 

välttämättä hyväksytä kuuluvaksi rahoitusomaisuuteen. 5  Jos verovelvollinen 

pyrkii lukemaan rahoitusomaisuuteen omaisuutta, jota ei ole helppo muuttaa  

rahaksi, hänen on voitava osoittaa, että omaisuus todella on rahoitusomaisuut-

ta6. 

 

Arvopaperi voi kuulua rahoitusomaisuuteen esimerkiksi silloin, kun verovelvolli-

nen on ottanut arvopaperin vastaan suorituksena saatavastaan tai on tilapäises-

ti sijoittanut varoja arvopapereihin. Rahoitusomaisuuteen luetaan myös arvopa-

perit, jotka yritys on saanut asiakkaaltaan sijaissuorituksena. 7  Myös kassa-

reservinä olevat arvopaperit kuuluvat rahoitusomaisuuteen8.  

 

Pääsääntöisesti arvopaperi, kuten kaikki muukin rahoitusomaisuus, kuuluu  

rahoitusomaisuuteen enintään yhden tilikauden ajan, mutta tilanteesta riippuen 

myös lyhyempi ajanjakso voi osoittaa sen, ettei hyödyke ole enää rahoitusomai-

suutta.9 Jos omaisuus jää yritykseen pitkäksi ajaksi, ei sitä enää pidetä rahoi-

tusomaisuutena. Kun passiivinen ajanjakso on riittävän pitkä ja omaisuus kuu-

luu elinkeinotoiminnan varoihin, siirtynee se rahoitusomaisuudesta käyttöomai-

suuteen.10 

 

                                            
4 Eerola ym. 2005, s. 33. 
5 Eerola ym. 2005, s. 33. 
6 Andersson – Ikkala 2005, s. 242. 
7 Yhtenäistämisohje 2007, s. 40. 
8 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 55. 
9 Yhtenäistämisohje 2007, s. 40 ja Eerola ym. 2005, s. 33. 
10 Eerola ym. 2005, s. 33. 
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IAS 39.9:n perusteella kaupankäyntitarkoituksessa pidettävä rahoitusvara on 

hankittu pääasiallisesti siksi, että se on tarkoitus myydä tai ostaa takaisin lyhyen 

aikavälin sisällä tai sillä tavoitellaan lyhyen aikavälin voittoa. Siten voidaan kat-

soa, että kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat voidaan luokitella 

rahoitusomaisuuteen. IAS 39 -standardin mukaisista käypään arvoon arvostet-

tavista rahoitusvaroista rahoitusomaisuuteen voivat kuulua myös lyhytaikaiseksi 

omaisuudeksi luokiteltavat myytävissä olevat rahoitusvarat, johdannaiset sekä 

rahoitusvarat, jotka yritys päättää arvostaa käypään arvoon11. 

 

Rahoitusomaisuuden arvostamisesta säännellään AL 3.1 §:ssä 12 . Rahoitus-

omaisuuden, saamisia lukuun ottamatta, arvoksi katsotaan hankintameno, josta 

on vähennetty EVL 17 §:ssä tarkoitetut arvonalentumisvähennykset. Arvonalen-

tumisien on oltava EVL 17 §:n perusteella kuitenkin lopullisia. Näin ollen muun 

rahoitusomaisuuden kuin myyntisaamisten osalta arvonalentumisia ei voida  

vähentää silloin kun arvonalentumista pidetään todennäköisenä, vaan ainoas-

taan silloin, kun arvonalentuminen on lopullinen13. 

 

Rahoitusomaisuuteen kuuluvat rahoitusvarat voidaan IAS 39:n mukaisesti  

arvostaa käypään arvoon. Rahoitusinstrumenttien arvo voi siten olla tilinpäätös-

päivänä korkeampi tai matalampi kuin mitä tasearvo on, ja tällöin tasearvo kor-

jataan käypää arvoa vastaavaksi. EVL ei kuitenkaan tunne rahoitusomaisuuden 

arvonkorotuksia, ja arvonalennustenkin on oltava lopullisia14. Koska arvonalen-

tumisten on oltava lopullisia, arvonalentumisten hyväksyminen esimerkiksi vain 

                                            
11 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 55. 
12  Arvostamislaissa säädetään osakeyhtiön nettovarallisuuden ja osakkeen matemaattisen  
arvon laskemisesta sekä varojen arvostamisesta. Arvostamislaki säädettiin, koska varallisuus-
verolain 1.1.2006 kumotuista säännöksistä huolimatta esimerkiksi yritysten nettovarallisuuden 
määrittämiseksi tarvittiin säännöksiä. Ks. AL 1 §, HE 144/2005 vp, s. 12 ja Alhola 2006, s. 19. 
13 Näin Eerola ym. 2005, s. 92. 
Toisin Andersson – Ikkala, s. 313–314. Anderssonin ja Ikkalan mukaan lopulliseksi todettuna 
voidaan pitää sitä, jos huolellinen mies arvosteluhetkellä, eli verovuoden päättyessä, tunnettu-
jen tosiasioiden ja tulevaisuuden näkymien perusteella katsoisi, ettei hyödykkeen arvo tule nou-
semaan kohtuullisen ajan kuluessa. Liian ankaraa mittapuuta ei heidän mukaan tulisi käyttää, 
koska palautuva, kuluksi kirjattu arvonalennus on aina tuloutettava. Näin ollen Anderssonin ja 
Ikkalan näkemys, milloin rahoitusomaisuuden alentunut arvo voidaan todeta lopulliseksi, on 
huomattavasti löyhempi kuin mitä esimerkiksi Verohallituksen antama yhtenäistämisohje on. 
14 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 55. 
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pörssikurssien alentumisen perusteella ei tule kysymykseen15. Pörssikursseja 

kuitenkin käytetään IFRS:n mukaisten rahoitusinstrumenttien käyvän arvon 

määrittelyssä aina kun se on mahdollista, joten verotus ja IFRS poikkeavat  

rahoitusomaisuuden arvostamisessa merkittävästi. 

 

3.1.3 Vaihto-omaisuus 

Vaihto-omaisuuden määritelmä on EVL 10 §:ssä. Sen mukaan vaihto-

omaisuutta ovat elinkeinotoiminnassa sellaisinaan tai jalostettuina luovutettavik-

si tarkoitetut kauppatavarat, raaka-aineet, puolivalmisteet ja muut hyödykkeet. 

Vaihto-omaisuuteen kuuluu myös elinkeinotoiminnassa kulutettaviksi tarkoitetut 

poltto- ja voiteluaineet ja muut tarvikkeet.  

 

Hyödykkeen katsominen vaihto-omaisuudeksi määräytyy hyödykkeen käyttötar-

koituksen eikä sen laadun perusteella, joten vaihto-omaisuutta ovat esimerkiksi 

arvopaperikauppiaan myytäväksi tarkoitetut arvopaperit16. Arvopaperikauppiaan 

vaihto-omaisuus koostuu normaalisti yleisen vaihdannan kohteena olevista 

osakkeista17. Jotta arvopapereita voidaan pitää vaihto-omaisuutena, myyntien ja 

ostojen tulee olla suunnitelmallista, aktiivista, riskiä sisältävää ja muuten elin-

keinotoiminnan tunnusmerkit täyttävää toimintaa18. Näin ollen rahoitusvarat voi-

vat olla verovelvollisen vaihto-omaisuutta vain silloin, kun niiden myyminen kuu-

luu yrityksen tavanomaiseen liiketoimintaan19. Jos arvopaperikauppa passivoi-

tuu pelkästään arvopapereiden omistamiseksi, arvopapereiden voidaan katsoa 

kuuluvan verovelvollisen käyttöomaisuuteen. Niiden on silloin kuitenkin kuulut-

tava verovelvollisen elinkeinotoiminnan harjoittamiseen.20 

 

                                            
15 Yhtenäistämisohje 2007, s. 40–41. 
16 Tikka – Nykänen – Juusela, 12. Vaihto-omaisuus – Ala – Yleistä – Luovutettavaksi tarkoitetut 
hyödykkeet. 
17 Tikka – Nykänen – Juusela, 12. Vaihto-omaisuus – Ala – Yleistä – Arvopaperikauppias. 
18 Eerola ym. 2005, s. 34. 
19 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 54. 
20 Eerola ym. 2005, s. 34. 
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Rahoitusvarat voivat kuulua vaihto-omaisuuteen vain silloin, kun niiden myymi-

nen kuuluu verovelvollisen tavanomaiseen liiketoimintaan21. Tästä syystä vaih-

to-omaisuuteen luettavia IAS 39:n mukaisia rahoitusvaroja voivat olla lähinnä 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat ja johdannaiset22. 

 

Vaihto-omaisuus arvostetaan AL 3.1 §:n perusteella hankintamenoon, josta on 

vähennetty EVL 28.1 §:n mukainen arvonalentumisvähennys. Yritys voi tehdä 

EVL 28.1 §:n mukaisen arvonalentumisvähennyksen, jos vastaavan omaisuu-

den todennäköinen hankintameno tai vaihto-omaisuudesta saatava todennäköi-

nen luovutushinta on verovuoden päättyessä pienempi kuin mitä sen taseessa 

oleva hankintahinta on. Tätä kutsutaan niin sanotuksi alimman arvon periaat-

teeksi23. Jos vaihto-omaisuuden hankintamenosta on tehty arvonalentumisvä-

hennys ja myöhempi vaihto-omaisuuden hinta myöhemmin nousee, tämä pois-

taa perusteen vähennykseltä. Hinnan myöhemmin noustessa tehty arvonalen-

tumisvähennys palautuu EVL 5 a § 2 k:n mukaisena veronalaisena oikaisuerä-

nä, sillä hinnanlaskuvähennystä vastaava määrä on tuloutettava siltä osin kuin 

hyödykkeen todennäköinen hankintameno tai luovutushinta verovuoden päätty-

essä ylittää sen jäljellä olevan hankintamenon.24 

 

Vaihto-omaisuuden arvonalentumiselta ei edellytetä olennaisuutta tai pysyvyyt-

tä. Hinnanlaskuvähennyksen tekemisen edellytykset on kuitenkin näytettävä to-

teen. Riittävänä näyttönä pidetään noteerattujen osakkeiden osalta pörssikurs-

sia.25 Näin ollen vaihto-omaisuuteen kuuluvien rahoitusvarojen arvonvähennyk-

sen käsittely verotuksessa vastaa IFRS-standardeja. Arvonnousun kohdalla 

vaihto-omaisuuden verotuksellinen käsittely kuitenkin poikkeaa IFRS:n arvos-

tamisperiaatteista, sillä yritys ei pysty tekemään verotuksessa vaihto-

omaisuuden arvonkorotusta, vaikka vaihto-omaisuuden arvo on omistusaikana 

noussut. 

                                            
21 HE:n luonnos 2007, s. 3. 
22 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 54. 
23 Andersson – Ikkala 2005, s. 393. 
24 Tikka – Nykänen – Juusela, 12. Vaihto-omaisuus – Hankintamenon käsittely – Hinnanlasku-
vähennys – Myöhempi hinnannousu. 
25 Yhtenäistämisohje 2007, s. 41. 
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3.1.4 Sijoitusomaisuus 

Sijoitusomaisuutta ovat EVL 11 §:n mukaan arvopaperit, kiinteistöt ja muu sel-

lainen omaisuus, jotka on hankittu raha-, vakuutus- ja eläkelaitosten varojen  

sijoittamiseksi ja sijoitusten turvaamiseksi. Sijoitusomaisuuteen ei EVL 11 §:n 

perusteella lueta saamisia, vaan ne kuuluvat EVL:n puitteissa aina rahoitus-

omaisuuteen26. 

 

EVL 11 §:ssä säännellään, että sijoitusomaisuutta voi olla vain raha-, vakuutus- 

ja eläkelaitoksilla, mutta ei muilla yrityksillä27. Omaisuuden laatu ei ratkaise sitä, 

onko kysymyksessä sijoitusomaisuus, vaan omaisuuslajin määrää käyttötarkoi-

tus28. Näin ollen raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla voi luonnollisesti olla saman-

laisia hyödykkeitä, kuten osakkeita, myös muissa omaisuuslajeissa kuin vain  

sijoitusomaisuudessa29. 

 

Sijoitusomaisuus jakautuu EVL 11 §:n mukaisesti varojen sijoittamiseksi hankit-

tuihin hyödykkeisiin ja sijoitusten turvaamiseksi hankittuihin hyödykkeisiin. Varo-

jen sijoittamiseksi hankittuja hyödykkeitä on varsinkin vakuutus- ja eläkelaitok-

silla. Näille laitoksille kertyy varoja muun muassa vakuutus- ja eläkemaksuina, 

ja niiden on sijoitettava näin kertyneet varat tuloa tuottavalla tavalla. Nämä sijoi-

tukset, kuten vakuutusrahastojen ja eläkevastuun katteet, ovat sijoitusomaisuut-

ta.30 

 

Sijoitusten turvaamiseksi tarkoitetuilta hyödykkeiltä edellytetään, että laitoksen 

aikaisempi sijoitus tai saaminen on joutunut vaaraan ja että kyseinen hyödyke 

                                            
26 Andersson – Ikkala 2005, s. 249. 
27 Andersson – Ikkala 2005, s. 247. 
Rahalaitoksia ovat muun muassa liikepankit, säästöpankit, osuuspankit, kiinnitysluottopankit, 
hypoteekkiyhdistykset ja asuntohypoteekkiyhdistykset. Vakuutus- ja eläkelaitoksia ovat vakuu-
tusosakeyhtiöt ja keskinäiset vakuutusyhtiöt, keskinäiset vahinkovakuutusyhdistykset, avustus-
kassat, luottovakuutuksen osalta Eläketurvakeskus, avustuskassalaissa tarkoitetut eläkekassat, 
työeläkekassat ja eläkesäätiöt. Tikka – Nykänen – Juusela, 11. Rahoitusomaisuus, sijoitus-
omaisuus ym. – Sijoitusomaisuus – Ala. 
28  Tikka – Nykänen – Juusela, 11. Rahoitusomaisuus, sijoitusomaisuus ym. – Sijoitusomai-
suus – Ala – Rajanveto muihin omaisuuslajeihin. 
29 Eerola ym. 2005, s. 37. 
30 Andersson – Ikkala 2005, s. 248. 
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on jouduttu hankkimaan tämän aikaisemman sijoituksen turvaamiseksi. Sijoitus-

ten turvaamiseksi hankittu hyödyke on esimerkiksi rahalaitoksen saamisen tur-

vaksi hankkima velallisosakeyhtiön osake-erä, joka tuo yhtiössä riittävän mää-

räysvallan yhtiön saneeraamiseksi.31 

 

Sijoitusomaisuuden määritelmä EVL:ssa on melko laaja. Näin ollen kaikki käy-

pään arvoon arvostettavat rahoitusvarat voivat kuulua sijoitusomaisuuteen. 

 

Sijoitusomaisuuden arvostamisesta säännellään AL 3.3 §:ssä. Sen mukaan  

sijoitusomaisuuden arvo on hankintamenon ja EVL 5.1 § 6 k:n mukaisen arvon-

korotuksen yhteismäärä, josta on vähennetty EVL 29 §:ssä tarkoitettu  

arvonalentumisvähennys. 

 

Vakuutuslaitokset ja eläkesäätiöt voivat EVL 5.1 § 6 k:n mukaan tehdä sijoitus-

omaisuudestaan veronalaisen arvonkorotuksen. Säännös on poikkeus EVL:n 

yleisperiaatteesta, jonka mukaan veronalaisuus edellyttää tulon realisoitumis-

ta32.  

 

Jos sijoitusomaisuuden todennäköinen jälleenhankintameno tai sijoitusomai-

suudesta todennäköisesti saatava luovutushinta on tasearvoa pienempi, saa-

daan hankintamenosta tehdä arvonalentumisvähennys. Sijoitusomaisuudessa-

kin noudatetaan siten alimman arvon periaatetta. Tämä kulukirjaus on  

EVL 5 a § 3 k:n mukaan kuitenkin tuloutettava veronalaisena oikaisueränä, jos 

jälleenhankintameno tai todennäköinen luovutushinta myöhemmin nousevat. 

 

Sijoitusomaisuuden verotuksellinen käsittely ei vastaa suoraan IFRS-standar-

dien mukaista käypään arvoon arvostamista. Tästä huolimatta sijoitusomaisuu-

den arvostamistapa on muihin omaisuuslajeihin verrattuna kaikista lähimpänä 

IFRS:n mukaista käypään arvoon arvostamista. 

 

                                            
31 Andersson – Ikkala 2005, s. 248–249. 
32  Tikka – Nykänen – Juusela, 11. Rahoitusomaisuus. Sijoitusomaisuus ym – Sijoitusomai-
suus – Arvonkorotus – Vakuutuslaitokset. 
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3.1.5 Käyttöomaisuus 

Käyttöomaisuuden määritelmä on EVL 12 §:ssä. Käyttöomaisuutta ovat muun 

muassa maa-alueet, arvopaperit, rakennukset, koneet, kalustot ja muut esineet, 

jotka ovat tarkoitettu elinkeinossa pysyvään käyttöön33. Maa-alue, arvopaperit ja 

muut vastaavat hyödykkeet ovat kulumatonta käyttöomaisuutta. 

 

Käyttöomaisuudessa oleva hyödyke on tarkoitettu pysyvään käyttöön elinkeino-

toiminnassa, ja se siis palvelee käyttöarvollaan elinkeinotoimintaa34 . Käyttö-

omaisuus eroaa pitkäaikaisista sijoituksista siten, että käyttöomaisuuden han-

kintameno kohdistuu verovelvollisen varsinaiseen suoritetuotantoon ja on sen 

kannalta hyödyllinen ja välttämätön. Jos verovelvollisen varsinainen liiketoiminta 

on riippumaton hyödykkeestä, kyseessä on yleensä pitkäaikainen sijoitus.35 

 

Käyttöomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ovat EVL 12 §:n mukaan kulumatonta 

käyttöomaisuutta. Osakkeet ovat käyttöomaisuutta, jos yhtiöiden välillä on liike-

toiminnallinen yhteys, eikä osakkeita ole hankittu sijoitusmielessä. Omistuksen 

määrällä ei ole merkitystä niiden käyttöomaisuusluokittelulle, joten pienikin 

omistus on riittävä. Osakkeet ovat käyttöomaisuutta myös silloin, kun omista-

jayhtiöllä on oikeus osallistua kohdeyhtiön hallintoon, eikä omistus ole siten täy-

sin passiivista. Käyttöomaisuuteen kuuluvia arvopapereita ovat muun muassa 

tytär-, sisar- ja osakkuusyhtiöosakkeet. Myös henkilöyhtiöiden yhtiöosuudet voi-

vat olla käyttöomaisuutta, vaikka ne eivät ole arvopapereita.36 Pörssiyhtiöiden 

osakkeet eivät kuitenkaan yleensä ole käyttöomaisuutta, vaan ne kuuluvat joko 

rahoitusomaisuuteen tai vaihto-omaisuuteen. Pelkkä passiivinen pitkäaikainen 

pörssiyhtiöiden omistus voi aiheuttaa sen, ettei niiden katsota kuuluvan lainkaan 

elinkeinotoiminnan varoihin.37 Tällöin ne katsotaan muiksi pitkäaikaisiksi sijoi-

tuksiksi ja verotetaan TVL:n mukaan38. 

 

                                            
33 Ks. tarkempi määrittely EVL 12 §. 
34 Andersson – Ikkala 2005, s. 250. 
35 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 51. 
36 Eerola ym. 2005, s. 35. 
37 Eerola ym. 2005, s. 35–36. 
38 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 53. 
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Käyttöomaisuusosakkeiden määrittely on tärkeää vuoden 2004 yritys- ja pää-

omaverotuksen jälkeen, koska käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovu-

tushinta voi olla verovapaa. Verorasituksen ero vaihto- ja sijoitusomaisuusosak-

keiden luovutuksiin voi näin ollen olla merkittävä.39 

 

Käyttöomaisuuden kriteeriksi on asetettu, että hyödykkeen tulee palvella käyt-

töarvollaan verovelvollisen elinkeinotoimintaa. Pitkäaikaisista sijoituksista käyt-

töomaisuus eroaa siten, että käyttöomaisuuden hankintameno kohdistuu vero-

velvollisen varsinaiseen suoritetuotantoon ja on sen kannalta välttämätön.  

Arvopapereiden on katsottava kuuluvan käyttöomaisuuteen muun muassa sil-

loin, kun verovelvollinen on hankkinut ne lisätäkseen, turvatakseen tai helpot-

taakseen suoritteidensa menekkiä tai tehdäkseen tuotannontekijän hankkimisen 

edulliseksi tai varmemmaksi.40 

 

Rahoitusvaroista käyttöomaisuuteen voivat kuulua lähinnä osakkeet41. IAS 39:n 

mukaisista käypään arvoon kirjattavista rahoitusvaroista käyttöomaisuuteen 

voivat kuulua myytävissä olevat rahoitusvarat. Kaupankäyntitarkoituksessa  

pidettävät rahoitusvarat voivat olla käyttöomaisuutta, jos niiden omistamisen 

katsotaan palvelevan verovelvollisen elinkeinotoimintaa. Kaupankäyntitarkoituk-

sessa pidettävien rahoitusvarojen luonteeseen kuitenkin kuuluu lyhyen aikavälin 

omistaminen, joten lähtökohtaisesti ne eivät voi kuulua käyttöomaisuuteen. 

 

Käyttöomaisuuden arvoksi katsotaan AL 3.4 §:n perusteella verovuoden päätty-

essä tuloverotuksessa poistamatta oleva arvo. Arvopaperit kuuluvat kuitenkin 

kulumattomaan käyttöomaisuuteen, joten niiden hankintahinnasta ei saa tehdä 

EVL 42 §:n mukaista arvonalenemispoistoa42 . Käyttöomaisuuteen kuuluvien  

rahoitusvarojen arvostamisessa arvonkorotuksiakaan ei sallita 43 . Näin ollen 

käyttöomaisuuteen kuuluvien rahoitusvarojen käsittely verotuksessa on hyvin 

                                            
39 Eerola ym. 2005, s. 35. 
40 HE:n luonnos 2007, s. 4. 
41 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 52. 
42 Arvonalentumisten poistokelvottomuuteen on syynä käsitys, että kulumattoman käyttöomai-
suuden hankintameno saadaan periaatteessa takaisin silloin kun omaisuus luovutetaan. Jollei 
näin toteudu, saadaan vähentää luovutustappio. Andersson – Ikkala 2005, s. 450. 
43 HE:n luonnos 2007, s. 4. 
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jäykkää. Koska käyttöomaisuudesta ei saa tehdä kuin rajoitetusti  

arvonalenemispoistoja ja arvonkorotuksia ei voi tehdä lainkaan, käyttöomaisuu-

den arvostamistapa verotuksessa ei vastaa lainkaan IFRS:n käyvän arvon  

mukaista arvostusta. Tästä johtuen käyttöomaisuuden arvo voi olla verotukses-

sa täysin eri kuin mitä se on IFRS-tilinpäätöksessä. 

 

3.1.6 Rahoitus- ja käyttöomaisuuteen kuuluvat arvopaperit 

Vuoden 2006 alussa voimaan tulleen AL:n perusteella lasketaan yrityksen net-

tovarallisuus sekä osakkeen matemaattinen arvo44. AL:ssa on säädetty erik-

seen muihin kuin vaihto- ja sijoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden eli 

toisin sanoen rahoitus- tai käyttöomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvos-

tamisesta. AL 3.6 §:n perusteella rahoitus- tai käyttöomaisuuteen kuuluvat julki-

sesti noteeratut arvopaperit ja sijoitusrahasto-osuudet sekä noteeraamattomien 

kotimaisten ja ulkomaisten yhtiöiden osakkeet arvostetaan arvopapereiden  

yhteenlaskettuun verovuotta edeltävän vuoden vertailuarvoon. Jos osakkeiden 

yhteenlaskettu poistamaton hankintameno on kuitenkin suurempi kuin arvopa-

pereiden yhteenlaskettu verotusarvo, verotuksessa käytetään yhteenlaskettua 

poistamatonta hankintamenoa. Tarkemmat rahoitus- ja käyttöomaisuuteen kuu-

luvien arvopapereiden arvostamissäännökset annetaan AL 4–6 §:ssä.  

 

Julkisesti noteeratun arvopaperin vertailuarvo on AL 4 §:n mukaan 70 prosenttia 

arvopaperin tilinpäätöspäivän päätöskurssista. Sijoitusrahaston ja yhteissijoi-

tusyrityksen osuuden vertailuarvo lasketaan samalla tavalla.  

 

Noteeraamattoman kotimaisen osakkeen vertailuarvo lasketaan AL 5 §:n perus-

teella osakkeen matemaattisen arvon pohjalta45. Vertailuarvon laskennassa ma-

temaattisen arvon perustana olevaa nettovarallisuutta korjataan tietyin osin. 

Nettovarallisuudesta vähennetään tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko ja ote-

                                            
44 Ks. AL 1 §. 
45 Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan AL 2 §:n mukaisesti verovuotta edeltävän vuoden 
yhtiön tilinpäätöksen mukaisen tarkistetun nettovarallisuuden perusteella. Yhtiön nettovaralli-
suus saadaan vähentämällä yhtiön varoista yhtiön velat. 
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taan huomioon yhtiössä verovuoden päättymisen jälkeen tapahtuneet muutok-

set. Vertailuarvo saa olla enintään 50 prosenttia edellisen vuoden vertailuarvoa 

korkeampi.46  

 

Ulkomaisten noteeraamattomien osakkeiden vertailuarvo lasketaan AL 6 §:n 

mukaan samalla tavalla kuin kotimaisten noteeraamattomien osakkeiden vertai-

luarvo. Laskentasääntöjä noudatetaan kuitenkin soveltuvin osin. 

 

Verotuksessa varojen arvostamisen lähtökohtana on omaisuuden käypä arvo 

verovuoden päättyessä 47 . Ennen AL:a voimassa olleen VVL:n perustelujen  

mukaan varat arvostettaisiin sekä varallisuusverotuksessa että yrityksen netto-

varallisuutta laskettaessa markkina-arvoihinsa eli käytännössä käypiin arvoihin-

sa, mutta käytännöllisesti katsoen sitä ei kuitenkaan pidetty mahdollisena48.  

Siten arvostamisessa pyritään käytännössä niin sanotun varovaisen käyvän ar-

von mukaiseen arvoon. Esimerkiksi julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkei-

den varovainen käypä arvo on 70 prosenttia markkinahinnasta.49  

 

Varallisuuden kaavamaiset arvostamissäännökset on tehty ennen muuta hallin-

nollista tehokkuutta, ennustettavuutta ja oikeusvarmuutta ajatellen 50 . Vaikka  

rahoitus- ja käyttöomaisuuden arvostamisessa periaatteessa pyritään käypään 

arvoon, arvopapereiden arvo poikkeaa verotuksessa huomattavasti IAS 39:n 

mukaan määritellyistä käyvistä arvoista.  

 

3.2 Rahoitusvelat 

Velkana pidetään AL 2.3§:n mukaan taseen vastattavien puolelle vieraaseen 

pääomaan merkittyjä eriä. AL:n perusteella velkana pidetään myös pääomalai-

naa, jos se on taloudelliselta luonteeltaan vierasta pääomaa. IFRS:n mukaan 

                                            
46 Ks. tarkemmin AL 5 § ja HE 144/2005 vp, s. 13. 
47 Ks. HE 144/2005 vp, s. 5. 
48 HE 144/2005 vp s. 13. 
49 Ks. HE 144/2005 vp, s. 5. 
50 Niskakangas, 17. Varallisuus ja sen siirtyminen – Varojen veronalaisuus ja arvostaminen – 
Käypä arvo. 
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pääomalaina on vierasta pääomaa, joten IFRS-standardeja sovellettaessa pää-

omalaina kuuluu myös verotuksessa vieraaseen pääomaan. 

 

Velkojen arvostamista koskeva sääntely on melko vähäistä. Yrityksen velat  

arvostetaan AL 8 §:n mukaisesti nimellisarvoon. Jos velka on sidottu indeksiin 

tai muuhun vertailuperusteeseen, sen arvona pidetään muuttuneen vertailupe-

rusteen mukaista arvoa. Koroton velka arvostetaan verotuksessa nykyarvoon-

sa51. Verotuksessa ulkomaanrahan määräiset velat arvostetaan KPL 5:3 §:n 

säännösten perusteella52. KPL 5:3 §:n mukaan ulkomaan määräiset velat arvos-

tetaan verovuoden viimeisen päivän virallisten valuuttakurssien mukaisesti. Jos 

ulkomaanrahan määräinen saaminen on sidottu tiettyyn raha-arvoon, se saa-

daan muuttaa Suomen rahaksi tätä arvoa käyttäen. Velkojen indeksi- ja kurssi-

voitot ovat veronalaisia ja vastaavat tappiot vähennyskelpoisia, jos verovelvolli-

nen on kirjannut ne myös kirjanpitoon53.  

 

Jos rahoitusvelan käypä arvo vastaa nimellisarvoa, velan arvo on IFRS-

tilinpäätöksessä ja verotuksessa sama. Rahoitusvelkojen käypä arvo huomioi-

daan verotuksessa osittain myös indeksi- ja kurssivoittojen veronalaisuudessa 

ja -tappioiden vähennyskelpoisuudessa, jolloin rahoitusvelkojen arvo muutetaan 

vastaamaan valuuttakurssia tai indeksiä. Muilta osin rahoitusvelkojen käypä  

arvo voi kuitenkin poiketa verotuksessa niiden IFRS:n mukaisesta arvosta. 

 

                                            
51 Leppiniemi – Walden, 5. Kirjanpidon ja verotuksen yhteensovittaminen – Arvostus- ja jakso-
tusratkaisut – Velkojen arvostaminen ja jaksottaminen. 
Verovuoden päättyessä erääntymättömän korottoman velan arvoksi katsotaan se arvo, joka  
velalla on verovuoden päättyessä laskettuna 8 %:n korkokannalla ottaen huomioon täydet vuo-
det. Leppiniemi – Walden, 5. Kirjanpidon ja verotuksen yhteensovittaminen – Arvostus- ja jakso-
tusratkaisut – Velkojen arvostaminen ja jaksottaminen. 
52 AL 8 §. 
53 Ks. EVL 4 §, EVL 5 § 5 k ja EVL 18.1 § 3 k. 



 

 47 

4. REALISOITUMATTOMIEN ARVONMUUTOSTEN 

VAIKUTUKSET VEROTUKSEEN 

4.1 Verotuksen suhde kirjanpitoon 

4.1.1 Kirjanpidon ja verotuksen välinen yhteys 

Kirjanpitolaki on täydellinen ja itsenäinen tuloksen ja varallisuuden lasken-

tanormisto1. Kirjanpidon tuloslaskennan tavoitteena on ennen kaikkea yrityksen 

omistajien näkökulmasta laskea yrityksen jakokelpoisen voiton määrä. Lasken-

nassa korostuu varovaisuuden periaate, jonka tarkoitus on estää yritystä näyt-

tämästä liian suurta tulosta ja jakamasta sitä osinkona.2 

 

Myös verolainsäädäntö on täydellinen verotettavan tuloksen ja varallisuuden 

laskentanormisto3. Verotettavan tulon laskennan tavoitteena on määrittää yri-

tyksen tulos tuloverojen määrittämiseksi veroviranomaisia sekä veronsaajia 

(valtio, kunnat, seurakunnat) varten. Verotuksessa varovaisuuden periaatetta ei 

voida soveltaa yhtä merkittävästi kuin kirjanpidossa, sillä verovelvolliset saattai-

sivat pyrkiä jaksottamaan tuloja ja menoja varovaisemmin veronmaksun lyk-

käämiseksi.4 

 

Kun kirjanpitolainsäädäntö ja verolainsäädäntö ovat tilinpäätöskysymyksissä 

keskenään ristiriidassa, verolainsäädäntö väistyy, sillä tilinpäätösratkaisut teh-

dään KPL:n mukaisesti. Kirjanpitonäkökulmasta verolainsäädäntö on ”vain”  

veroilmoituksen täyttöohje.5 Verotettavan tulon ja varallisuuden laskentaa kos-

kevissa ristiriitatilanteissa verolainsäädännöllä on sen sijaan etusija. Tällöin kir-

janpitolainsäädäntö väistyy ristiriitatilanteissa verolainsäädännön tieltä.6  

 

                                            
1 Niskakangas ym. 2004, s. 371. 
2 Eerola ym. 2005, s. 70. 
3 Niskakangas ym. 2004, s. 371. 
4 Eerola ym. 2005, s. 70. 
5 Niskakangas ym. 2004, s. 371. 
6 Niskakangas ym. 2004, s. 371. 
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Periaatteellisesta erillisyydestään huolimatta kirjanpidon ja verotuksen lasken-

noilla on monia kytköksiä. Tilinpäätöksen ja verotuksen kytkökset perustuvat 

pääasiassa nimenomaisiin EVL:n säännöksiin.7 

 

Kirjanpidon ja verotuksen yhteys ilmenee jo siitä, että molemmissa tulo määrite-

tään samalta laskentakaudelta8. VML 3 §:n mukaan tilikausi tai kalenterivuoden 

aikana päättyneet tilikaudet muodostavat verovuoden, jonka aikana saaduista 

tuloista vero suoritetaan. 

 

Yritysten tuloverojärjestelmä rakentuu nettovoiton verottamisen ajatukselle,  

mikä luo rakenteellisen yhteyden verotuksellisen ja kirjanpidollisen tuloslaskel-

man välille9. Suomessa kirjanpidollisen tuloslaskennan osoittama tulos ei sellai-

senaan ole veron määräämisen perusteena, vaan yrityksen verotettava tulos 

määritellään EVL:n säännösten mukaan. Verotettavan tulon määrittäminen ei 

kuitenkaan tapahdu irrallaan kirjanpidollisesta tuloslaskennasta. Kirjanpidon ja 

verotuksen yhteys ilmenee myös siitä, että verotettavaa tuloa määritettäessä 

lähdetään liikkeelle tuloslaskelman osoittamasta tuloksesta, jota oikaistaan siltä 

osin kuin kirjanpidollisessa ja verotuksellisessa tuloslaskennassa on eroja.10  

 

Kirjanpidon ja verotuksen toisiinsa tiukimmin sitova säännös on EVL 54 §11. Sen 

mukaan tuloerä voidaan jakaa usealle verovuodelle ja vaihto- ja sijoitusomai-

suuden hankintameno ja varaukset voidaan vähentää kuluina vain, jos vastaa-

vat kirjaukset on tehty kirjanpidossa. Myöskään poistoja, tutkimustoiminnan 

menoja sekä velkojen indeksi- ja kurssitappioita ei saa verotuksessa vähentää 

suurempaa määrää kuin mitä kirjanpidossa on verovuonna ja aikaisempina  

verovuosina vähennetty. Kirjanpidossa tekemisellä ja vähentämisellä tarkoite-

taan nimenomaisesti tulosvaikutteista tilinpäätöskäsittelyä, joten esimerkiksi 

pelkästään liitetietona esittäminen ei ole riittävää12. 

                                            
7 Niskakangas ym. 2004, s. 372. 
8 Ahanen-Raitio ym. 2005 s. 71. 
9 Tikka – Nykänen – Juusela, 4. Verotuksen suhde kirjanpitoon. 
10 Ahanen-Raitio ym. 2005 s. 70. 
11 Niskakangas ym. 2004, s. 372. 
12 Niskakangas ym. 2004, s. 372. 
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Verovelvollisen oikeus vähentää verotuksessaan useita merkittäviä kululajeja 

sidotaan EVL 54 §:ssä siihen, että verovelvollinen vähentää kyseiset kulut myös 

kirjanpidossa. Tulolajien osalta vastaavaa kirjanpitosidonnaisuutta ei ole sää-

detty, vaan verotettavat tulot verotetaan siitä riippumatta, onko verovelvollinen 

kirjannut ne kirjanpitoonsa vai ei.13 

 

EVL 54 § koskee sanontansa mukaan yksittäisiä tapauksia. Tästä huolimatta 

lainkohta on ymmärrettävissä myös kirjanpidollista sidonnaisuutta koskevaksi 

yleissäännökseksi, josta poikkeamiseen täytyy olla erityisiä perusteita.14 

 

Kirjanpidon ja verotuksen kiinteä yhteys ilmenee myös siitä, että kirjanpito tuot-

taa verotuksessa tarpeellisen informaation ja verovelvollisen verotusta koskevat 

vaatimukset sisältyvät yleensä tilinpäätökseen15. Tämän lisäksi kirjanpitoratkai-

sulla on huomattava vaikutus verovelvollisen tarkoituksen osoittajana. Tästä 

syystä verotuksessa on vaikea saada hyväksytyksi vaatimusta, joka on ristirii-

dassa kirjanpidollisen käsittelyn kanssa.16 

 

Myös verovalvonta kohdistuu keskeisesti kirjanpitoon ja sen oikeellisuuteen17. 

Kirjanpidon asianmukainen järjestäminen on siten verokysymys, sillä vain hyvän 

kirjanpitotavan mukainen kirjanpito ja tilinpäätös kelpaavat verotuksen pohjaksi. 

Jos verotusta ei voida perustaa kirjanpitoon sen puutteellisuuden tai epäluotet-

tavuuden takia, verotus toimitetaan arvioverotuksena. Kirjanpidon virheet ja lai-

minlyönnit saattavatkin johtaa veronkorotuksiin ja jopa rikosoikeudellisiin seu-

raamuksiin.18 

 

                                                                                                                                
EVL 54 §:n säännöksen alkuperäisenä tavoitteena on ollut varmistaa, että jos yritys haluaa jak-
sotusratkaisuillaan pienentää verotettavaa tuloaan, tämä ratkaisu pienentää myös kirjanpidolli-
sen tuloslaskelman jakokelpoista voittoa. Ahanen-Raitio ym. 2005 s. 72. 
13 Eerola ym. 2005, s. 71. 
14 Tikka – Nykänen – Juusela, 4. Verotuksen suhde kirjanpitoon – Verotuksen kirjanpitosidon-
naisuus – Pääsääntö – Muut erät. 
15 Tikka – Nykänen – Juusela, 4. Verotuksen suhde kirjanpitoon – Yleistä. 
16 Tikka – Nykänen – Juusela, 4. Verotuksen suhde kirjanpitoon – Verotuksen kirjanpitosidon-
naisuus – Erityistilanteet – Kirjanpitoratkaisun merkitys. 
17 Leppiniemi 2005b, s. 4. 
18 Leppiniemi 2003, s. 50. 
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Kirjanpidolla ja verotuksella on myös eroavaisuuksia. Kirjanpidossa ja tilinpää-

töksessä ei ole kaikilta osin muun muassa vastineita verotuksen omaisuuslajeil-

le. Esimerkiksi sana käyttöomaisuus poistettiin kokonaan kirjanpitolaista ja  

-asetuksesta kirjanpitolain muutoksen yhteydessä. Siksi juoksevassa kirjanpi-

dossa olisi syytä seurata erikseen verotuksen eri omaisuuslajeja sekä tilinpää-

töksen laatimisen yhteydessä yhdistellä verotusta varten laadittu erittely uudel-

leen niin, että kirjanpitolainsäädännössä edellytetty erittely ja tasenimikkeet 

saadaan aikaiseksi.19 Tämä seikka on huomioitava myös rahoitusinstrumenttien 

osalta. 

 

4.1.2 IFRS-standardit ja verotus 

Suomessa yritysten tuloverojärjestelmä pohjautuu nettovoiton verottamisen aja-

tukselle. Tämä peruslähtökohta luo rakenteellisen yhteyden yrityksen kirjanpi-

dollisen tuloksen ja sen verotettavan tulon määrittämisen välille. Kun EVL sää-

dettiin vuonna 1968, yrityksen verotettavan tulon määrittämisen perustaksi 

omaksuttiin liiketaloustieteen piirissä kehitetty tuloslaskentateoria, meno–tulo-

teoria, jonka kehittämisessä oli keskeisessä asemassa liiketaloustieteen profes-

sori Martti Saario. Samalle teoreettiselle pohjalle rakentui myös vuonna 1973 

säädetty kirjanpitolaki (655/73).20 

 

Meno–tulo-teorian mukaan kirjanpidossa seurataan menoja, tuloja ja rahoitus-

tapahtumia. Tilinpäätöksessä tuloslaskelmaan kirjataan tilikauden tulot tuotoiksi 

ja lyhytvaikutteiset menot kokonaisuudessaan kuluiksi. Pitkävaikutteisista  

menoista kuluiksi kirjataan tilikaudelle kuuluva osuus poiston muodossa. 21  

Meno–tulo-teorian kantavana ideana on, että tilinpäätöksessä suoritetaan kaksi 

kahtiajakoa. Ensinnäkin tulot jaetaan takaisin saatuun menoon eli kuluun sekä 

voittoon. Menot puolestaan jaetaan siihen osaan, josta tulo on jo saatu eli kuu-

                                            
19 Leppiniemi 2005b, s. 12. 
20 Tikka – Nykänen – Juusela, 3. Tausta ja yleiset perusteet – Yritysverotuksen yleiset periaat-
teet – Meno–tulo-teoria. 
21 Pihlanto 2003, s. 9. 
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luun, sekä siihen osaan, joka odotetaan saatavan takaisin vastaisten tulojen 

myötä eli aktiivaan.22 

 

Suomessa hyvän kirjanpitotavan lähteenä meno–tulo-teoria oli vielä 1990-luvun 

alussa ensisijainen. Vasta teorian jälkeen tulivat kansainväliset yleiset periaat-

teet.23 Sekä EVL:n että kirjanpitolainsäädännön myöhemmät muutokset ovat  

olleet paljolti irtiottoa puhdaspiirteisen meno–tulo-teorian asettamista vaatimuk-

sista. Muutosten taustalla ovat olleet kansainvälistyminen ja kotimaisen yritys-

toiminnan rahoituksen muutokset, toisin sanoen uuden tyyppisten rahoitus- ja 

pääomamarkkinoiden syntyminen. 24  Meno–tulo-teorialla on elinkeinoverolain-

säädännössä kaikesta huolimatta yhä keskeinen asema. 

 

Suomessa kirjanpidon ja verotuksen välillä on vanhastaan ollut tiivis liittymä25. 

IFRS-tilinpäätösstandardeja ei kuitenkaan ole sovitettu yhteen Suomen eikä 

minkään muunkaan maan verolainsäädännön kanssa26. Toisin kuin Suomen 

lainsäädäntö, IFRS perustuu oletukseen kirjanpidon tuloslaskennan ja verotuk-

sen tuloslaskennan erillisyydestä27.  IFRS-näkökulmasta verot ovat vain tilin-

päätöksessä esitettävä erä28.  

 

Kun verolainsäädäntö perustuu meno–tulo-teoriaan, IFRS-normiston mukainen 

ajattelutapa perustuu taseyhtälöajattelulle, jonka lähtökohta on taseyhtälö:  

varat = vieras pääoma + oma pääoma. Taseyhtälöajattelussa varojen, velkojen 

ja oman pääoman lisäksi myös tuotot ja kulut määritellään taseen kautta. Tuotot 

merkitään tuloslaskelmaan, kun taloudellisen hyödyn lisäys on syntynyt varojen 

lisääntymisen tai velkojen vähenemisen vuoksi. Vastaavasti kulut merkitään  

tuloslaskelmaan, kun on syntynyt taloudellisen hyödyn menetys, joka liittyy  

                                            
22 Leppiniemi a, 3. Kirjanpidon kuvaus yritystoiminnasta – Ulkoinen laskentatoimi – Tuloksen 
laskeminen – Meno tulon kohdalle. 
23 Virtanen 2002, s. 14. 
24 Ks. Wikström 2006, s. 10. 
25 KPMG 2006, s. 30. 
26 Ks. Niskakangas ym. 2004, s. 381. 
27 Räty – Virkkunen, OSA I Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön tausta ja nykytila – 2. Mikä on 
IFRS? – Erot suomalaiseen laskentatapaan verrattuna. 
28 Niskakangas ym. 2004, s. 381. 
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varojen vähenemiseen tai velkojen lisääntymiseen.29 Toisin sanoen tilikauden 

tulos määritellään omaisuusaseman muutoksen perusteella30. 

 

IFRS-standardit korostavat tilinpäätösinformaation tuottamisessa tasetta.  

Taloudellisen raportoinnin ensisijaisena tavoitteena on kertoa yhtiön varalli-

suusasema tilinpäätöshetkellä.31 Meno–tulo-teoriassa taseella ei sen sijaan ole 

oikeastaan muuta tehtävää kuin teknisesti siirtää tilikauden rahoituserät ja  

tuloista vielä vähentämättä jäävät menot seuraavalle tilikaudelle32. 

 

Koska IFRS-raportoinnin ensisijaisena tavoitteena on kertoa yhtiön varallisuus-

asema tilinpäätöshetkellä, omaisuuserien oikeaa arvostamista painotetaan. 

Tämä johtaa laajasti omaisuuden arvostamiseen käypään arvoon, ei siis välttä-

mättä hankintamenoon tai siitä johdettuun arvoon.33  Myös verotuksessa nouda-

tetaan käyvän arvon periaatetta, joten lähtökohtana on, että omaisuus arvoste-

taan todennäköiseen luovutushintaan. Verotuksessa joudutaan kuitenkin käyt-

tämään runsaasti kaavamaisesti määritettäviä verotusarvoja, jotka useasti poik-

keavat käyvistä arvoista.34 

 

IFRS pyrkii omaisuuden arvostamiseen käypään arvoon, kun verotus sen sijaan 

pyrkii tuloksen laskentaan35. IFRS ei pidä tuloksen laskemista tilinpäätöksen 

keskeisimpänä tehtävänä tai ainakaan yksinomaisena tehtävänä, vaan antaa 

erittäin suuren painon omaisuuden laskemiselle ja siten taseelle36. Kun verotuk-

sen kohteena on taas yrityksen tulos, on luonnollista, että elinkeinoverotuksen 

perustana on nimenomaan kirjanpidollinen tulos eikä tase37.  

                                            
29 Ks. Virtanen 2002, s. 14. 
30 Ks. Pihlanto 2003, s. 9. 
31 Niskakangas 2006, s. 345. 
32 Pihlanto 2003, s. 9. 
33 Niskakangas 2006, s. 345. 
34 Ks. Wikström 2006, s. 129–130. Wikströmin mukaan verotusarvojen käyttäminen johtuu vero-
tuksen luonteesta. Hän ei selvitä tarkemmin, että mitä hän tarkoittaa verotuksen luonteella. 
Luultavasti hän tarkoittaa kuitenkin sitä, että verotus on massamenettely, joka pitää saada suo-
ritettua mahdollisimman tehokkaasti, joten taseen varojen käypien arvojen selvittämiseen ei 
välttämättä ole tarpeeksi resursseja.  
35 KPMG 2006, s. 30. 
36 Pihlanto 2003, s. 11. 
37 Ks. Niskakangas 2006, s. 345. 
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EVL:ssa keskeisenä periaatteena on realisointiperiaate38 . Realisointiperiaate 

määrää, että tuloiksi kirjataan vain realisoituneita eriä39. IFRS:ssä realisointipe-

riaatteella ei ole olennaista merkitystä. Itse asiassa käyvän arvon laaja sovelta-

minen merkitsee pitkälti realisointiperiaatteesta luopumista.40 

 

4.2 Tulon ja menon käsite verotuksessa 

4.2.1 Tulon käsite 

Tulokäsitteen sisällön määritteleminen on vaikeaa, sillä on olemassa useita  

tulokäsitteitä, jotka palvelevat aivan eri tarkoituksia. Esimerkiksi kansantulolas-

kelmia tehtäessä saatetaan käyttää aivan erilaista tulokäsitettä kuin liikkeen  

tulosta tai yksityishenkilön tuloa määriteltäessä. Yhtä ainoaa yleispätevää tulon 

käsitettä ei ilmeisesti ole olemassa, eikä verolakikaan voi suoraan omaksua toi-

sen tieteenalan tulokäsitettä.41 Tuloverolaeissammekaan ei ole varsinaista tulon 

määritelmää, vaan joukko säännöksiä, jotka eivät kuitenkaan tyhjentävästi mää-

rittele tulokäsitettä42. Kullekin verolaille voidaan kuitenkin periaatteessa muo-

dostaa tulokäsite sen perusteella, mitä tulon käsitettä pidetään kyseiselle laille 

tarkoituksenmukaisena43.  

 

Tuloteoriat ja niitä vastaavat tulokäsitteet on tapana jakaa suppeisiin ja laajoi-

hin. Suppeisiin tuloteorioihin sisältyy usein vaatimus tulon säännönmukaisuu-

desta tai tulon lähteen vakiintumisesta44. Suppeassa tulokäsityksessä esimer-

kiksi satunnaisia myyntivoitot eivät näin ollen ole veronalaisia, koska niistä saa-

tavat tulot eivät ole säännönmukaisia. Samoin realisoitumattomia arvonmuutok-

sia ei katsota suppean tulokäsityksen mukaan veronalaisiksi.45 

                                            
38 Niskakangas 2006, s. 345. 
39 Pihlanto 2003, s. 10. 
40 Ks. Niskakangas 2006, s. 345. 
41 Ks. Andersson – Linnakangas 2006, s. 111. 
42 Myrsky – Linnakangas 2006, s. 69. 
43 Ks. Andersson – Linnakangas 2006, s. 111. 
44 Ajatus, jonka mukaan veronalaisen tulon pitää olla peräisin vakiintuneesti tuloa tuottavasta  
tulolähteestä, on suomalaiselle tuloverojärjestelmälle vieras. TVL-tulolähde on ”yleistulolähde”, 
johon tuloerä luetaan, jos se ei kuulu EVL- tai MVL-tulolähteeseen. Wikström 2006, s. 8. 
45 Wikström 2006, s. 7–8. 
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Laajan tulokäsityksen mukaan tuloa ovat kaikki verovuoden aikana kertyneet 

reaaliset tulot vähennettynä niiden reaalisilla hankkimiskustannuksilla.  

Veronalaisen tulon mittana on siten verovuoden aikana tapahtunut kokonaisku-

lutus lisättynä nettovarallisuuden lisäyksellä.46  Varallisuus lasketaan laajassa  

tulokäsityksessä käypien arvojen mukaan 47 . Myös kaikki realisoitumattomat  

arvonnousut tulisi laajan tulokäsityksen perusteella verottaa sitä mukaa kuin ne 

syntyvät, eikä vasta sitten, kun ne tuloutuvat vastikkeina vaihdannan yhteydes-

sä48.  

 

Tuloa lasketaan kolmen tulolähteen puitteissa, joita ovat elinkeinotoiminta 

(EVL), maatalous (MVL) ja muu toiminta eli henkilökohtaisen tulon lähde 

(TVL)49. Eri tulolähteitä varten voi olla perusteltua käyttää erisisältöisiä tulokäsit-

teitä. Niinpä Suomessakin TVL:n, MVL:n ja EVL:n tulokäsitteet ovat edelleen 

jossain määrin erilaajuiset siten, että EVL:n tulokäsite on laajin ja MVL:n sup-

pein.50 

 

Veronalaisia elinkeinotuloja ovat EVL 4 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa raha-

na tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot. Koska lähtökohtaisesti kaikki tulot 

ovat veronalaisia, veronalaisen elinkeinotulon käsite on laaja. Jos EVL:ssa ei 

ole säännöstä, jonka mukaan jokin tulo olisi verovapaata ja tuloa ei voida pitää 

minkään muunkaan säännöksen perusteella verovapaana, se on saajalleen 

EVL 4 §:ssä tarkoitettua veronalaista elinkeinotuloa.51 

 

Elinkeinoverotuksessa tulon arvostusperusteena on alkuperäinen hyödykkeen 

tai sen käyttöoikeuden luovutuksesta saatu rahana ilmaistu vastike. Myös muu 

lopullisesti omaksi saatu suoritus sekä korko ja muu rahoitustulo katsotaan  

tuloksi. Tulo on elinkeinoverotuksessa yrityksen suoritteesta saama ja luovutun 

                                            
46 Ks. Myrsky – Linnakangas 2006, s. 68. 
47 Wikström 2006, s. 8. 
48 Ks. Myrsky – Linnakangas 2006, s. 68. 
49 Ks. Myrsky – Linnakangas 2006, s. 37. 
50 Ks. Andersson – Linnakangas 2006, s. 111. 
51 Myrsky – Linnakangas 2006, s. 100. 
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suoritteen rahana ilmaistu vastike52. Tulon arvostusperusteena on hyödykkeen 

tai sen käyttöoikeuden luovutuksesta saatu alkuperäinen vastike53. Tulo syntyy, 

kun sitä vastaava hyödyke luovutetaan. Luovutushetki ratkaisee yleensä omai-

suuslajien osalta tulon syntymishetken54.  

 

4.2.2 Menon käsite 

Yrityksen tuotannontekijästä suorittamaa vastiketta nimitetään menoksi ja se on 

vastaanotetun tuotannontekijän rahana ilmaistu vastike. Menoa luonnehditaan 

yleensä ulkopuoliselle tuotannontekijästä maksetuksi korvaukseksi, joka on  

uhrattu vakaassa tulon hankkimis- tai säilyttämistarkoituksessa.55 

 

Jos tulot ovat laajasti veronalaisia, on luonnollista, että myös menot ovat laajasti 

vähennyskelpoisia56. Näin ollen menon käsite on tulon käsitteen tavoin laaja57. 

Menon vähennyskelpoisuudesta säännellään EVL 7 §:ssä, ja sen mukaan  

vähennyskelpoisia ovat tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot 

ja menetykset. Säännöksen lähtökohtana on ajatus, että kaikki ne menot, jotka 

on suoritettu tulon hankkimis- ja säilyttämistarkoituksessa, ovat vähennyskel-

poisia58. Näin ollen tulopuoli ja vähennyspuoli ovat riippuvaisia toisistaan. Tästä 

voidaan johtaa myös vastaavuusteoriaksi nimetty periaate eli jos tietty tuloerä 

on saajalleen veronalaista tuloa, kuuluu maksajalle myös vähennysoikeus ja 

päinvastoin.59 

 

Menojen vähennyskelpoisuutta arvioitaessa lähtökohtana on niin sanottu sub-

jektiivinen arvioimistapa. Sen mukaan verovelvollisella on oikeus pyrkiä talou-

delliseen tulokseen parhaaksi katsomallaan tavalla, eikä menon vähennyskel-

poisuuteen vaikuta esimerkiksi se, onko meno tuottanut tuloa vai ei. Vähennys-

                                            
52 Myrsky – Linnakangas 2006, s. 48. 
53 Riistama 2004a, s. 139. 
54 Myrsky – Linnakangas 2006, s. 48. 
55 Myrsky – Linnakangas 2006, s. 48. 
56 Andersson – Linnakangas 2006, s. 113. 
57 Ks. Wikström 2006, s. 9. 
58 Myrsky – Linnakangas 2006, s. 127. 
59 Andersson – Linnakangas 2006, s. 113. 
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kelpoisia ovat näin ollen myös sellaiset menot, jotka eivät ole johtaneet tulon 

kertymiseen tai säilyttämiseen, kunhan ne on vain suoritettu todellisessa ja  

vakaassa tulon hankkimis- ja säilyttämistarkoituksessa.60 

 

4.2.3 Realisointiperiaate 

Realisointiperiaatetta on pidetty yleisenä tulovero-oikeudellisena periaatteena. 

Sen mukaisesti on katsottu, että vain realisoitunut tulo voi olla veronalaista.61 

 

Reunaehdot tulon veronalaisuudelle ovat, että tulon pitää olla saatu rahana tai 

rahanarvoisena etuutena, kysymyksessä pitää olla vastike ja vastikkeen pitää 

olla peräisin ulkopuoliselta62. Kun hyödykkeen arvo nousee, verovelvollinen ei 

saa rahaa eikä hänelle synny rahanarvoista saamista, vaikka hän korottaisikin 

kirjanpidossaan hyödykkeen arvon hankintamenoa suuremmaksi. Näin ollen 

realisointiperiaatteen mukaisesti verovelvollisen omistamien hyödykkeiden  

arvonnousua ei voida pitää tulona.63 

 

Luovutusvoittoina arvonnousut ovat laajalti veronalaisia, ja omaisuuden omis-

tusaikana aikana syntyneet arvonnousut realisoituvat ja tuloutuvat vasta sitten 

kun omaisuus luovutetaan eli käytännössä useimmiten myydään. Suuretkaan 

arvonnousut eivät siten ole veronalaista tuloa, jos omaisuutta ei luovuteta.64 

 

Meno on tuotannontekijästä suoritettu vastike. Vastikkeella tarkoitetaan lähinnä 

rahaa, mutta myös rahanarvoisena etuutena ulkopuoliselle tapahtunutta suori-

tusta.65 Menon on yleensä oltava todellinen eli reaalinen, joten fiktiivinen eli las-

kennallinen meno, jota ei vastaa ulkopuoliselle rahana tai rahanarvoisena etuu-

tena tapahtunut suoritus, ei oikeuta vähennykseen66. Siten realisoitumattomat 

                                            
60 Myrsky – Linnakangas 2006, s. 127–128. 
61 Andersson – Ikkala 2005, s. 83. 
62 Ks. Wikström 2006, s. 120. 
63 Andersson – Ikkala 2005, s. 82. 
64 Wikström 2006, s. 150. 
65 Andersson – Ikkala 2005, s. 165. 
66 Myrsky – Linnakangas 2006, s. 128. 
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arvonvähennyksetkään eivät ole realisointiperiaatteen mukaisesti vähennyskel-

poista menoa. 

 

4.3 Yrityksen verotettava tulo 

Verotettavan tulon laskennassa on kyse eräänlaisesta kirjanpidon korjauslas-

kelmasta. Kun lähtökohtana on tuloslaskelman mukainen tulos, verotettavaan 

tuloon päästään seuraavalla tavalla67: 

 
 kirjanpidon tulos 
 + veronalaiset tulot, jotka eivät ole kirjanpidon tuotoissa 
 – verovapaat tulot, jotka eivät ole kirjanpidon tuotoissa 
 + vähennyskelvottomat menot, jotka ovat kirjanpidon kuluissa 
 – vähennyskelpoiset menot, jotka eivät ole kirjanpidon kuluissa 
 = verotettava tulo 
 

Realisointiperiaatteen mukaisesti veronalaisia tuloja ovat lähtökohtaisesti aino-

astaan realisoituneet tulot ja vähennyskelpoisia menoja realisoituneet menot. 

Jos tulo on yrityksen tuloslaskelmalla, mutta se ei ole realisoitunut, vähenne-

tään se veroilmoituksella tilikauden tuloista. Samalla tavoin jos tuloslaskelmalla 

on vähennetty menoja, jotka eivät ole realisoituneet ja ovat siten vähennyskel-

vottomia, ne poistetaan veroilmoituksella menoista lisäämällä ne tuloon. 

 

Tulosvaikutteisesti arvostettavien rahoitusinstrumenttien arvonmuutokset, jotka 

kasvattavat kirjanpidon tulosta, vastaavat yllä olevan laskelman verovapaita  

tuloja, jotka eivät ole kirjanpidon tuotoissa. Siten ne vähennetään kirjanpidon  

tuloksesta verotettavaa tulosta laskettaessa. Vastaavasti kirjanpidon tulosta 

pienentävät tulosvaikutteisesti arvostettavien rahoitusinstrumenttien arvonmuu-

tokset rinnastetaan vähennyskelvottomiin menoihin, jotka ovat kirjanpidon ku-

luissa. Siten kirjanpidon menoissa olevat realisoitumattomat arvomuutokset lisä-

tään kirjanpidon tulokseen verotettavaa tulosta laskettaessa. 

 

Tasevaikutteisesti arvostettavien rahoitusvarojen muutokset kirjataan rahoitus-

varojen tase-arvojen lisäykseksi tai vähennykseksi riippuen siitä, että onko nii-

                                            
67 mm. Myrsky – Linnakangas 2006, s. 56. 
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den käypä arvo kasvanut vai pienentynyt. Käyvän arvon muutoksen vastakirja-

us tehdään omaan pääomaan. Siten tasevaikutteisesti arvostettavien rahoitus-

varojen käyvän arvon muutos vaikuttaa nimensä mukaisesti ainoastaan tasee-

seen. Käyvän arvon muutoksia ei merkitä tuloslaskelmalle tuloksi tai menoksi, 

joten niiden arvon muutokset eivät luonnollisestikaan vaikuta tilikauden tulok-

seen.  

 

Tasevaikutteisesti arvostettavien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset eivät 

ole myöskään veronalaista tuloa tai menoa, koska mitään realisoitunutta tuloa 

tai menoa ei synny. Tästä syystä tasevaikutteisesti arvostettavat rahoitusvarat 

eivät vaikuta verotettavan tulon määrään. 

 

4.4 Jakokelpoiset varat 

4.4.1 Varojen jakotavat 

Osakeyhtiö voi jakaa OYL 13:1 §:n perusteella varojaan seuraavilla tavoilla: 

 
1. voitonjakona tai varojen jakamisena oman pääoman rahastosta 
 
2. osakepääoman alentamisena 
 
3. omien osakkeiden hankkimisena tai lunastamisena 
 
4. yhtiön purkamisena tai rekisteristä poistamisena. 

 

Tässä alaluvussa keskitytään nimenomaan ensimmäisen kohdan voitonjakoon 

eli osingonjakoon. 

 

Yhtiö saa OYL 13:5 §:n mukaisesti jakaa osinkona vapaan oman pääoman, jos-

ta on vähennetty yhtiöjärjestyksessä määrätyt jakamatta jätettävät varat.  

Vapaata omaa pääomaa ovat OYL 8:1 §:n perusteella tilikauden ja edellisten  

tilikauden voitto sekä rahastot lukuun ottamatta arvonkorotusrahastoa, käyvän 

arvon rahastoa ja uudelleenarvostusrahastoa, jotka on säännelty OYL:ssa sido-

tuksi omaksi pääomaksi. 
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Tuloverolainsäädännössä ei ole osingon määritelmää. Luonteensa puolesta 

osinko on tuottoa osakkeelle eli oman pääoman ehtoiselle sijoitukselle osakeyh-

tiöön.68 

 

4.4.2 Tulosvaikutteisesti arvostettavat rahoitusinstrumentit 

Tulosvaikutteisesti käypään arvoon arvostettavien rahoitusinstrumenttien  

arvonmuutos vaikuttaa tilikauden tulokseen. Tulosvaikutteisten rahoitusinstru-

menttien arvonmuutos kirjataan tuloslaskelmaan siten, että rahoitusinstrumentin 

arvonnousu lisää ja arvonvähennys pienentää tilikauden tulosta.  

 

OYL 8:1 §:ssä määritellään erät, jotka ovat sidottua pääomaa, ja näitä ovat 

osakepääoma, arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto sekä uudelleenar-

vostusrahasto. Kaikki muut oman pääoman erät ovat lain mukaan vapaata 

omaa pääomaa ja siten ovat jakokelpoisia varoja. 

 

Tilikauden tulos merkitään omaan pääomaan vapaaseen omaan kertyneisiin 

voittovaroihin, joita voidaan käyttää voitonjakoon. Siten tulosvaikutteisesti käy-

pään arvoon arvostettavien rahoitusvarojen arvonmuutos vaikuttaa jakokelpois-

ten varojen määrään.69 

 

Tulosvaikutteiset tulosta korottavat käyvän arvon muutokset eivät ole veronalai-

sia eivätkä tulosta alentavat arvonmuutokset ole vastaavasti vähennyskelpoisia. 

Verotuksellisesti tulosvaikutteisesti käypään arvoon arvostettavat rahoitusin-

strumentit ovat ongelma, sillä jos voittovarat ovat kasvaneet realisoitumattomien 

arvonmuutosten myötä, niin yhtiön on mahdollista jakaa osinkoja, joista se ei 

ole maksanut lainkaan tuloveroa. 

 

Toisaalta kun osakeyhtiö jakaa jakokelpoisista voittovaroistaan osinkoa noudat-

taen säädettyä menettelyä, Verohallituksen mukaan ei ole merkitystä sillä, juon-

                                            
68 Verohallituksen ohje 206/345/2007. 
69 Näin myös Ahonen ym. 2006, s. 99 ja Niskakangas 2006, s. 346. 
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tuvatko voittovarat yhtiölle veronalaisista tuloista70. Toisin sanoen tämä tarkoit-

taa, että yhtiöllä olisi nykyisen verolainsäädännön valossa täysi oikeus jakaa 

osinkoa myös niistä voittovaroista, jotka ovat syntyneet tulosvaikutteisesti  

arvostettavien rahoitusinstrumenttien arvonmuutoksesta, vaikka se ei olisikaan 

maksanut niistä tuloveroa. 

 

4.4.3 Tasevaikutteisesti arvostettavat rahoitusinstrumentit 

Tasevaikutteisesti käypään arvoon arvostettavien arvonmuutos kirjataan IFRS:n 

mukaisesti omaan pääomaan. Jos tilinpäätös tehdään Suomen kirjanpitolain-

säädännön mukaisesti, arvonmuutos kirjataan KPL 5:2 a §:n mukaan käyvän 

arvon rahastoon.  

 

Käyvän arvon rahasto on määrätty OYL 8:1 §:ssä sidotuksi pääomaksi, joten 

KPL:n mukaan tasevaikutteisesti arvostettavien rahoitusinstrumenttien arvon-

nousuja ei voida jakaa ulos yhtiöstä osinkona. OYL:ssa on siten rakennettu  

yhtiöoikeuden kautta sulku, jolloin osakeyhtiölain normilla on estetty realisoitu-

mattomien arvonnousujen jakaminen osinkona 71 . IFRS-standardit eivät sen  

sijaan tunne käyvän arvon rahastoa. Ne erät, jotka KPL:n mukaan tulee merkitä 

omassa pääomassa olevaan käyvän arvon rahastoon, tulee merkitä IFRS-

standardien mukaan omaan pääomaan oman pääoman muutoslaskelman kaut-

ta. IFRS-standardit eivät kuitenkaan aseta mitään estettä käyvän arvon rahas-

ton käyttämiselle.72 Näin ollen yritysten, jotka soveltavat IFRS-normistoa, on 

                                            
70 Verohallituksen ohje 206/345/2007. 
71 Ks. Tikka 2004 s. 469. 
Uudistuneen osakeyhtiölain hallituksen esitystä edeltäneessä osakeyhtiölakityöryhmän mietin-
nössä ei tehty eroa realisoituneiden ja realisoitumattomien tuottojen osalta, vaan realisoitumat-
tomat arvonkorotukset olisivat olleet vapaata jaettavissa olevaa omaa pääomaa. Tämä ratkaisu 
perustui kansainväliseen vertailuun, jonka perusteella maksukykyisyyden arviointi on keskeinen 
osa varojen jakoon perustuvaa sääntelyä. Mietinnön mukaan velkojainsuojaksi tarkoitettua osa-
kepääoman puskurivaikutusta enemmän merkitystä on sillä, että säilyykö yhtiö maksukykyisenä 
varojenjaon jälkeen. Työryhmän mietinnössä ehdotettiinkin, että voitonjaon ja muun varojenjaon 
edellytykseksi otetaan se, että yhtiötä ei uhkaa jaon jälkeen maksukyvyttömyys, ja sillä varmis-
tuttaisiin, että yhtiö säilyttää toimintaedellytyksensä. Uudistuneessa osakeyhtiölaissa päädyttiin 
kuitenkin lopulta siihen, että käyvän arvon rahasto on sidottua pääomaa ja realisoitumattomat 
arvonnousut eivät ole siten jakokelpoisia varoja. Ks. Osakeyhtiölakityöryhmä 2003, s. 15, 61–62 
sekä HE 109/2005 vp, s. 25. 
72 HE:n luonnos 2007, s. 8–9. 
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mahdollista jakaa myytävissä olevien rahoitusvarojen realisoitumattomia ja siten 

verottamattomia arvonnousuja osinkona omistajille. KPL:a sovellettaessa tämä 

ei kuitenkaan ole mahdollista OYL:n säännösten takia. 

 

4.5 Muita rahoitusinstrumenttien verotukseen liittyviä 

näkökohtia 

4.5.1 Luotettavuusnäkökohdat 

Verottaminen perustuu pitkälti kirjanpitoon ja tilinpäätökseen, joten niiden luotet-

tavuus on verotuksen ja veroasioiden hoitamisen kannalta välttämätöntä. Kir-

janpidon epäluotettavuudesta saattaa verotuksessa pahimmillaan seurata  

arvioverotus liitännäisseuraamuksineen, kuten veronkorotus ja mahdolliset  

rikosoikeudelliset seuraamukset.73 IFRS:n mukaisen käypään arvoon arvosta-

misen kohdalla voi tulla eteen tilanne, jossa kirjanpidon luotettavuus voidaan 

käypien arvojen osalta asettaa verotusta toimitettaessa kyseenalaiseksi. 

 

Käypä arvo määritellään IFRS-standardeissa rahamääräksi, johon omaisuuserä 

voitaisiin vaihtaa tai jolla velka voitaisiin suorittaa asiaa tuntevien, liiketoimeen 

halukkaiden, toisistaan riippumattomien osapuolten välillä. IFRS-standardeissa 

omaksuttu käypä arvo on siten lähellä markkina-arvon määritelmää.74 Markkina-

arvoista puhuttaessa ajatellaan usein, että ollaan tekemisissä objektiivisen las-

kennan kanssa. Niin Suomen markkinoilla, kuin Euroopassa yleensäkin, todelli-

nen markkinoilla saatavissa oleva markkinahinta on kuitenkin harvinaisuus. 

Pääosin markkinahinnan joudutaankin tuottamaan arviointi- ja laskentamene-

telmillä, jotka nojaavat monille oletuksille.75 Näin on myös rahoitusinstrument-

tien käypään arvoon arvostamisen suhteen. 

 

                                            
73 Leppiniemi – Walden, 2. Mistä on kysymys? – Kirjanpidon ja verotuksen kytkennät – Kirjanpi-
toaineisto verotuksen todisteaineistona. 
74 Englund – Järventausta 2005, s. 502. 
75 Leppiniemi 2005a, s. 20. 
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Rahoitusinstrumentin käypä arvo määritetään IAS 39:n mukaan ensisijaisesti 

noteeratun markkinahinnan perusteella. Jos rahoitusinstrumentille ei ole saata-

villa markkinahintaa, mutta sen osatekijöille tai vastaavanlaisilla rahoitusinstru-

menteille on olemassa markkinahinta, käypä arvo lasketaan näiden osatekijöi-

den tai vastaavanlaisten rahoitusinstrumenttien markkinahintojen perusteella. 

Jos rahoitusinstrumentin tai sen osatekijöiden markkinat eivät ole toimivia,  

rahoitusinstrumentin käypä arvo tulee määrittää arvostusmenetelmän avulla. 

Käytännössä arvostusmenetelmän noudattaminen tulee olemaan väistämätöntä 

monille käypään arvoon arvostettaville varoille ja veloille76. 

 

Laskentamalliin perustuva käypä arvo määritetään hypoteettisen markkina-

arvon perusteella. Kun määritetään varojen hypoteettista käypää arvoa, lähtö-

kohtana on yritysjohdon näkemys tulevaisuudesta ja ennuste varoihin liittyvistä 

tulevaisuuden tuloista ja menoista. Siten markkina-arvo on ennustettu arvo eikä 

havaittu arvo, ja se perustuu poikkeuksellisen suuressa määrin oletuksiin tule-

vaisuuden tapahtumista.77 

 

Matemaattinen laskentamalli voi aiheuttaa ongelmia luotettavuuden kannalta, 

sillä ennusteet ovat vain ennusteita, vaikka ne olisi laatinut yritysjohto, arvon-

määrityksen asiantuntijat tai ekonomistit. Ennusteet ovat luonteensa puolesta 

subjektiivisia eivätkä siten kuvaa markkinoiden näkemyksiä.78  

 

Verotuksen kannalta ehkä merkittävin matemaattisiin laskentamalleihin liittyvä 

ongelma on kuitenkin se, että matemaattiset laskentamallit saattavat antaa  

hyvinkin erilaisia lopputuloksia, vaikka perusoletuksiin tehdään vain pieniä muu-

toksia ja ne vaihtelevat sallituissa rajoissa. Laskentamallin käypiä arvoja voi-

daan pitää luotettavina vain, jos lopputulosten vaihteluväli ei ole merkittävä eli 

samaan lukuun voidaan päätyä toistuvasti. Näyttää kuitenkin siltä, ettei toimivilla 

markkinoilla noteeraamattomien rahoitusinstrumenttien arvostuksessa samoihin 

                                            
76 Englund – Järventausta 2005, s. 503. 
77 Ks. Englund – Järventausta 2005, s. 503–504. 
78 Englund – Järventausta 2005, s. 504–506. 
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lukuihin voida päätyä, vaan käypä arvo voi vaihdella suurestikin.79 Tämä aiheut-

taa kyseenalaiseksi sen, että voidaanko verotuksessa luottaa tilinpäätöksen 

käypiin arvoihin, vaikka ne olisikin laskettu laskentamallin sallimissa rajoissa  

oikein. Koska käyvän arvon laskentatekniikkaa käyttämällä on mahdollista 

päästä erilaisiin tuloksiin, on vaarana myös arveluttavan verosuunnittelun har-

joittaminen. Tällöin johdolle avautuisi lain suoma mahdollisuus muokata perus-

oletusarvojen puitteissa rahoitusvarojen käypiä arvoja yrityksen verotuksen 

kannalta sopiviksi. 

 

Jos rahoitusinstrumentille ei ole olemassa suoraan käyvän arvon pohjaksi 

markkinahintaa esimerkiksi pörssikurssien kautta, sen käypä arvo voidaan mää-

rittää rahoitusvaran osatekijöiden tai vastaavanlaisten rahoitusvarojen markki-

nahintojen mukaan. On sanomattakin selvää, ettei rahoitusvaran osatekijöiden 

markkinahintoja, saati vastaavanlaisten rahoitusvarojen markkinahintoja, voida 

missään tapauksessa ottaa verotuksen pohjaksi. Etenkin jälkimmäisten markki-

nahinnat saattavat poiketa täysin arvostuksen kohteena olevan rahoitusinstru-

mentin todellisesta käyvästä arvosta. Kukin rahoitusvara on aina oma kokonai-

suutensa ja jokaisen rahoitusvaran käypään arvoon vaikuttavat omat tekijänsä, 

joten etenkään vastaavanlaisten rahoitusvarojen markkina-arvoja ei voida ottaa 

rahoitusvaran käyvän arvon pohjaksi. Jos näin tehdään, ei verotuksen pohjana 

olevaa tilinpäätöstä voida tältä osin pitää luotettavana.  

 

Realisointiperiaatteen kannattajat ovat katsoneet meno–tulo-teorian positiivi-

seksi piirteeksi sen, että tuloslaskenta on näin tehtynä mahdollisimman objektii-

vista ja yksiselitteistä. Meno–tulo-teoriaankin kuitenkin sisältyy melkoinen sub-

jektiivinen elementti etenkin menojen jaksotuksessa, sillä menojen jakaminen 

poistoiksi ja aktiivoiksi perustuu johdon tulonodotuksiin. Toisin sanoen johdon 

katsotaan kykenevän ja haluavan rehellisesti arvioida, mistä osasta menoa ei 

kerry enää tuloja sekä mistä osasta tuloja voidaan vielä odottaa syntyvän.80  

Siten nykyisen verolainsäädännönkään mukainen arvostaminen ei ole täysin 

objektiivisia. Näin ollen käyvän arvon käytön ongelmallisuutta ei voida täysin  
                                            
79 Ks. Englund – Järventausta 2005, s. 504. 
80 Pihlanto 2003, s. 11. 
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perustella sen subjektiivisen luonteen takia, koska subjektiivisuutta on myös 

meno–tulo-teoriassa. Kaikesta huolimatta käyvän arvon subjektiivinen luonne 

on merkittävä argumentti sen suhteen, miten luotettavana verotuksen perustana 

olevaa tilinpäätöstä voidaan pitää. 

 

4.5.2 Selvitysvelvollisuus ja todistustaakka 

Verotuksen luonteesta johtuen joudutaan usein käyttämään runsaasti verotus-

arvoja, mutta periaatteellisesti verotuksessa noudatetaan kuitenkin käyvän  

arvon periaatetta. Lähtökohtana on, että omaisuus arvostetaan todennäköiseen 

luovutushintaan. Käyvän arvon osoittaminen on usein kuitenkin vaikeaa, joskus 

jopa mahdotonta. Tästä johtuen tämän kysymyksenasettelun osalta on erittäin 

tärkeää se menettelyyn liittyvä kysymys, kuka on velvollinen selvittämään käy-

vän arvon. Kysymyksen asettelusta käytetään nimitystä selvittämisvelvollisuu-

den jakautuminen.81 

 

Selvitysvelvollisuuden jakautumista koskevat säännökset ovat VML 26.4 §:ssä, 

jonka mukaan verovelvollisen täytettyä ilmoittamisvelvollisuutensa tulee verovi-

ranomaisen ja verovelvollisen osallistua mahdollisuuksiensa asian selvittämi-

seen. Pykälässä tarkennetaan selvitysvelvollisuutta siten, että pääasiallisesti 

sen osapuolen, jolla on asian selvittämiseen paremmat edellytykset, on esitet-

tävä asiasta selvitystä.  

 

Jos verotusta koskevissa säännöksissä ei ole tarkempia säännöksiä asian sel-

vittämisestä ja siihen liittyvästä näytön hankkimisesta, verotusta toimitettaessa 

myös hallintolain säännökset saattavat eräiltä osin tulla sovellettaviksi82. Selvit-

tämisvelvollisuutta koskevat säännökset ovat HL 31 §:ssä, ja sen mukaan  

viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämi-

sestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Asian-

osaisen, eli tässä tapauksessa verovelvollisen, on HL 31 §:n perusteella esitet-

                                            
81 Wikström 2006, s. 130. 
82 Myrsky 2004, s. 105–106. 
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tävä selvitystä vaatimuksensa perusteista, ja asianosaisen on muutoinkin myö-

tävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.  

 

Tilinpäätöksessä rahoitusinstrumenteista esitettävistä tiedoista säännellään 

IFRS 7 -standardissa83. Standardi korostaa yrityksen vastuuta siinä, minkälaista 

tietoa se antaa rahoitusinstrumenteista tilinpäätöksessään 84 . IFRS 7.7:n  

mukaan yrityksen on esitettävä tietoa, jonka perusteella tilinpäätöksen käyttäjät 

pystyvät arvioimaan rahoitusinstrumenttien merkitystä yrityksen taloudelliseen 

asemaan ja tulokseen. Vastaava säännös on sisällytetty fair value -direktiivin  

42 d artiklaan ja RVA 8 §:än. Siten sekä IFRS 7 että kirjanpitolainsäädäntö vel-

voittavat yritykset esittämään rahoitusinstrumentteihin liittyvät tarpeelliset tiedot. 

Yrityksen on muun muassa esitettävä kaikkien rahoitusvarojen ja -velkojen käy-

pä arvo tavalla, joka mahdollistaa sen vertaamisen vastaavaan kirjanpitoar-

voon85. Tämän lisäksi yrityksen on selvitettävä tilinpäätöksessä, onko käyvät  

arvot määritetty kokonaan tai osittain markkinoilla julkaistujen hintanoteerausten 

pohjalta vai arvonmääritysmenetelmän avulla, mitä arvonmääritysmenetelmää 

on sovellettu ja arvonmäärityksessä käytetyt oletukset86.  

 

Veroilmoituksessa ilmoitettuja seikkoja on syytä pitää tosina, kunnes ne asete-

taan perustellusti kyseenalaisiksi. Lähtökohtana on siis se, että veroilmoitus luo 

presumption verotuksen perusteeksi asetettavista tosiseikoista.87 Jos rahoitus-

instrumentit on arvostettu IFRS:n mukaan ja niihin liittyvät tiedot on dokumentoi-

tu IFRS 7 -standardin mukaisesti, tämän tulisi riittää täyttämään verovelvollisen 

selvittämisvelvollisuuden. IFRS 7 -standardin soveltamisohjeen kappaleessa B3 

ohjeistetaan, että yritys voi päättää tilanteesta riippuen, kuinka tarkkoja yksityis-

kohtia se antaa IFRS 7:n vaatimusten noudattamisesta. Tästä huolimatta voi-

daan katsoa, että IFRS 7 edellyttää rahoitusinstrumenttien käyvän  

                                            
83 IFRS 7.1:n mukaan standardin tarkoituksena on vaatia yrityksiä esittämään tilinpäätökses-
sään tietoja, joiden avulla käyttäjät voivat arvioida rahoitusinstrumenttien merkitystä yhteisön  
taloudelliseen asemaan ja tulokseen. Standardin tavoitteisiin kuuluu myös se, että käyttäjät voi-
vat arvioida rahoitusinstrumenteista aiheutuvien sellaisten riskien luonnetta ja laajuutta, joille yri-
tys on alttiina kauden aikana ja tilinpäätöspäivänä ja miten yritys hallitsee kyseisiä riskejä. 
84 Virkkunen 2007b, s. 535. 
85 Ks. IFRS 7.25. 
86 Ks. tarkemmin IFRS 7.27. 
87 Myrsky 2004, s. 105. 
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arvon esittämisestä niin tarkkoja tietoja, että verovelvollisen selvitysvelvollisuu-

den voidaan katsoa täyttyvän rahoitusinstrumenttien osalta jo kirjanpidossa ja  

tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen perusteella. 

 

Jos veroviranomainen on eri mieltä esimerkiksi rahoitusinstrumentin käyvästä 

arvosta, veroviranomaisen on hankittava selvitys käyvästä arvosta päätöksen-

tekoa varten. Mikäli veroviranomainen katsoo, ettei tilinpäätöksen mukainen 

käypä arvo kuvasta todellista käypää arvoa, yritys tulee tältä osin arvioverotet-

tavaksi. Tällöin verotuksen toimittajan tulee osoittaa arvioverotuksen peruste eli 

laskelmaverotuksesta poikkeukselliseen arvioverotukseen siirtymisen oikeu-

tus88. Jos verovelvollinen on selvittänyt rahoitusinstrumentteihin liittyvät tiedot 

IFRS 7:n säännösten mukaisesti, veroviranomaisella voidaan katsoa olevan  

todistustaakka käyvän arvon suhteen. 

 

4.5.3 Verosuunnittelu, veron minimointi ja veron kiertäminen 

Suomessa perustuslaki suojaa omistajan valinnanvapautta. PL 15.1 §:ssä tode-

taan, että jokaisen omaisuus on turvattu. Omistusoikeus on niin sanottu vapa-

usoikeus, joka antaa ja turvaa omistajalle vapauden luovuttaa ja käyttää omai-

suuttaan. PL 18.1 §:ssä vahvistetaan myös yrittämisen vapauden periaate, jon-

ka mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemal-

laan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.89 

 

Omistusoikeuden suojalla ja yrittämisen vapauden periaatteella on vaikutusta 

vero-oikeuteen. Valinnanvapauden suojalle voidaan antaa vero-oikeuteen  

soveltuva tulkinta, jonka mukaan lähtökohtaisesti verovelvollisella on vapaus 

valita vaihtoehto, joka on hänelle itselleen taloudellisesti edullisin. Veronsaaja 

on sidottu vapauden tällaiseen käyttämiseen ja verovelvollisen valinnanvapau-

teen ei saa puuttua. Valinnanvapauteen liittyy myös se, että lähtökohtaisesti  

siviilioikeudelliset oikeustoimet sitovat myös vero-oikeudessa.90 

                                            
88 Ks. Tikka – Nykänen – Juusela, 29. Arvioverotus – Todistustaakka. 
89 Ks. Wikström 2006, s. 79. 
90 Ks. Wikström 2006, s. 80–81. 
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Valinnanvapauteen sisältyy myös verosuunnittelu91. Verosuunnittelulla pyritään 

selvittämään ne veroseuraamukset, joita kustakin päätösvaihtoehdosta aiheu-

tuu. Samalla pyritään huolehtimaan siitä, että verorasitus jäisi mahdollisimman 

pieneksi.92 Verosuunnittelussa verot tai verokustannukset ovat yksi tekijä mui-

den joukossa93. 

 

Verosuunnitteluun liittyvä lähikäsite on veron minimointi94. Käsitteiden välille ei 

voida vetää tarkkaa rajaa. Käsitteet eroavat toisistaan siten, että kun verosuun-

nittelussa verokustannukset ovat yksi tekijä muiden joukossa, veron minimoin-

nissa verokustannukset ovat selkeästi keskeisessä asemassa.95 

 

Rahoitusinstrumenttien verotukseen liittyviä asioita on käsitelty julkisesti yleen-

sä vain veronsaajan kannalta. Rahoitusinstrumenttien arvostamiseen voi kui-

tenkin liittyä myös verosuunnitteluun tai veron minimointiin perustuva näkökul-

ma. Perustellusti voidaan kysyä, että miksei veronmaksaja voisi harjoittaa rahoi-

tusinstrumenttien arvostamiseen liittyvää verosuunnittelua? 

 

Rahoitusinstrumenttien arvostamiseen liittyvän subjektiivisen luonteen vuoksi 

on kuitenkin vaarana, että verosuunnittelu kääntyy veron kiertämiseksi. Veron 

kiertämisestä on yleislauseke VML 28 §:ssä. Kun on kyse veron kiertämisestä, 

verovelvollinen ryhtyy järjestelyihin, joilla hän tavoittelee aivan ilmeisesti lain 

tarkoitukselle vieraita veroetuja. Veron kiertämiselle on tunnusomaista, että sii-

nä järjestelylle annetaan oikeudellinen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista 

luonnetta.96  

 

Veronkiertoa koskeva VML 28 § on yleislauseke, joten se antaa verotuksen 

toimittajalle mahdollisuuden tulkita verosäännöksiä normaalin tulkinnan ylittäväl-

                                            
91 Wikström 2006, s. 81. 
92 Niskakangas, 19. Verosuunnittelu – Yleisiä verosuunnittelunäkökohtia – Verosuunnittelun ta-
voite. 
93 Wikström 2006, s. 81. 
94 Wikström 2006, s. 81. 
95 Wikström 2006, s. 84. 
96 Niskakangas, 19. Verosuunnittelu – Veron minimointi ja veron kiertäminen – Lain tarkoituksel-
le vieras etu. 
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lä tavalla ja siten estää veron kiertämistä97. Tämä luo yksityisoikeudellisesti  

pätevien veronminimointitoimien kenttään epävarmuusalueen, jolla verovelvolli-

nen ei voi olla varma siitä, hyväksytäänkö verotuksessa hänen sanamuodon 

mukaiseen tulkintaan perustuva ratkaisuvaatimuksensa, vai omaksuuko vero-

tuksen toimittaja tulkinnan, joka vastaa paremmin taloudellista lopputulosta98.  

 

Erityisesti käyvän arvon arvioinnin osalta verovelvollisen ja verotuksen toimitta-

jan välillä voi olla kyse hyvinkin suurista näkemyseroista. Vaikka verovelvollinen 

pitäisi omaa näkemystään perusteltuna, saattaa veron toimittajan näkemys olla 

toinen ja siten verovelvollisen verotaakka saattaa lisääntyä huomattavasti. Jos 

verotuksen toimittaja pitää verovelvollisen arviota käyvän arvon määrästä poik-

keuksellisena ja keinotekoisena, saattaa verotuksen toimittaja tulla jopa tulok-

seen, että kyseessä on veronkierto. 

 

Hyväksyttävän veron minimoinnin ja hylättävän veron kiertämisen välinen raja 

on yksi vero-oikeuden vaikeimpia ongelma-alueita. VML 28 § on sanamuodol-

taan suhteellisen yleinen eikä sen perusteella voida yksiselitteisesti jakaa veron 

minimointiin tähtääviä toimia hyväksyttäviksi tai hylättäviksi.99 VML 28 §:n sovel-

tamismahdollisuuksia arvioitaessa on oikeuskäytännöstä tehtävillä päätelmillä 

keskeinen asema. Ongelmallista on, ettei VML 28 §:n soveltamisedellytyksiä 

voida tarkasti osoittaa edes oikeustapausanalyysillä, koska tapaukset ovat piir-

teiltään kovin yksilöllisiä ja jatkuvasti tulee esille uusia menettelytapoja, joista on 

vaikea sanoa, kummalla puolella rajaa ne ovat.100  

 

                                            
97 Niskakangas, 19. Verosuunnittelu – Veron minimointi ja veron kiertäminen – Yleislauseke. 
Toinen tapa, miten verojärjestelmässä voidaan veronkiertämisongelmaan suhtautua, on tyytyä 
normaalin tulkinnan mahdollisuuksiin. Tällöin lain soveltaja ei useinkaan voi reagoida edun epä-
ämisellä. Seurauksena on yleensä lainsäädännön monimutkaistuminen, koska joudutaan laati-
maan säännöksiä, joiden tehtävänä on estää muiden säännösten kiertäminen. Ks. Tikka – Ny-
känen – Juusela, 25. Veron kiertäminen – Veron minimointi ja veron kiertäminen – Veron kier-
täminen. 
98 Tikka – Nykänen – Juusela, 25. Veron kiertäminen – VML 28 §:n soveltamismahdollisuuden 
arviointi verosuunnittelutilanteissa – Epävarmuusalue. 
99 Niskakangas, 19. Verosuunnittelu – Veron minimointi ja veron kiertäminen – Oikeuskäytäntö. 
100 Tikka – Nykänen – Juusela, 25. Veron kiertäminen – VML 28 §:n soveltamismahdollisuuden 
arviointi verosuunnittelutilanteissa. 
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Rahoitusinstrumenttien osalta ongelma on, ettei niihin liittyviä KHO:n ratkaisuja 

ole edes olemassa. Siten veron minimoinnin ja veron kiertämisen rajaa ei voida 

luotettavasti arvioida. Tämä saattaa aiheuttaa verovelvollisille kohtuuttoman 

epävarmuustekijän. Kun elinkeinoverolainsäädäntöön tulee rahoitusinstrument-

tien arvonmuutosten verotukseen liittyvät säännökset ja jos nämä säännökset 

ovat yleislausekkeenomaisia, tulisi Verohallituksen antaa tarkemmat ohjeet niis-

tä rahoitusinstrumenttien arvostamisperiaatteista, jotka hyväksytään verotuk-

sessa. On kuitenkin varsin mahdollista, että veron minimoinnin ja veron kiertä-

misen raja määritellään myös rahoitusinstrumenttien käyvän arvon osalta vasta 

KHO:ssa. 
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5. ELINKEINOVEROLAIN MAHDOLLINEN KEHITTYMINEN 

5.1 Kirjanpidon ja verotuksen yhteys 

5.1.1 Yleistä 

IFRS-normiston käyttöönotto korostaa aikaisempaa enemmän sitä, että tilinpää-

tös- ja verosäännöstöt palvelevat eri tarkoituksia, niillä on erilaiset tavoitteet ja 

ne perustuvat erilaisiin periaatteisiin. Tämän vuoksi tilinpäätöksen tulos poik-

keaa käytännössä aina verotuksen perustana olevasta tuloksesta.1 Kun pörs-

siyrityksissä siirryttiin IFRS-tilinpäätösten laatimiseen, muodostui myös verojär-

jestelmän muuttamiselle paineita. Fiskaalisesti merkittävimpien yritysten laati-

essa IFRS-tilinpäätöksen, joka ei ole millään tavoin mukautettu verojärjestel-

määmme, perinteiset kirjapidon ja verotuksen kytkennät aiheuttavat ennakoi-

mattomia yhteensovittamattomuudesta aiheutuvia ongelmia niin verovelvollisille 

kuin veronsaajallekin.2 

 

Verotus perustuu pitkälti kirjanpitoon ja siinä tehtyihin ratkaisuihin. Aikaisemmin 

tämä ei ollut verotuksen kannalta ongelmallista, sillä ennen vuoden 2005 alkua, 

jolloin uudistunut KPL tuli voimaan, kirjanpitosääntely oli melko yhteneväinen 

verolainsäädännön kanssa3. Nykyinen elinkeinoverolainsäädäntö on kuitenkin 

nykyistä kirjanpitolainsäädäntöä ja erityisesti IFRS-normistoa paljon ajastaan 

jäljessä ja siksi kiinteästä yhteydestä on alkanut muodostua ongelma. Tämä on 

myös syy sille, miksi elinkeinoverolainsäädäntöä aiotaan uudistaa. 

 

Kirjanpidon ja verotuksen välinen yhteys on järjestettävissä kahdella eri tavalla. 

Ensimmäinen tapa on, että verotus perustuu nykylainsäädännön tavoin kirjanpi-

toon ja siitä johdettuun tilinpäätökseen. Toinen tapa on, että verotettavan tulon 

                                            
1 Riistama 2004b, s. 268. 
2 Leppiniemi – Walden, 4. Verotuksen suunnittelu – Tilinpäätös- ja verosuunnitteluympäristö – 
Verotuksen muutospaineita. 
3 Ks. Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 35. 
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laskelma laaditaan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä erillään.4 Seuraavaksi näitä 

kahta eri tapaa käsitellään lähemmin. 

 

5.1.2 Kirjanpitosidonnaisuuden säilyminen 

Verotuksen perustuminen kirjanpitoon ja siitä johdettuun tilinpäätökseen on tyy-

pillinen Manner-Euroopassa ja Pohjoismaissa5. Tällöin yrityksen verotettavan 

tulon laskemisessa lähtökohtana kirjanpidollinen tulos. 

 

IFRS:n myötä KPL on lähentynyt IFRS-standardien kanssa ja samalla eriytynyt 

entistä kauemmas verotuksen perustana olevan meno–tulo-teorian lähtökohdis-

ta. IFRS:n tavoin KPL:n keskeisin tehtävä on nykyisin oikean kuvan antaminen 

yrityksen toiminnasta ja arvosta, ei enää jakokelpoisen voiton laskeminen. EVL 

sen sijaan pohjautuu yhä edelleen paljolti samaan ajatusmaailmaan kuin en-

nenkin.6 Mikäli lainsäätäjä haluaa kirjanpitosidonnaisuuden jatkuvan, on nimen-

omaan verolainsäädännön asemana sopeutua kirjanpitolainsäädäntöön eikä 

toisinpäin. Tällöin verotuksellista tuloslaskentaa yhtenäistetään kirjanpidolliseen 

tuloslaskentaan ja siten myös verotuksessa tingitään realisointiperiaatteesta7. 

 

IFRS-standardit nojautuvat ajatukseen, jonka mukaan yrityksen tulisi kirjata  

taseeseen kaikki varoina ja velkoina pidettävät erät ja vain nämä erät. Tuotot ja 

kulut määräytyvät sitten näiden varojen ja velkojen muutosten kautta.8 Näin  

ollen IFRS-tilinpäätöksen tärkein osa on tase, ja tähän myös KPL on suuntautu-

nut lainsäädäntöuudistuksen myötä. Tämä luo perustavanlaatuisen ongelman 

verotukseen. Verotuksen lähtökohtana on yrityksen tulos, joten on luonnollista, 

että elinkeinoverotuksen perustana on nimenomaan kirjanpidollinen tulos, ei  

tase 9 . Myös rahoitusinstrumenttien arvonmuutoksissa on käytännössä kyse  

tasearvojen muutoksista. 

                                            
4 Ks. Riistama 2004b, s. 268. 
5 Riistama 2004b, s. 268. 
6 Ks. Kukkonen 2007, s. 52–53. 
7 Ks. Tikka 2004, s. 469. 
8 Englund – Järventausta 2005, s. 501. 
9 Niskakangas 2006, s. 345. 
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IASB uudistaa ja kehittää standardeja aktiivisesti, joten IFRS ole stabiili stan-

dardi vaan elää jatkuvasti10. Tämä luo omat haasteensa verolainsäädännön  

kehittämiseen. Jos kirjanpidon ja verotuksen kiinteä yhteys säilyy, kirjanpitolain-

säädäntö ei voi sopeutua verotuksen tarpeita varten, vaan EVL:n on muututtava 

kirjanpitonormistojen mukana. Käytännössä EVL voi muuttua kahdella tavalla. 

Ensinnäkin elinkeinoverolainsäädäntöä voidaan muuttaa sitä mukaa kuin IFRS-

standardit tai Suomen kirjanpitolainsäädäntö muuttuu. Erityisesti IFRS-

standardeille on kuitenkin ominaista, että ne voivat muuttua usein ja nopealla 

aikataululla, joten EVL olisi todennäköisesti hyvinkin nopeasti vanhentunut. 

EVL:n säännöksistä saattaisi myös tulla erittäin yksityiskohtaisia, jos ne yhden-

mukaistettaisiin IFRS-standardeihin. Kaikesta huolimatta IFRS on laajasti tun-

nettu ja hyväksytty tilinpäätössäännöstö, joten IFRS:n perusrakenne voisi  

perustana esimerkiksi itsenäiselle EU:n verotusnormistolle11.  

 

Toinen tapa, jolla EVL voisi sopeutua kirjanpitonormistoihin, olisi tehdä EVL:n 

säännöksistä yleislausekkeenomaisia, joten EVL:n säännöksiä ei tarvitsisi erik-

seen muuttaa vaikka jokin standardi muuttuisikin. Tällöin EVL olisi aina ajan  

tasalla ja IFRS-standardien pohjalta tehtyjä tilinpäätöksiä voisi käyttää sellaise-

naan verotuksessa. Jos EVL:n säännöksistä tulisi hyvin yleislausekeenomaisia, 

olisi mahdollista, että VHL 2.2 §:n mukainen oikea ja yhdenmukainen verotus 

vaarantuisi. Yhdenvertaisuusperiaatteeseen kuuluvan tasapuolisen kohtelun 

vaatimus edellyttää, että viranomainen ratkaisee oikeudellisesti vastaavat  

tapaukset samalla tavoin, vaikka tapausten olosuhteet eivät olisikaan kaikilta 

osin yhtenevät12. Jos EVL:n säännökset ovat hyvin tulkinnanvaraisia, eri vero-

tuksen toimittajat saattaisivat tehdä samassa asiassa erilaisen ratkaisun, jolloin 

myös verovaikutukset vaihtelisivat. Liian yleiseen muotoon kirjoitettu EVL antai-

si myös kannustimen verotuksen välttämiseen tähtäävään verosuunnitteluun, 

mikä voisi haitata taloudellista tehokkuutta ja aiheuttaa sekä veronmaksajalle 

että veronsaajalle ylimääräisiä kustannuksia13. 

                                            
10 Ks. Niskakangas 2006, s. 345.  
11 Ks. Oestreicher – Spengel 2007, s. 451. 
12 Penttilä – Ronkainen 2002 s. 39. 
13 Ks. Oestreicher – Spengel 2007, s. 439. 
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IFRS-standardeihin siirtyminen on synnyttänyt kasvukipuja, sillä uudet mää-

räykset ovat laajat ja vaikeasti tulkittavissa14. Aikaisemmat puitelait ovat korvau-

tuneet yksityiskohtaisilla, joskus keittokirjaan rinnastetuilla, kirjanpidon ja tilin-

päätöksen reseptikokoelmilla15. Samalla on syntynyt ammattikunta konsultoiville 

tilintarkastajille, jotka hallitsevat vain yhden standardin tai standardin osan16. 

Tämä jo kertoo siitä, että miten monimutkaisesta tilinpäätösnormistosta on kyse. 

Muun muassa Niskakankaan mukaan verotuksen ja kirjanpidon välisestä yhtey-

destä ei voida kuitenkaan tulevaisuudessakaan irtautua, koska verotuksen toi-

mittaja tarvitsee päätöksentekonsa pohjaksi yrityksen vahvistetun tilinpäätök-

sen. Tämä pätee hänen mukaansa sekä KPL:n että IFRS:n mukaan tilinpäätök-

sensä laativiin verovelvollisiin.17  Toisaalta uhkatekijöitä tilinpäätösten laaduk-

kuudelle ja luotettavuudelle saattaa syntyä, jos edes laskentatoimen ammattilai-

set, kuten tilintarkastajat, eivät voi saavuttaa sellaista tietämystä, että he hallit-

sisivat kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä yksityiskohtaisesta että laajemmasta 

katsantokannasta tarkasteltuna18. Samalla herää myös kysymys, että jos kirjan-

pitosidonnaisuus säilyy myös IFRS-tilinpäätösten kohdalla, niin miten verohal-

linnon on mahdollista tarkastaa IFRS-yhtiöiden verotus laadukkaasti, tehok-

kaasti ja kohtuullisin kustannuksin? 

 

IFRS:n mukaisessa taseessa esiintyvät erät eivät edusta meno–tulo-teorian 

määrittelemiä alkuperäisen hankintamenon osia, joita ei ole vielä vähennetty  

tuloista, vaan ne ovat enemmän tai vähemmän subjektiivisin perustein tehtäviin 

arvioihin perustuvia ”korjattuja” eli uudelleenarvostettuja hankintamenoja.  

Taseen edustamat omaisuusarvot myös kohoavat jatkuvasti, mikä johtuu nou-

sevan hintatason olosuhteista.19 Jos verotus tullaan toimittamaan myös jatkossa 

tilinpäätöksen pohjalta ja käyvän arvon muutokset tulevat verotuksen piiriin,  

verotettavat tulokset tulevat todennäköisesti heilahtelemaan jatkossa enemmän 

                                            
14 Leppiniemi 2005c, s. 12. 
15 Leppiniemi 2005a, s. 19. 
16 Leppiniemi 2005c, s. 12. 
17 Ks. Niskakangas 2006, s. 346–347. 
18 Ks. Leppiniemi 2005a, s. 19–20. 
19 Pihlanto 2003, s. 11. 
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kuin mihin on totuttu20. Tämän seurauksena myös verotulot voivat vaihdella eri 

vuosina hyvinkin paljon. Tämä on lainsäätäjän otettava verolainsäädännössä 

huomioon. 

 

5.1.3 Kirjanpidon ja verotuksen eriytyminen 

Kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä eriytetty verotettavan tulon laskenta on tyypilli-

nen anglosaksisissa maissa ja niistä erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-

Britanniassa 21 . Tällöin kirjanpidollinen tulos ei ole verotuksen lähtökohtana, 

vaan verotettava tulos lasketaan erillään kirjanpidosta. 

 

IFRS-standardien käyttöönotto on korostanut entistä enemmän, että kirjanpito ja 

verotus palvelevat eri tarkoituksia. Suomessa IFRS:n soveltaminen on pakollis-

ta noteerattujen yhtiöiden konsernitilinpäätöksissä, mutta yhtiökohtaisen IFRS-

tilinpäätösten laatiminen ei ole Suomessa houkuttelevaa negatiivisten verovai-

kutusten takia. Tämä johtuu nykyisestä vanhaan kirjanpitolakiin perustuvasta 

EVL:sta ja kirjanpidon ja verotuksen tiiviistä suhteesta.22 Maissa, joissa yhtiö-

kohtaisen IFRS-tilinpäätöksen laatiminen on mahdollista, verotuksen kirjanpi-

tosidonnaisuus on yleensä lievä tai sitä ei ole lainkaan23. 

 

Verotuksen ja kirjanpidon siteen purkaminen tarkoittaisi, että veroilmoitus olisi 

laadittava paljolti ilman nykyisten säännösten sallimaa tilinpäätöslukujen tukea. 

Veroilmoituksen täyttäminen aiheuttaisi tästä syystä yrityksille huomattavasti 

ylimääräistä työtä ja kustannuksia, sillä tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että 

yritysten tulisi periaatteessa laatia kaksi eri tilinpäätöstä – toinen eli lakisäätei-

nen tilinpäätös sijoittajia ja velkojia varten, toinen veronsaajaa varten. Tästä joh-

tuen anglosaksisissakaan maissa veroilmoituksen laatimisessa ei tulla toimeen 

täysin ilman kirjanpidon ja tilinpäätöksen tietoja.24 

 

                                            
20 Ks. Englund – Järventausta 2005, s. 502. 
21 Riistama 2004b, s. 268. 
22 Ks. Sviili 2007. 
23 HE:n luonnos 2007, s. 24. 
24 Ks. Riistama 2004b, s. 268–269. 
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Verotuksen ja kirjanpidon erkautuminen aiheuttaisi todennäköisesti verovalvon-

nan tehottomuutta ja lisäkustannuksia. On tavallista, että verotusta toimitettaes-

sa verovelvolliselta joudutaan pyytämään tiettyyn asiaan liittyvää lisäselvitystä. 

Jos lisäselvitys tehdään ilman kirjanpidosta saatavia tietoja, verovelvolliselle  

pitäisi antaa tarpeeksi pitkä vastausaika. Tämä taas pidentäisi verotuksen val-

mistumiseen kuluvaa aikaa, minkä seurauksena verovalvonnan tehokkuus kär-

sisi ja verotuksen toimittamiseen liittyvät kustannukset lisääntyisivät. Todelli-

suudessa yritykset kuitenkin todennäköisesti antaisivat selvityksensä kirjanpi-

dosta saatavien tietojen perusteella, vaikka verotus toimitettaisiinkin periaat-

teessa erillään kirjanpidosta. Näin ollen verotus ja kirjanpito olisivat joka tapa-

uksessa melko kiinteässä yhteydessä toisiinsa. 

  

EU:n tasolla verotuksen ja kirjanpidon välistä suhdetta on välillisesti pohdittu  

verotuksen harmonisoinnin yhteydessä. Välitöntä verotusta ei ole juurikaan 

harmonisoitu EU:ssa. Yritysverotuksen alalla on voimassa vain muutamia direk-

tiivejä.25 Valtaosa välittömästä verotuksesta on näin ollen jätetty EU:n jäsen-

maiden vapaasti päätettäväksi26. EU:ssa yritysverotuksen harmonisointi on vii-

me vuosina tapahtunut enimmäkseen tuomarivetoisesti EY:n tuomioistuimes-

sa27.  

 

EU:n sisäistä veropohjan harmonisointia on suunniteltu erilaisissa EU:n yritys-

verotuksen työryhmissä. Yksi komission yhtenäistämishanke on CCCTB eli 

Common Consolidated Corporate Tax Base, jossa pyritään laatimaan listatuille 

yrityksille ja muille suuryrityksille yhtenäinen eurooppalainen veropohja. 28  

Tavoitteena on järjestelmä, jossa EU:ssa toimivan konsernin verotettava tulo 

määrättäisiin samoilla säännöillä, ja konsolidoitu konsernitulos verotettaisiin  
                                            
25 Ks. Myrsky – Linnakangas 2006, s. 27. 
26 Leppiniemi – Walden, 4. Verotuksen suunnittelu – Tilinpäätös- ja verosuunnitteluympäristö – 
Verotuksen muutospaineita. 
27 Niskakangas 2006, s. 355. 
EY:n tuomioistuimen tekemässä harmonisoinnissa on kysymys niin sanotusta negatiivisesta 
harmonisoinnista EU:n perustamissopimuksen periaatteilla. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kan-
sallisessa verolainsäädännössä on asetettu EU:n rajat ylittävä toiminta verotuksellisesti epä-
edullisempaan asemaan kuin vastaavanlainen yhden jäsenvaltion sisällä tapahtuva toiminta, on 
tuomioistuin katsonut tämän lainsäädännön olevan EU-oikeuden vastaista. Myrsky – Linnakan-
gas 2006, s. 29. 
28 Ks. tarkemmin Myrsky – Linnakangas 2006, s. 27–30. 
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yhtenä kokonaisuutena. Veropohjan laskennassa ei pyrittäisi yhtenäisyyteen 

IFRS:n kanssa, vaan verotukselle olisi omat sääntönsä, mutta verosäännöksis-

sä käytettäisiin EU:ssa jo vakiintumassa olevaa IFRS-terminologiaa. Yhtenäistä 

veropohjaa valmistelevan työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi vuonna 

2008, jolloin komissio voisi antaa yhtenäistämisehdotuksen.29 

 

CCCTB:ssä verotukselle olisi omat erilliset sääntönsä, joilla ei edes pyrittäisi  

yhteneväisyyteen IFRS:n kanssa, joten kirjanpito ja verotus eriytyisivät 

CCCTB:n seurauksena. Jos listattujen yritysten ja muiden suuryritysten verotus 

toimitetaan tulevaisuudessa CCCTB:n säännösten mukaisesti, myös Suomen 

kansallista verolainsäädäntöä olisi mahdollisesti muutettava vastaamaan aina-

kin jossain määrin CCCTB:tä, jotta muut yritykset eivät joutuisi erilaisten vero-

lainsäädäntöjen seurauksena eriarvoiseen asemaan. Tämäkin siten puoltaisi 

kirjanpidon ja verotuksen eriytymistä. 

 

Muun muassa elinkeinoelämän järjestöt ovat esittäneet, että verotuksen kirjan-

pitosidonnaisuudesta voitaisiin luopua30. Kustannustehokkaasti ja mahdollisim-

man virheettömästi toteutettu elinkeinoverotus ei kuitenkaan voine rakentua  

kovin pitkälle sellaisen laskennan vaatimiseen, jota virallinen ja lainmukainen ti-

linpäätös ei edusta31. Siten kirjanpidon ja verotuksen totaalinen eriytyminen ei 

välttämättä ole realistista. 

 

5.2 Rahoitusinstrumenttien verotus 

5.2.1 Rahoitusinstrumenttien verotuksen muuttamisen tarpeellisuudesta 

Elinkeinoverolain omaisuusjaottelu sopii huonosti IFRS:n ja KPL:n salliman  

rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisen kanssa. Rahoitusinstru-

menteista rahoitusvarat voivat kuulua verotuksessa useampaan eri omaisuusla-

jiin, ja niiden verokohtelu riippuu siitä, mihin omaisuuslajiin rahoitusvara kuuluu. 

                                            
29 Niskakangas 2006, s. 355.  
30 Niskakangas 2006, s. 347. 
31 Ks. Leppiniemi 2005a, s. 21. 



 

 77 

Kun rahoitusvaran verokohtelu riippuu omaisuuslajista, kirjanpidossa samalla 

tavalla arvostetut rahoitusvarat saattavat tulla verotuksessa kohdelluksi eri  

tavalla. 32  Myös rahoitusvelkojen arvostamista koskeva sääntely on EVL:ssa  

vähäistä33.  

 

Eräs yritysverojärjestelmän keskeinen periaate on, ettei verovelvollinen voisi 

samanaikaisesti olla näyttämättä verotettavaa tuloa, mutta silti näyttää tilinpää-

töksessä voittoa, joka voidaan myös jakaa omistajalle34. Nykyinen rahoitusin-

strumentteihin liittyvä verolainsäädäntö on tämän periaatteen vastainen, koska 

yrityksen on mahdollista jakaa osinkona tulosvaikutteisesti sekä osittain tase-

vaikutteisesti kirjattavat arvonnousut. Realisoitumattomat arvonnousut eivät ole 

veronalaisia, joten yrityksen on mahdollista jakaa arvonnousut osinkona ilman 

että se on maksanut niistä tuloveroa. Yritysverotuksen kehittämistyöryhmän  

näkemyksen mukaan verottamattomien varojen jakamista ei tulisi sallia35. 

 

Myös veronmaksajilla eli suomalaisilla yrityksillä on suuri intressi, että yritysve-

rolainsäädäntö muutetaan siten, että se ottaa huomioon myös IFRS-standardit. 

Veronmaksajilla intressi on kuitenkin kokonaisvaltaisempi kuin veronsaajalla. 

Toisin sanoen yritykset eivät ole kiinnostuneita pelkästään yksittäisten pykälien, 

kuten rahoitusinstrumentteja koskevien pykälien muutoksista, vaan yritykset  

haluavat, että verolainsäädäntö huomioi IFRS:n verotuksessa kokonaisvaltai-

sesti36. Kirjanpitolainsäädännön uudistamisen myötä yrityksille on annettu mah-

dollisuus tehdä tilinpäätös IFRS-standardien mukaisesti. Yritykset eivät kuiten-

kaan voi toiminnassaan hyödyntää niille tarjottuja uusia toimintamalleja, sillä  

verolainsäädäntöä ei ole sopeutettu siten, että se huomioi IFRS-standardien 

vaikutukset37. Suomalaiset listayhtiöt joutuvat yhä tekemään konsernitilinpää-

                                            
32 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 55. 
33 HE:n luonnos 2007, s. 4. 
34 HE:n ehdotus 2007, s. 25. 
35 Ks. Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 56. 
36 HE:n luonnoksen perusteella veronsaaja pyrkii huomioimaan IFRS:n verotuksessa siten, että 
EVL:n nykyisiä pykäliä muutetaan ja uusia pykäliä lisätään. Se, miten IFRS on huomioitu HE:n 
luonnoksessa ja ehdotetuissa lainsäädännön muutoksissa, on useiden lausunnon antaneiden 
tahojen mielestä täysin riittämätön ratkaisu. Ks. esim. Mattila 2007, Järventaus – Romppainen 
2007, Kontkanen 2007, s. 1 ja EK 2007. 
37 Ks. Mattila 2007. 
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töksen IFRS-standardien ja erillistilinpäätöksen KPL:n mukaisesti muun muassa 

negatiivisten veroseurausten takia38. Listayhtiöiden on näin ollen käytännössä 

tehtävä tilinpäätöksensä kahdella eri kirjanpitonormistolla, konsernitilinpäätös 

IFRS-standardien mukaan ja erillistilinpäätökset KPL:n mukaan, ja tämä aiheut-

taa tuplatyötä ja lisäkustannuksia39. 

 

Valtiovarainministeriön asettama yritysverotuksen kehittämistyöryhmä julkaisi 

maaliskuussa 2006 raportin, jossa käsitellään yritysverotuksen kehittämistä  

siten, ettei verojärjestelmä muodostuisi esteeksi IFRS-standardien mukaisen  

tilinpäätöksen laatimiselle40. Elinkeinoverolainsäädännöstä on myös annettu 21. 

syyskuuta 2007 hallituksen esityksen luonnos. Lopullista hallituksen esitystä ei 

ole vielä annettu. Seuraavaksi käsittelen rahoitusinstrumentteja koskevan vero-

lainsäädännön mahdollista kehittymistä yritysverotuksen kehittämistyöryhmära-

portin ja HE:n luonnoksen pohjalta. 

 

5.2.2 Tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusinstrumentit 

Tulosvaikutteisesti käypään arvoon kirjattavia rahoitusinstrumentteja ovat kau-

pankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusinstrumentit sekä rahoitusinstrumen-

tit, jotka yritys päättää arvostaa käypään arvoon. Tulosvaikutteisesti käypään 

arvoon arvostettavien rahoitusinstrumenttien realisoitumattomat arvonmuutok-

set eivät ole veronalaisia, joskaan ne eivät vähennyskelpoisiakaan, mutta ne 

kasvattavat silti yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Tätä ei veronsaa-

jan mukaan tule kuitenkaan sallia41. 

 

                                            
38 Sviili 2007. 
Elinkeinoelämän keskusliiton johtavan veroasiantuntija Tero Honkavaaran mukaan tiedetään, 
että verotuksen erityissäännösten takia IFRS-standardit voidaan ottaa erillistilinpäätöksissä 
käyttöön aikaisintaan vuonna 2008. Tällä Honkavaara todennäköisesti viittaa tulevaan EVL:a 
muuttavaan hallituksen esitykseen. Hallituksen erityksen luonnos on annettu lausuntokierroksel-
le 21.9.2007, mutta sen saman kritiikin takia lopullista hallituksen esitystä ei ole vielä tätä kirjoi-
tettaessa annettu. IFRS:n käyttöönotto erillistilinpäätöksissä tulee siten todennäköisesti viiväs-
tymään entistä enemmän. Tätä mieltä olivat myös monet HE:n luonnoksesta lausunnon anta-
neet tahot. Ks. Sviili 2007 sekä mm. Järventaus – Romppainen 2007 ja Kontkanen 2007, s. 1.  
39 Ks. Sviili 2007. 
40 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 3. 
41 Ks. Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 56. 
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Tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusinstrumenttien osalta työryhmä ehdottaa 

raportissaan, että kirjanpitoon merkityt realisoitumattomat arvonnousut olisivat 

veronalaista tuloa ja arvonalenemiset vähennyskelpoista menoa42. HE:n luon-

noksessa ehdotetaan samaa kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitus-

instrumenttien osalta43. HE:n ehdotuksen mukaan kaupankäyntitarkoituksessa 

pidettävät rahoitusinstrumentit ovat nopeasti kiertäviä rahoitusvälineitä, joten  

aikaviive realisoitumattoman ja realisoituneen arvonmuutoksen välillä on yleen-

sä melko lyhyt. HE:n luonnoksessa realisoitumattomien arvonmuutosten  

veronalaisuutta ja vähennyskelpoisuutta perustellaan myös sillä, että yhtäläinen 

kohtelu verotuksessa ja kirjanpidossa vähentää niiden seuraamiseen vaaditta-

vaa työmäärää.44 

 

Tulosvaikutteisesti käypään arvoon kirjattavien rahoitusinstrumenttien arvon-

nousut lisäävät jakokelpoisia varoja. Jos kaupankäyntitarkoituksessa pidettä-

vien rahoitusinstrumenttien realisoitumattomat arvonnousut tulevat veronalai-

siksi, jakokelpoisen voiton verotus varmistetaan. Siten HE:n luonnoksen esitys 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusinstrumenttien realisoitumatto-

mien arvonnousujen verottamiseksi on perusteltu. Realisoitumattomien arvon-

nousujen tuleminen verotuksen piiriin voi kuitenkin vaarantaa veronmaksajan 

veronmaksukykyisyyden. Nykyinen Suomen tuloverotus ja eriytetty tuloverojär-

jestelmä pohjautuvat melko laajaan tulokäsitteeseen kuitenkin siten, että yleen-

sä vain realisoituneet arvonnousut eli toisin sanoen luovutusvoitot kuuluvat  

verotettavan tulon piiriin45. Jos realisoitumatonta tuloa verotettaisiin, verovelvol-

liselta vaadittaisiin laajaa likviditeettiä. Realisoitumattomista veronalaisista  

tuloista aiheutuneiden verojen maksamiseksi verovelvollinen saattaisi joutua 

myymään omaisuuttaan.46 HE:n luonnoksen mukaan veronmaksukykyisyyspe-

riaate ei kuitenkaan vaarannu. HE:n luonnoksen perusteella kaupankäyntitarkoi-

tuksessa pidettävät rahoitusvälineet ovat likvidejä, joten ne voidaan tarvittaessa 

                                            
42 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 57. 
43 Ks. HE:n luonnoksessa ehdotetut lainkohdat EVL 5 § 8–10 k sekä EVL 8 § 2a–2b k. HE:n 
luonnoksen lakiehdotukset 2007, s. 11 ja 13. 
44 Ks. HE:n luonnos 2007, s. 26. 
45 Kukkonen 2007, s. 47–48. 
46 Kukkonen 2007, s. 48. 
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realisoida.47  Näin ollen HE:n luonnoksessa annetaan ymmärtää, että veron-

maksukykyisyys ei ole uhattuna helposti rahaksi muutettavien rahoitusinstru-

menttien takia. Toisaalta tätä näkemystä voidaan pitää myös veronmaksuky-

kyisyysperiaatteen vastaisena. Veronmaksukykyisyyden voidaan katsoa vaa-

rantuvan, jos veronmaksajan pitää realisoida rahoitusinstrumenttejaan vain pys-

tyäkseen maksamaan veronsa. 

 

Tulosvaikutteisesti käypään arvoon kirjattaviin rahoitusinstrumentteihin kuuluu 

kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusinstrumenttien lisäksi myös ne 

rahoitusinstrumentit, jotka yritys päättää arvostaa käypään arvoon käyvän arvon 

option perusteella. Näiden vapaaehtoisesti tulosvaikutteisesti käypään arvoon 

arvostettavien rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksia ei HE:n luonnok-

sen perusteella sen sijaan säädettäisi veronalaiseksi tuloksi tai vähennyskelpoi-

seksi menoksi48. Tämä poikkeaa yritysverotuksen kehittämistyöryhmän raportis-

ta, jossa ehdotettiin, että kaikki tulosvaikutteisesti käypään arvoon arvostettavat 

käyvän arvon muutokset tulisivat verotuksen piiriin49. HE:n luonnoksessa verot-

tamattomuutta perustellaan pääosin suojauslaskentaan liittyvillä seikoilla 50 .  

Tämän lisäksi käyvän arvon option käyttäminen on HE:n luonnoksen mukaan 

mahdollista vain luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä IFRS-

tilinpäätöksen laatijoille51. Tämä ei pidä paikkansa, vaan rahoitusinstrumenttien 

käypään arvoon arvostaminen sallitaan RVA 3 §:n perusteella kaikille yrityksil-

le52.  

 

Käyvän arvon option perusteella käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostetta-

vien rahoitusinstrumenttien arvonkorotukset lisäävät jakokelpoisia voittovaroja. 

Jos käyvän arvon option perusteella arvostettavat rahoitusinstrumentit eivät tule 
                                            
47 HE:n luonnos 2007, s. 26. 
48 HE:n luonnos 2007, s. 26–27. 
49 Ks. Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 57. 
50 Ks. tarkemmin HE:n luonnos 2007, s. 27. 
51 Näin HE:n luonnos 2007, s. 26. 
52 RVA 3 §:n mukaan käypään arvoon voidaan arvostaa taseen vastaaviin merkityt rahoitusin-
strumentit. Käytännössä tämä rajaa taseen vastattavissa olevat rahoitusvelat vapaaehtoisen 
käypään arvoon arvostamisen ulkopuolelle. Sen lisäksi pykälässä rajataan käypään arvoon  
arvostamisen ulkopuolelle erikseen mainitut rahoitusinstrumentit. Kaikesta huolimatta RVA 3 § 
ei rajaa käyvän arvon option käyttöä vain luottolaitoksiin, sijoituspalveluyrityksiin ja IFRS-
tilinpäätöksen laatijoihin, kuten HE:n luonnoksessa väitetään. 
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veronalaisiksi, vapaaseen ja jakokelpoiseen omaan pääomaan voi kertyä  

arvonnousujen seurauksena verottamattomia voittovaroja. HE:n luonnoksessa 

ehdotetaan, että näitä realisoitumattomia arvonnousuja ei otettaisi kuitenkaan 

huomioon jakokelvottomaksi säädettyä erää laskettaessa53. Siten käyvän arvon 

option perusteella arvostettujen rahoitusinstrumenttien arvonnousut olisivat 

EVL:n muutoksen jälkeenkin jakokelpoisia. Tämä voi olla merkittävää yrityksen 

kannalta, koska IFRS-standardeja soveltava yritys voi arvostaa käypään arvoon 

kaikki rahoitusvaransa, jos niiden käypä arvo on luotettavasti määritettävissä. 

Tällöin käyvän arvon muutos kirjataan suoraan tulokseen.  

 

Kun yritys siirtyy arvostamaan rahoitusinstrumenttinsa käypään arvoon, käyvän 

arvon muutokset kirjataan aloittavassa IFRS-taseessa suoraan kertyneisiin voit-

tovaroihin tai johonkin muuhun oman pääoman erään54. KPL:n sallimaan käy-

vän arvon arvostamiseen siirryttäessä siirtymähetkellä muodostuva arvostusero 

merkitään KPL 5:2 a §:n nojalla vapaaseen omaan pääomaan55. HE:n luonnok-

sessa ehdotetaan, että kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusinstru-

menttien tilinpäätöksen omaan pääomaan merkittävä erä olisi käypään arvoon 

arvostamiseen siirryttäessä veronalaista tuloa. Tämä kattaisi sekä IFRS:n että 

KPL:n mukaiset kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusinstrumentit.56 

HE:n luonnoksessa ei sen sijaan oteta kantaa siihen, että onko myös kaupan-

käyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusinstrumenttien arvonpienennys käy-

pään arvoon arvostamiseen siirryttäessä vähennyskelpoista menoa. Ilmeisesti 

arvonpienennys ei olisi vähennyskelpoista menoa. Tämä vaikuttaa melko ristirii-

taiselta, etenkin kun huomioidaan arvonmuutosten kirjanpitokäsittely. IFRS-

standardeissa ja KPL:ssa ei ole merkitystä, että onko siirtymähetken arvonmuu-

tos rahoitusinstrumenttien tasearvoja korottava vai alentava. Jos siirtymähetken 

arvonpienennys ei ole vähennyskelpoista, verotuksen vastaavuusperiaate ei  

toteudu. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusinstrumenttien siirty-

mähetken käypä arvo voi olla osalla instrumenteista huomattavasti suurempi ja 

                                            
53 HE:n luonnos 2007, s. 27. 
54 Näin IFRS 1.11. 
55 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 59. 
56 HE:n luonnos 2007, s. 26. Ks. myös HE:n luonnoksen lakiehdotuksista EVL 5 § 8–10 k, HE:n 
luonnoksen lakiehdotukset 2007 s. 11. 
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osalla huomattavasti pienempi kuin mitä tasearvo on. Tällöin arvonnousut ovat 

veronalaisia, mutta arvonpienennykset eivät ole vähennyskelpoisia. Tämän seu-

rauksena veroseuraamukset voivat muodostua veronmaksajalle kohtuuttomiksi. 

 

Käyvän arvon option perusteella arvostettavien rahoitusinstrumenttien omaan 

pääomaan kirjattava erä ei sen sijaan ilmeisesti olisi veronalaista tuloa tai  

vähennyskelpoista menoa. Tämä on loogista, sillä HE:n luonnoksen perusteella 

käyvän arvon option perusteella arvostettavien rahoitusinstrumenttien arvon-

muutokset eivät tulisi muutenkaan verotuksen piiriin. 

 

5.2.3 Tasevaikutteisesti kirjattavat rahoitusinstrumentit 

Tasevaikutteisesti kirjattavia rahoitusinstrumentteja ovat myytävissä olevat  

rahoitusvarat. Käyvän arvon muutos kirjataan IFRS-tilinpäätöksissä suoraan 

omaan pääomaan. KPL:n mukaan arvostettaessa arvonmuutos kirjataan käy-

vän arvon rahastoon, joka on säädetty OYL:ssa sidotuksi ja siten jakokelvotto-

maksi omaksi pääomaksi. 

 

Sekä yritysverotuksen kehittämistyöryhmän raportissa että HE:n luonnoksessa 

ehdotetaan, että myytävissä olevien rahoitusvarojen omaan pääomaan kirjatut 

realisoitumattomat arvonnousut eivät olisi veronalaista tuloa ja arvonalenemiset 

vähennyskelpoista menoa57. Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonnousut 

merkitään kirjanpitolakia sovellettaessa jakokelvottomaan käyvän arvon rahas-

toon, joten olisi hyvin outoa, jos arvonnousut säädettäisiin veronalaisiksi. Siten 

ehdotus on perusteltu. IFRS-tilinpäätöksissä ei kuitenkaan ole käyvän arvon  

rahastoa, joten IFRS-standardeja sovellettaessa myytävissä olevien rahoitusva-

rojen arvonnousut ovat edelleen verottamattomia ja jakokelpoisia. Tältä osin 

HE:n luonnoksessa ehdotetaan, että elinkeinoverolakiin lisätään kumotun  

56 §:n tilalle uusi 56 §, jossa tarkennetaan OYL:n jakokelvotonta määrää. Ehdo-

tetussa EVL 56 §:ssä myös IFRS:n mukaiset myytävissä olevien rahoitusvaro-

                                            
57 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2006, s. 60 ja HE:n luonnos 2007, s. 25. 
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jen arvonnousut määrättäisiin jakokelvottomiksi58. Samalla oman pääoman jaet-

tavaa määrää sääntelevää OYL 13:5 §:ä muutettaisiin siten, että siinä viitattai-

siin uuteen EVL 56 §:än. Tällöin jaettavaa määrää laskettaessa yhtiön vapaasta 

omasta pääomasta vähennettäisiin myös ehdotetun EVL 56 §:n mukaan lasket-

tava määrä.59  

 

Jakokelpoisia varoja koskevaa rajoitusta on HE:n luonnoksesta annetuissa lau-

sunnoissa pidetty periaatteessa tarkoituksenmukaisena ja hyväksyttävänä 60 . 

Keskuskauppakamarin antamassa lausunnossa kuitenkin kritisoidaan sitä tek-

nistä toteuttamistapaa, jolla jakokielto esitetään ratkaistavaksi. Lausunnossa  

pidetään hyvin outona, että osakeyhtiölakia sovellettaessa jouduttaisiin tukeu-

tumaan EVL:n normistoon ratkaistaessa perimmiltään hyvin yhtiöoikeudellista 

kysymystä eli jakokelpoisten varojen määrää. Jos normisto ei ole OYL:n puolel-

la riittävä, Keskuskauppakamarin lausunnon mukaan oikeampi paikka olisi  

KPL 7 a luku.61 KPL 7 a luvussa säännellään yleisesti ottaen IFRS-standardien 

käyttöönottamista, mutta siinä ei käsitellä erillisiä aineellisia kysymyksiä, jollai-

sena jakokelpoisten varojen sääntelyä voidaan pitää. Siten KPL 7 a lukua ja 

muutenkin kirjanpitolainsäädäntöä voidaan pitää vääränä paikkana jakokelpois-

ten varojen määrittelylle. Veronlainsäädäntöäkään ei voida pitää sen parempa-

na paikkana rajoitettaessa osakeyhtiön jakokelpoisia varoja. Mikäli myytävissä 

olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset halutaan säännellä jakokelvot-

tomiksi, kaikista johdonmukaisinta olisi, jos IFRS:n mukaan arvostettujen myy-

tävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon korotukset säänneltäisiin  

OYL 8:1 §:ssä sidotuksi omaksi pääomaksi. Tällöin varojen jaettavaa määrää 

sääntelevää OYL 13:5 §:ä ei tarvitsisi muuttaa lainkaan. Siten myös EVL voisi 

säilyä myytävissä olevien rahoitusvarojen osalta ennallaan. 

 

Kun yritys siirtyy arvostamaan rahoitusinstrumenttinsa käypään arvoon, myytä-

vissä olevien rahoitusvarojen siirtymähetken käyvän arvon muutos ei ilmeisesti 

                                            
58 Ks. HE:n luonnos 2007, s. 45 sekä HE:n luonnoksen lakiehdotukset 2007, s. 6. 
59 Ks. HE:n luonnos 2007, s. 45 sekä HE:n luonnoksen lakiehdotukset 2007, s. 9. 
60 Ks. Mattila 2007 sekä Kontkanen 2007, s. 2. 
61 Ks. Mattila 2007. 
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olisi veronalaista eikä vähennyskelpoista. Tämä on johdonmukaista, kun ote-

taan huomioon myytävissä olevien rahoitusvarojen HE:n luonnoksessa esitetty 

myöhempien arvonmuutosten verotuksellinen käsittely. 
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6. LOPUKSI 

 

EU:ssa annettiin vuonna 2002 IAS-asetus, jonka tarkoituksena on ottaa IFRS-

standardit yhteisön sisällä laajempaan käyttöön. IFRS-standardien soveltami-

sella pyritään edistämään sisämarkkinoiden toimivuutta, joten EU:ssa standar-

deilla on tärkeä merkitys.1 Suomessa IFRS:n vapaaehtoinen käyttöönotto voi 

kuitenkin olla vielä tänäkin päivänä mahdotonta negatiivisten veroseuraamusten 

takia2. IFRS-standardit puolustavat kuitenkin paikkaansa, koska niiden tavoit-

teena on tehdä muun muassa rahoitusinstrumentteihin liittyviä riskejä läpinäky-

viksi, mikä taas parantaa sijoittajien informaatiota3. Rahoitusinstrumenttien käy-

vät arvot ja niissä tapahtuvat muutokset myös antavat tilinpäätöksen käyttäjille 

informaatiota toimintaan liittyvien rahoituksellisten riskien muutoksista4. 

 

Kun elinkeinoverolaki säädettiin vuonna 1968, taustamallina oli meno–tulo-

teoria, jonka kehittäjänä pidetään ennen muuta liiketaloustieteen professori 

Martti Saariota. Vasta sen jälkeen, kun meno–tulo-teoria oli omaksuttu verolain-

säädännössä, rakennettiin kirjanpitolaki vuonna 1973 selkeästi samalle teoreet-

tiselle pohjalle.5 Voidaankin sanoa, että kirjanpitolainsäädäntö sopeutui vero-

lainsäädäntöön. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet vajaassa 40 vuodessa paljon ja 

kirjanpitolainsäädännön on täytynyt sopeutua verolainsäädännön sijaan kan-

sainvälisiin vaatimuksiin. Vastassa onkin uusi tilanne, sillä tällä kertaa verolain-

säädännön kohdalla tulisi tehdä ratkaisu, että pyritäänkö verotuksen ja kirjanpi-

don symbioottista suhdetta jatkamaan myös tulevaisuudessa vai erkanevatko 

ne toisistaan. 

 

Niissä maissa, joissa yhtiökohtaisen IFRS-tilinpäätöksen laatiminen on mahdol-

lista, verotuksen kirjanpitosidonnaisuus on yleensä lievä tai sitä ei ole lainkaan6. 

Suomessa verotuksen ja kirjanpidon välillä on kuitenkin vallinnut perinteisesti 

                                            
1 Ks. IAS-asetus 2. kappale. 
2 Ks. Sviili 2007. 
3 Ks. Virkkunen 2007a, s. 316. 
4 Virkkunen 2007b, s. 536. 
5 Niskakangas 2006, s. 344. 
6 HE:n luonnos 2007, s. 24. 
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kiinteä yhteys. Arvostaminen on yksi merkittävimmistä eroista IFRS-standardien 

ja Suomen verolainsäädännön välillä. EVL perustuu realisointiperiaatteeseen, 

kun taas IFRS-standardit sallivat laajasti käyvän arvon käytön. Käyvän arvon 

käyttäminen kirjanpidossa merkitsee sitä, että arvostamisperuste poikkeaa  

verotuksessa perinteisesti käytetystä hankintamenopohjaisesta arvostamises-

ta.7  Käypään arvoon arvostamista sovelletaan laajasti rahoitusinstrumenttien 

arvostamisessa, joten verotuksessa rahoitusinstrumenttien arvo poikkeaa käy-

tännössä aina IFRS-tilinpäätöksestä. 

 

Lähtökohtana verottamiselle on, että tulon täytyy syntyä lopullisesti ja peruutta-

mattomasti8. IFRS-standardien mukaan käypään arvoon arvostettavat rahoitus-

instrumenttien arvo määritetään kuitenkin tilikausittain. Siten rahoitusinstrument-

tien arvo on pääsäännöllisesti joka tilinpäätöksessä erisuuruinen. Jos verolain-

säädäntö muuttuu siten, että rahoitusinstrumenttien realisoitumattomat arvon-

muutokset tulevat verotuksen piiriin, arvonmuutoksesta syntyvän tulon syntymi-

nen ei ole lopullista ja peruuttamatonta. Tämän myötä myös verotuksessa tulee 

sovellettavaksi täysin erilainen ajatusmaailma kuin mihin on totuttu. 

 

Käyvän arvon käyttö on lisääntynyt tilinpäätöksissä entistä enemmän ja tämä 

kehitys tulee todennäköisesti jatkumaan myös tulevaisuudessa. Siksi verolain-

säädännössä tulee ottaa kantaa siihen, miten kirjanpidossa käypään arvoon  

arvostettavia eriä kohdellaan verotuksessa9. Näin ollen on selvää, että rahoitus-

instrumenttien ja muiden käypään arvoon arvostettavien erien verotukseen liit-

tyvä lainsäädäntö tulee muuttumaan. Rahoitusinstrumenttien kohdalla lainsää-

täjän on otettava kantaa laajuusongelmaan, jaksotusongelmaan ja arvosta-

misongelmaan. Laajuusongelmassa on vastattava, että kuuluuko rahoitusin-

strumenttien arvonmuutokset verotettavaan tuloon. Jaksotusongelmassa on 

pohdittava, että milloin tulo verotetaan eli verotetaanko se arvonmuutosten syn-

tyessä vai vasta silloin kun rahoitusinstrumentti myydään ja arvonmuutos reali-

                                            
7 Ks. HE:n luonnos 2007, s. 2–3. 
8 Kukkonen 2007, s. 50. 
9 Ks. HE:n luonnos 2007, s. 3. 
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soituu. Arvostamisongelma tulee ajankohtaiseksi, kun rahoitusinstrumenttien 

käypä arvo on määritettävä.10 

 

EVL on tullut voimaan vuonna 1969, joten se on jo 40-vuotias ja vanhan aika-

kauden tuote. Elinkeinoverolainsäädäntöä on paikattu koko sen olemassaolon 

ajan, joten lain soveltajan näkökulmasta laki on kuin tilkku tilkun päällä. Tämän 

takia useat asiantuntijat kannattavat yritysverotuksen uudistamista kokonaisuu-

dessaan, jotta se voitaisiin sopeuttaa paremmin yhteisölainsäädäntöön, kirjanpi-

toperiaatteisiin ja kansainväliseen verokilpailuun.11 

 

Verolainsäädännön täydellinen uudistaminen on vakavasti otettava vaihtoehto. 

Verotus suoritetaan pitkälti kirjanpidon ja tilinpäätöksen pohjalta, mutta vero-

lainsäädännön perusteet poikkeavat nykyään paljon IFRS-standardeista ja jos-

sain määrin myös Suomen kirjanpitolainsäädännöstä. Muun muassa rahoitusin-

strumenttien vero-ongelmat johtuvat pitkälti siitä, että EVL perustuu pääsääntöi-

sesti ainoastaan realisoituneen arvonnousun verottamiseen12. Myös verolain-

säädännön omaisuuslajijaottelu, jota ei kirjanpitolainsäädännössä nykyisin enää 

tunneta, hankaloittaa IFRS-standardien soveltamista. Esimerkiksi realisoitumat-

tomien arvonalennusten vähennyskelpoisuus riippuu täysin omaisuuslajista13. 

 

IFRS-standardit huomioon ottavaa yritysverotuksen uudistusta käsittelevää  

lopullista hallituksen esitystä odotetaan elinkeinoelämässä jo kuumeisesti. Aika 

näyttää, että tullaanko verolainsäädäntöä muuttamaan rahoitusinstrumenttien 

osalta IFRS-standardien suuntaiseksi vai alkavatko kirjanpito ja verotus elä-

mään omaan elämäänsä eriytymällä toisistaan. Paine elinkeinoverolainsäädän-

nön muuttamiseksi on joka tapauksessa suuri. 

 

 

                                            
10 Ks. Kukkonen, s. 49. 
11 Ks. Sviili 2007. 
12 HE:n luonnos 2007, s. 4. 
13 Ks. HE:n luonnos 2007, s. 4. 


