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Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto 
hakemukseen, jossa Valtiokonttori / 
Valtion kirjanpidon uudistusprojekti on 
pyytänyt lausuntoa valtion virastojen ja 
laitosten sekä talousarvion ulkopuolis-
ten valtion rahastojen vaihto-omaisuu-
den määritelmästä sekä sen inventoin-
nista ja arvostamisesta omaisuusrapor-
tissa. 

 
 
 
 

Valtiokonttori ohjaa valtion kirjanpidon uudistuksen toimeenpanoa ja sen en-
simmäisenä osana toteutettavaa valtion omaisuuden ja pääoman inventointia. In-
ventoinnin yhteydessä laaditaan tilivirastokohtaiset omaisuus- ja pääomaraportit, 
jotka toimivat myöhemmin vahvistettavan aloittavan taseen pohjana. Valtiokont-
tori / Valtion kirjanpidon uudistusprojekti on pyytänyt lausuntoa valtion virasto-
jen ja laitosten sekä talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen vaihto-
omaisuuden määritelmästä sekä vaihto-omaisuuden inventoinnista ja arvostami-
sesta 31.12.1995 tilanteesta laadittavissa omaisuusraporteissa. 

Lausunnon perustelut 

Kirjanpitolain 12 §:n 2 momentin mukaan vaihto-omaisuutta ovat sellaisenaan 
tai jalostettuina luovutettavaksi tai kulutettavaksi tarkoitetut hyödykkeet. Koska 
valtion kirjanpidon uudistamisessa pyritään mahdollisimman lähelle kirjanpito-
lain mukaista kirjanpitoa, ei ainakaan tässä vaiheessa ole syytä poiketa kirjanpi-
tolain määritelmästä. 

Valtion virastoilla ja laitoksilla on paljon sellaisten hyödykkeiden varastoja, jot-
ka on tarkoitus sellaisenaan tai jalostettuna luovuttaa tai kuluttaa. Talousarvio-
asetuksen 59 §:n 1 momentin mukaan viraston ja laitoksen on pidettävä sekä 
yleensä hyödykevarastoista että ns. varastotilivarastoista varastokirjanpitoa. Va-
rastokirjanpidon oikeellisuuden ja omaisuuden hallinnan varmistaminen edellyt-
tää kattavaa vaihto-omaisuuden inventointia. Sitä vastoin uuden kirjanpidon 
kannalta ei ole nyt välttämätöntä sisällyttää omaisuusraporttiin kaikkea vaihto-
omaisuutta, sillä se voidaan tässä tarkoituksessa inventoida ja arvostaa vielä 
myöhemmin. 



 2

Valtion virastojen ja laitosten toiminta voidaan jakaa maksulliseen toimintaan ja 
maksuttomaan toimintaan. Maksullisen toiminnan seurannalle asetetaan jo kil-
pailunäkökohtien vuoksi enemmän vaatimuksia kuin maksuttoman toiminnan 
seurannalle. Tämän vuoksi maksullisen toiminnan vaihto-omaisuus tulisi arvos-
taa ja sisällyttää omaisuusraporttiin kokonaisuudessaan. 

Valtion kirjanpitolautakunnan omaisuuden arvostusta omaisuusraportissa kos-
kevan lausunnon nro 1 (27.02.1995) mukaan vaihto-omaisuus arvostetaan käy-
pään arvoon seuraavasti: 

�� Vaihto-omaisuuden käypä arvo tulisi määrittää jälleenhankintahinnan mukai-
sena hankinnasta aiheutuvat erillismenot mukaan lukien. Mikäli vaihto-omai-
suuden todennäköinen luovutushinta on näin määriteltyä arvoa alhaisempi, 
vaihto-omaisuuden käypä arvo tulisi määrittää käyttäen todennäköistä luovu-
tushintaa. 

�� Mikäli tilivirastolla on käytössä omaisuuden alkuperäiseen hankintamenoon 
perustuva varastokirjanpitojärjestelmä, voidaan käypä arvo määrittää sen mu-
kaisena. Mikäli vaihto-omaisuuden jälleenhankintahinta tai todennäköinen 
luovutushinta on varastokirjanpidon osoittamaa arvoa alhaisempi, vaihto-
omaisuuden käypä arvo tulisi määrittää käyttäen näistä alhaisinta arvoa. 

Yllämainittu arvostussääntö toimii hyvin maksullisessa toiminnassa. Sitä vastoin 
maksuttomassa toiminnassa yllämainitun ensimmäisen arvostussäännön sana-
tarkka noudattaminen johtaisi siihen, että vaihto-omaisuushyödykkeet arvostet-
taisiin hankintahintaa alhaisempaan todennäköiseen luovutushintaan (nolla 
markkaa) ja ne jäisivät käytännössä pois omaisuusraportista. 

Maksuttomassakin toiminnassa kokonaiskuvan saaminen vaihto-omaisuuteen si-
toutuneesta pääomasta on tärkeää. Tämän vuoksi maksuttoman toiminnan vaih-
to-omaisuus on ainakin olennaisten aineiden, tarvikkeiden ja valmiiden tuottei-
den varastojen osalta sisällytettävä omaisuusraporttiin ja arvostettava jälleen-
hankintahintaan tai varastokirjanpidon mukaiseen arvoon siitä huolimatta, että 
sen todennäköinen luovutushinta on vastikkeettoman luovutuksen vuoksi näitä 
alhaisempi. Sitä vastoin maksuttoman toiminnan keskeneräiset työt voitaneen 
tässä vaiheessa jättää omaisuusraportin ulkopuolelle, erityisesti jos kustannus-
laskenta on tältä osin vielä kehittymätöntä. 

Valtion kirjanpitolautakunnan lausunto 

Valtion kirjanpitolautakunta katsoo, että ainakin tässä vaiheessa vaihto-omai-
suuden määritelmänä tulisi käyttää kirjanpitolain mukaista määritelmää "vaihto-
omaisuutta ovat sellaisenaan tai jalostettuina luovutettavaksi tai kulutettavaksi 
tarkoitetut hyödykkeet". 

Valtion kirjanpitolautakunta katsoo, että 31.12.1995 tilanteesta laadittavissa 
omaisuusraporteissa vaihto-omaisuus tulisi inventoida ja arvostaa olennaisuuden 
periaate huomioonottaen seuraavalla tavalla: 
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�� Maksullisen toiminnan vaihto-omaisuus inventoidaan ja arvostetaan lauta-
kunnan lausunnon nro 1 (27.02.1995) mukaan. 

�� Maksuttoman toiminnan vaihto-omaisuus inventoidaan ja arvostetaan ainakin 
aineiden, tarvikkeiden ja valmiiden tuotteiden varastojen osalta. Arvostukses-
sa noudatetaan jälleenhankintahintaa hankinnasta aiheutuvat erillismenot mu-
kaan lukien. Mikäli tilivirastolla on käytössä omaisuuden alkuperäiseen han-
kintamenoon perustuva varastokirjanpitojärjestelmä, vaihto-omaisuus voi-
daan arvostaa sen osoittamaan arvoon. 

Valtion kirjanpitolautakunta korostaa, että tilivirastojen tulisi huolehtia inven-
toinnissa noudatettujen arvostustapojen ja -perusteiden riittävästä dokumentoin-
nista, ja että tilivirastojen tulisi kiinnittää huomiota omaisuuskirjanpidon ja kus-
tannuslaskennan kehittämiseen, jotta niin aineiden ja tarvikkeiden, keskeneräis-
ten töiden kuin valmiiden tuotteiden arvo olisi aina selvitettävissä. 

Valtion kirjanpitolautakunta korostaa lisäksi, että tämä lausunto koskee ainoas-
taan vaihto-omaisuuden käsittelyä 31.12.1995 tilanteesta laadittavissa omaisuus-
raporteissa. 
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