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Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Tämä yleisohje antaa ohjeet Kymenlaakson hyvinvointialueen suunnitelman mukaisista poistoista.
Tämän yleisohjeen periaatteita hankintamenon määrittelystä sovelletaan myös ei-poistonalaisiin
hyödykkeisiin.
Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan pysyvien vastaavien aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden hankintamenojen kirjaamista kuluksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa.
Suunnitelmapoistojen pohjana on pysyvien vastaavien hankintameno. Hyödykkeen hankintamenoon luetaan sen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet välittömät menot (KPL 4:5.1§). Varsinaisen ostohinnan lisäksi hankintamenoon sisällytetään esimerkiksi rahti-, maahantuonti- ja asennusmenot. Mahdolliset saadut alennukset vähentävät hankintamenoa. Arvonlisäveropalautuksiin tai
-vähennyksiin oikeuttavassa toiminnassa käytettävän pysyvien vastaavien hyödykkeen ostohintaan
sisältyvää arvonlisäveroa ei lueta hankintamenoon. Hyvinvointialue ei voi sisällyttää hankintamenoon hankinnan ja valmistuksen välillisiä menoja tai korkomenoja.
Hyvinvointialueella pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintaan saatu investointiavustus tai muu
rahoitusosuus kirjataan hankintamenon vähennykseksi. Kirjaamisen edellytyksenä on, että avustus
tai rahoitusosuus on annettu tietyn hankintamenon kattamiseksi. Tällöin poistolaskennassa poistopohjana pidetään saadulla avustuksella vähennettyä hankintamenon määrää.
KPL 5:5.1 §:n mukaan sellaisen aineelliseen omaisuuteen kuuluvan hyödykkeen, jonka arvioidaan
tuottavan tuloa useana tilikautena, hankintameno poistetaan merkitsemällä se suunnitelman mukaan kuluksi kullekin tilikaudelle hyödykkeen vaikutusaikana (poisto). Tilikaudelle kuuluvalla poistolla
vähennetty jäännös hankintamenosta merkitään pysyviin vastaaviin taseessa (aktivointi).
Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot tulee poistaa
hyödykkeiden vaikutusaikana. Pysyvien vastaavien vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Pysyvien vastaavien hankintameno jaksotetaan poistoina kuluksi pääsääntöisesti sen
koko taloudelliselle pitoajalle. Taloudellisen pitoajan päätyttyä on hyödykkeen hankintamenon oltava
kokonaan poistettu mahdollista jäännösarvoa lukuun ottamatta.
Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona pysyvän vastaavan hyödykkeen ennakoidaan
hyödyttävän hyvinvointialueen palvelujen tuottamista tai aikaa, jona hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän hyvinvointialuetta tuloa tuottamalla. Pysyvien vastaavien hyödykkeen taloudellinen pitoaika
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on yleensä lyhyempi kuin sen tekninen pitoaika, joka riippuu hyödykkeen teknisestä käyttökelpoisuudesta hyvinvointialueen harjoittamassa toiminnassa. Poistot pysyvien vastaavien hankintamenosta aloitetaan, kun hyödyke on otettu käyttöön.
Samanlaisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan samaa poistomenetelmää käyttäen. Valittua
poistomenetelmää sovelletaan jatkuvasti eri tilikausina, ellei poistosuunnitelman muuttamiseen sen
osalta ole erityistä syytä. Poistosuunnitelmaa tulee muuttaa ja esimerkiksi poistoaikoja tarkistaa, jos
hyödykkeeseen liittyvät tulonodotukset tai käyttö palvelutuotannossa muuttuvat olennaisesti. Poistosuunnitelmaa tulee siten arvioida säännöllisesti aina tilinpäätöstä laadittaessa sen varmistamiseksi, että valittu poistomenetelmä ja -aika vastaavat hyödykkeen taloudellista pitoaikaa.
Pienhankinnat
Vähäarvoisten aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot voidaan kirjata kirjanpidossa kokonaisuudessaan käyttöönottotilikauden kuluksi olennaisuuden ja varovaisuuden periaatteet huomioon ottaen, vaikka niiden odotetaan tuottavan tuloa useamman tilikauden aikana.
Hyvinvointialue voi kirjata hyödykkeen hankintamenon kokonaan hankintatilikauden kuluksi, vaikka
se tuottaa tuloa tai on palvelutoiminnan käytössä useamman tilikauden aikana, mikäli hankintameno
ennen rahoitusosuuden vähentämistä alittaa enintään 10 000 euroa (pienhankinta), eikä kirjaustavalla ole olennaista vaikutusta tilikauden tulokseen eikä taloudellisesta asemasta annettavaan kuvaan. Jos hyödyke koostuu useasta eri komponentista, joiden yhteenlaskettu hankintameno ylittää
10 000 euroa, se merkitään pysyviin vastaaviin ja kirjataan normaalisti poistoina vaikutusaikanaan
kuluksi. Hyvinvointialue voi kirjata myös pienhankinnat pysyviin vastaaviin ja suunnitelman mukaan
poistoina kuluiksi.
Ns. ensikertaisen kalustamisen hankintoja voidaan aktivoida taseeseen, vaikka yksittäisen hankinnan arvo ei ylittäisi pienhankintarajaa. Kalustamisen on liityttävä uuden yksikön tai toiminnan aloittamiseen ja hankinnan tulee tapahtua pääsääntöisesti ennen toiminnan aloittamista. Täydentäviä
hankintoja ei voida enää pitää ensikertaisena kalustamisena. Kulutushyödykkeitä ei voida aktivoida
taseeseen.
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Kymenlaakson hyvinvointialueella käytettävät suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 1.1.2023
jälkeen käyttöön otetuille investointikohteille. Poistomenetelmänä on tasapoisto:
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet

Tasapoisto

Kehittämismenot

2 vuotta

Aineettomat oikeudet

5 vuotta

Liikearvo

2 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot
ICT-ohjelmistot
Laajat tietojärjestelmät (mm. potilastietojärjestelmä)
Osallistuminen toisen yhteisön hankkeisiin

3 vuotta
5 vuotta
2 vuotta

(sovelletaan vastaavanlaisen hyödykkeen
hankintamenoa koskevia poistoaikoja*)
Osake- ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenot

5 vuotta

Muut

2 vuotta

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet

Ei poistoaikaa

Rakennukset ja rakennelmat
Hallinto- ja laitosrakennukset

20-30 vuotta

Talousrakennukset

10-20 vuotta

Vapaa-ajan rakennukset

20 vuotta

Asuinrakennukset

30 vuotta

Kallioluolat ja –tunnelit, väestönsuojat

30 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maa- ja vesirakenteet

15 vuotta

Putki- ja kaapeliverkot

15-20 vuotta

Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet

15-20 vuotta

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet

10-15 vuotta

Koneet ja kalusto
Metalliset alukset (mm. öljyntorjunta-alukset)

15 vuotta

Raskaat ajoneuvot (mm. sammutus- ja säiliöautot)

10 vuotta

Puiset alukset ja muut vesikulkuneuvot

8 vuotta

Muut kuljetusvälineet

4-7 vuotta

Muut liikkuvat työkoneet

5 vuotta
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Muut raskaat koneet

10 vuotta

Muut kevyet koneet

5 vuotta

Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet

5-10 vuotta

ICT-laitteet

3 vuotta

Muut laitteet ja kalusteet

3-5 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat

käytön mukainen poisto

Arvo- ja taide-esineet

ei poistoaikaa

Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

ei poistoaikaa
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