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Jyväskylän, Jyväskylän mlk:n ja Korpilahden kuntien yhdistämisen seurauksena 
uuden Jyväskylän kaupungin taseessa olevaa poistonalaista omaisuutta poiste-
taan kolmen erillisen poistosuunnitelman mukaisesti. Useiden erillisten poisto-
suunnitelmien noudattaminen tekee pysyvien vastaavien kirjanpidosta ja poisto-
laskennasta monimutkaisen, joten valtuuston on tarpeen vahvistaa uudet poisto-
suunnitelman perusteet. 
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 7.10.2008 antanut uuden yleisohjeen kun-
nan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Uudessa ohjeistukses-
sa on huomioitu voimassa olevan kirjapitolain ja -asetuksen määräykset sekä 
täsmennetty mm. käsitteiden määrittelyä, poistosuunnitelman tarkistamista ja ar-
vontarkistuksia. 
 
Yleisohjeen tarkoituksena on ohjata suunnitelman mukaisten poistojen tekemistä 
kunnassa ja kuntayhtymässä sekä yhdenmukaistaa kunnissa käytettäviä poisto-
aikoja ja -menetelmiä.  Yksittäinen kunta voi poiketa annetuista ohjeista perustel-
lusta syystä. Tällöin kunnan on selostettava tilinpäätöksen liitetiedoissa olennai-
set poikkeamat. Kuntajaosto suosittelee, että poistoajat valittaisiin mahdollisim-
man lyhyiksi ja että poistoaika olisi normaalisti lyhyempi kuin se aika, jona hyö-
dykettä käytetään palvelutuotannossa. Kuntajaoston antamassa yleisohjeessa 
todetaan myös, että pysyvien vastaavien hyödykkeen taloudellinen pitoaika on 
yleensä lyhyempi kuin sen tekninen pitoaika, joka riippuu hyödykkeen teknisestä 
käyttökelpoisuudesta kunnan harjoittamassa toiminnassa.  
 
Kaupunginhallitus laatii kuntajaoston yleisohjeen ja valtuuston vahvistamien pois-
toperusteiden pohjalta poistosuunnitelman, jossa huomioidaan hyödykkeen tai 
hyödykeryhmän taloudellinen pitoaika eli aika, jona hyödykkeen odotetaan hyö-
dyttävän kaupunkia tuloa tuottamalla, tai aika jona hyödykkeen ennakoidaan 
hyödyttävän kaupungin palvelujen tuottamista.  Poistosuunnitelmaan sisällyte-
tään myös ohjeet perusparannusten poistokäytännöstä. 
 
Kaupungin määräämisvallassa olevien yhteisöjen tulee ilmoittaa konsernitilinpää-
töksen laadintaa varten tilikauden suunnitelman mukaiset poistot, jos poistetta-
van aineellisten hyödykkeiden määrä on olennainen konsernitaseen kannalta ja 
jos poistot poikkeavat olennaisesti kunnan suunnitelman mukaisista poistoista.  
Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan uuden yleisohjeen mukaan. 
 
Hallintosäännön (§ 41) mukaan kaupungin suunnitelmapoistojen perusteet hy-
väksyy valtuusto. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden 
pohjalta kaupunginhallitus hyväksyy hyödykkeen tai hyödykeryhmäkohtaiset 
poistosuunnitelmat. 
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeen mukaan suunnitelmanpoistojen pe-
rusteet ovat sellaisia, jotka tulee valtuuston hyväksyä. 
 
Oheisliite: 
- kirjanpitolautakunnan kuntajaoston esimerkkejä poistoajoista ja 

-menetelmistä. 



 
Kaupunginjohtaja Anderssonin ehdotus 

 
Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy seuraavat poistoperusteet 
noudatettavaksi tilivuodesta 2009 alkaen: 
 
Pysyvät vastaavat 
 
- Aineettomat hyödykkeet   tasapoisto poistoaika 2 - 10 v.* 
  - aineettomat oikeudet  poistoaika 5 - 10 v. 
  - muut pitkävaikutteiset menot ( Atk-ohjelmistot ym. ) poistoaika 2 - 5 v. 
 
- Aineelliset  hyödykkeet 
  - maa- ja vesialueet  ei poistoaikaa 
  - rakennukset ja rakennelmat tasapoisto poistoaika 10 - 40 v. 
    - hallinto- ja laitosrakennukset  poistoaika 20 - 40 v. 
    - tehdas- ja tuotantorakennukset  poistoaika 20 - 30 v. 
    - asuinrakennukset  poistoaika 30 - 40 v. 
 
  - kiinteät rakenteet ja laitteet menojäännöspoisto 10–25 % 
    - kadut, tiet, torit ja puistot  poistoaika 15 - 20 % 
    - sillat, laiturit ja uimalat  poistoaika 10 - 25 % 
    - muut maa- ja vesirakenteet  poistoaika 10 - 20 % 
 
  - koneet ja kalusto tasapoisto poistoaika 3-15 v. 
 
- Muut aineelliset hyödykkeet 
  - luonnonvarat käytön mukainen poisto 
 
- Pysyvien vastaavien sijoitukset 
  - osakkeet ja osuudet  ei poistoaikaa 

 
 * erityisestä syystä voi olla enintään 20 vuotta. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

---------  
 

Kv 122 
 
Päätösliite 
- kirjanpitolautakunnan kuntajaoston esimerkkejä poistoajoista ja 

-menetelmistä 
 

Kaupunginhallituksen ehdotus 
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen esittämät poistoperusteet 
noudatettaviksi tilivuodesta 2009 alkaen. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

  
 
 
 


