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1 Johdanto 

 

Tämä opinnäytetyö on suunnattu yrityksen päätöksentekijöiden lisäksi esimerkiksi mahdolli-

sille sijoittajille ja yrityksen omistajille sillä se antaa kuvan yrityksen toiminnasta kannattavuu-

den, tehokkuuden, maksuvalmiuden sekä toiminnan laajuuden osa-alueelta. Tilinpäätösanalyy-

sin merkitys toiminnan menestyksen arvioinnissa on tärkeätä epävarmoina suhdanneaikoina. 

Lisäksi opinnäytetyö antaa kuvan kohdeyrityksen sijoittumisesta toimialalla tunnuslukujen pe-

rusteella ja kuvaa yrityksen menestystä tarkastelujakson aikana.  

 

1.1 Opinnäytetyön tavoite  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa kohdeyritykselle tilinpäätösanalyysi ja antaa riittävä ja 

kokonaisvaltainen kuva kohdeyrityksen X:n taloudellisesta tilasta perinteisen tunnuslukuana-

lyysin, toimialaan verrattavien tunnuslukujen sekä suoran kilpailija vertailun valossa aikavälillä 

2011–2013. Yrityksen tunnuslukuja verrataan toimialalla vallitseviin keskilukuihin ja näin ollen 

arvioidaan yrityksen toimintaa ja sijoittumista sen kilpailuympäristössä. Lisäksi yrityksen talou-

dellisen tilan mittareita verrataan kilpailevan, saman koko luokan yrityksen mittareihin. Tilin-

päätösanalyysista on saatavilla laajasti edeltäviä tutkimuksia ja kirjallisuutta on saatavilla ai-

heesta laajasti. Vastaavanlaisia tutkimuksia ovat esimerkiksi Anne-Paula Tikkasen tekemä opin-

näytetyö, jossa vastaavasti verrataan toimeksiantajan tunnuslukuja toimialaan (Tikkanen 2011). 

Kyseisessä työssä ei kuitenkaan tämän työn tapaan verrata tunnuslukuja suoraan valittujen kil-

pailijoiden tunnuslukuihin mutta sen sijaan pohditaan yrityksen riskejä tarkemmin. Lisäksi 

edellä mainitussa työssä ei ole toteutettu rahoituslaskelmaa analyysin tueksi. 

 

1.2 Opinnäytetyön tutkimusmenetelmät ja tutkimusongelma 

 

Opinnäytetyö toteutetaan käytännössä osittain kvalitatiivisin eli laadullisin tutkimusmenetel-

min, sillä se perustuu pitkälti tunnuslukuihin perehtymiseen ja niiden merkitykseen syventymi-

seen. Työssä on myös paljon kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Lisäksi opinnäytetyössä 

verrataan kohteen olevan yrityksen tunnuslukuja toimialalla vallitseviin vastaaviin arvoihin. 

Tutkimusongelmaksi opinnäytetyöhön on valittuna: millainen on yrityksen taloudellinen tilanne tällä 

hetkellä ja miten se on kehittynyt tarkastelujaksolla? Alaongelmana opinnäytetyössä on millaisilla toi-

menpiteillä tunnuslukujen valossa yrityksen tämän hetkistä taloudellista tilaa voitaisiin muuttaa tai paran-

taa? 
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Opinnäytetyön tekemiseen tarvittavista aineistoista kohdeyrityksen tilinpäätöstiedot liitteineen 

on saatu toimeksiantajayritykseltä. Toimialatilastoina käytetään Finnveran (Finnvera 2012.) 

vuosittaisia toimialataulukoita, joissa esitetään tärkeimpien tunnuslukujen keskiluvut vuosilta 

2011 ja 2012. Vuoden 2012 tiedot ovat ennakkotietoja, ja vuodelta 2013 ei ole vielä työtä teh-

dessä saatavilla vastaavia tilastoja. Tarvittavat vertailutiedot kilpailevasta yrityksestä on ostettu 

Aarre.fi -sivuston tarjoaman palvelun kautta. 

 

1.3 Opinnäytetyön rakenne 

 

Opinnäytetyön aiheena on tilinpäätösanalyysi ja sen toteuttaminen X:lle. Toteutettava työ on 

tarkemmin ottaen suoriteperusteinen tilinpäätösanalyysi ja se noudattaa pitkälti Yritystutkimus-

neuvottelukunnan YTN tilinpäätösanalyysimallia muutamia tunnuslukuja lukuun ottamatta. 

Raportin alussa johdannossa esitellään opinnäytetyön tavoite sekä sen rakenne, jonka jälkeen 

esitellään lyhyesti opinnäytetyön tutkimusmenetelmät sekä tutkittavat ongelmat. Teoreettinen 

viitekehys alkaa tilinpäätöksen teorian ja sen rakenteen käsittelyllä, jonka jälkeen keskitytään 

tilinpäätösanalyysin toimintamalleihin ja työvaiheisiin sekä tavoitteisiin, joihin tilinpäätösana-

lyysillä pyritään. Lisäksi kappaleessa käsitellään tuloslaskelmaan ja taseeseen vaadittavat oikai-

sut tilinpäätösanalyysiä varten. Seuraavaksi teoreettinen viitekehysosuus sisältää tunnuslu-

kuanalyysin keinoja sekä sen käyttämät yleisimmät tunnusluvut. Lopuksi käsitellään rahoitus-

laskelman käyttöä ja siitä saatavia tietoja taloudellista tilaa arvioitaessa sekä trendianalyysin ja 

prosenttimuotoisten tilinpäätöstietojen käyttöä tilinpäätösanalyysissa. Ennen kohde yrityksen 

esittelyä ja käytännön tilinpäätösanalyysin toteuttamista esitellään vielä syventyen käytettävät 

tutkimusmenetelmät tilinpäätösanalyysiä varten. Kohdeyrityksen tilinpäätösanalyysin toteutus-

osuudessa esitetään aluksi mahdollisesti tarvittavat oikaisut tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä 

avataan laskettujen tunnuslukujen taustaa ja niiden merkitystä yrityksen talouden kannalta. 

Tunnuslukujen tulkinta-kappaleessa käsitellään aluksi laskettujen tunnuslukujen reliabiliteettia 

sekä validiutta kohdeyrityksen kannalta. 

 

Kolmen peräkkäisen tilikauden tarkkailu antaa luotettavamman kuvan yrityksen toiminnan ke-

hittymisestä ja lukujen oikeellisuudesta. Kilpailijavertailu on myös luotettavuuden kannalta 

hyvä asia. 
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2 Tilinpäätös 

 

Tilinpäätös kokonaisuuden määrittää Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336). Tilinpäätöstietojen tar-

koituksena on antaa tietoja käyttävälle oikeellinen ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta ti-

lasta ja tuloksesta. Tilinpäätöstietojen liitetietojen on tarkoitus täydentää tuloslaskelman ja ta-

seen antamaa kuvaa yrityksestä. Toimintakertomuksessa sen sijaan kuvataan toiminnan tulevai-

suuden näkymiä sekä kehittymistä yleensä kirjallisesti. (Finlex 2013a; Leppäniemi & Leppä-

niemi 2009, 20 - 23.) Kirjanpitolain 3 luvun 1 § mukaan kirjanpitovelvollisen tulee liittää tilin-

päätöstietoihin toimintakertomus jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy (Finlex 2013a.): 

 

– kirjanpitovelvollisen liikkeeseen laskemat arvopaperit ovat arvopaperimarkkinalaissa tar-

koitetun julkisen kaupankäynnin tai sitä vastaavan kaupankäynnin kohteena Euroopan ta-

lousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön alaisessa arvopaperipörssissä; tai 

– kirjanpitovelvollisen sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylit-

tynyt vähintään kaksi 9 §:n 2 momentissa tarkoitetuista rajoista. 

 

Näitä rajoja ovat (Finlex 2013a.): 

 

– liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 7 300 000 euroa; 

– taseen loppusumma 3 650 000 euroa; 

– palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä 

 

Kirjanpitolain kolmannen luvun yhdeksännen momentin (Kirjanpitolaki 3:9) mukaan kirjanpi-

tovelvollisen ollessa osakeyhtiö, avoin- tai kommandiittiyhtiö, osuuskunta, keskinäinen vakuu-

tusyhtiö tai vakuutusyhdistys tulee sen ilmoittaa rekisteröitäväksi tilinpäätöksen jäljennös ja toi-

mintakertomus patentti- ja rekisterihallitukselle. (Finlex 2013a.) 

 

Tilinpäätöstietojen oikeellisuus kiinnostavat kaikkia yrityksen kanssa asioivia sidosryhmiä. Tä-

män takia kirjanpidosta johdettavan tilinpäätöstiedon oikeellisuus ja hyvän kirjanpitotavan 

noudattaminen on tärkeää. Tällaisia periaatteita ovat (Salmi 2004, 29 – 39.): 

 

– oletus toiminnan jatkuvuudesta (going concern): yrityksen oletetaan jatkavan toimintaansa 

toistaiseksi määrittämättömän pitkään tilikauden päättymisen jälkeen. Tällä on suuri merki-

tys esimerkiksi tilinpäätöstietojen omaisuuksien arvoja mietittäessä. Jatkuvuuden oletuksen 
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takia arvotuksessa käytetään realisointiarvon eli myytäessä saatavan arvon sijasta tulonodo-

tuksia. Jatkuvuuden periaate tarkoittaa myös tasejatkuvuutta, jolloin edellisen tilikauden 

päättävä tase on seuraavan tilikauden avaavan taseen perusta. 

– johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja menetelmien soveltamisessa tilikaudesta toiseen: 

tilinpäätöksen käyttäjän tulee saada kuva yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta tilasta niin, 

että jokaiselta tilikaudelta annetut tiedot ovat vertailukelpoisia keskenään. Laskentaperus-

teiden esimerkiksi muuttuessa siitä pitää antaa tieto käyttäjälle.  

– varovaisuuden periaate: oletus lähtee siitä, että tulot arvioidaan varovaisesti ja ainoastaan 

realisoituneet voitot merkitään tilinpäätökseen. Menot ja menetykset tulee kirjata varovai-

suutta noudattaen kohtuullisen pessimistisesti. Toiminnan kannattamattomuus tai tappiol-

lisuus ei ole syy muuttaa arvostusperiaatteita. Yrityksen omaisuutta ei tule arvostaa liian 

korkealle eikä velkoja liian matalalle. 

– suoriteperusteisuus: tulo kirjataan tuloslaskelmaan tuotoksi silloin, kun suorite on luovu-

tettu, ja kulu silloin, kun suorite on vastaan otettu.  

– kaikki omaisuus- ja rahoituserät arvostetaan erikseen: omaisuuden hankinta hetkellä pääte-

tään tahti, jossa omaisuus merkitään kuluiksi poistoihin. Myöskään jos yrityksellä on sekä 

saamisia ja velkoja samalle yritykselle, näitä eriä ei voi netottaa kirjanpidossa. Samoin esi-

merkiksi toisen varastoartikkelin arvon nousu ei korvaa toisen artikkelin arvon laskua.  

 

Monet eri tahot kuten OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) 

ovat pyrkineet tilinpäätöstietojen yhdenmukaistaminen eli harmonisointi, tavoitteena antaa 

vertailukelpoinen ja yhtenevä kuva yritysten välisistä eroista. Euroopan unionin IAS-asetus tuli 

voimaan vuonna 2002, ja tämän johdosta kaikkien julkisesti noteerattujen yritysten EU-alueella 

tulee julkaista tilinpäätös tietonsa IASB:n (International Accounting Standards Board) antaman 

International Financial Reporting Standard-standardin (IFRS) mukaan. 

 

FAS – Finnish Accounting Standard on Suomessa käytetty tilinpäätösinformaation esittämis-

malli.  

 

Pörssisäätiön IFRS-oppaan (Pörssisäätiö 2005, 6) mukaan suurimpia muutoksia perinteisestä 

FAS-standardista kansainväliseen IFRS-standardiin siirtyvien yrityksien tilinpäätöstiedoissa 

ovat henkilöstön eläkekulujen ja vastuiden uudenlainen laskenta, joka voi muuttaa varojen ja 

velkojen suhdetta, taseen erien arvottaminen hankintamenon sijasta käypään nykyarvoon, lii-

kearvon säännönmukainen poistaminen tuloslaskelmassa kuluna, leasing-hyödykkeiden esittä-

minen taseessa varoina ja velkoina sekä entistä tarkempi tase-erien arvostuksen arviointi ja kir-
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janpitoarvojen tasaaminen käypään arvoon arvonalennuksin tuloslaskelmasta. Seuraavassa kap-

paleessa käsitellään lyhyesti tilinpäätöstietoihin sisältyvät osa-alueet ja niiden luonne osana ko-

konaisuutta. Seuraavissa kolmessa kappaleessa käsitellään tilinpäätöstietojen tilinpäätösanalyy-

sissa käytetyt kolme tärkeintä osaa: tuloslaskelma, tase ja liitetiedot.  

 

2.1 Tuloslaskelma 

 

Tuloslaskelma tulee laatia kululajikohtaisesti tai toimintokohtaisesti. Kululajikohtaisesti tulos-

laskelmaa laadittaessa noudatetaan Kirjanpitoasetuksen ensimmäisen luvun ensimmäisen pykä-

län (30.12.1997/1339) säätämää laskentakaavaa. Toimintokohtainen tuloslaskelman kaava on 

sen sijaan säädetty samaisen lain ensimmäisen luvun toisessa pykälässä. Tuloslaskelman kaa-

vassa olevia eriä saa lyhentää esitysmuodon selkeyttämiseksi tai erien vähyyden takia, mutta yh-

distellyt erät tulee eritellä liitetiedoissa. (Leppäniemi & Leppäniemi 2009, 106 & 143; Finlex 

2013b.) 

 

Tuloslaskelmassa esitetään tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut sekä niiden kautta luodaan kuva 

tilikauden tuloksen muodostumisesta. Tuloslaskelma alkaa liikevaihdosta ja päättyy tilikaudelta 

saavutettuun voittoon tai tappioon. Liikevaihtoon lisätään kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa 

muut tilikauden aikana syntyneet tuotot ja vähennetään tilikaudelle kohdistuneet kulut. Tulos-

laskelman lopputulemana, tilikauden voitolla tai tappiolla on monia virallisia merkityksiä, sillä 

se määrää esimerkiksi vähennetäänkö vai lisätäänkö taseeseen merkittyä omaa pääomaa tilikau-

den voiton tai tappion määrällä. Tämä taas on tärkeää osakeyhtiöiden osingon jaon kannalta, 

sillä osakeyhtiö voi jakaa osinkoa vain taseeseen merkityn vapaan oman pääoman verran. Tilin-

päätöstietojen käyttäjät ja niitä analysoivat eivät välttävättä hyväksi tuloslaskelmassa käytettyjä 

laskentaperiaatteita, joten esimerkiksi tilinpäätösanalyysiä tehdessä virallinen tuloslaskelma vaa-

tii oikaisuja johtopäätösten perustaksi. (Leppäniemi & Leppäniemi 2000, 50.) Tuloslaskelman 

oikaisemista käsitellään tarkemmin kappaleessa 3.5. 

 

2.2 Tase 

 

Taseen tehtävänä tilinpäätöksen osana on kirjanpitolain kolmannen luvun ensimmäisen pykä-

län ensimmäisen momentin (30.12.1997/1339) mukaan kuvata yrityksen taloudellista asemaa 

tilinpäätöspäivänä. Kaikkien kirjanpitovelvollisten tulee noudattaa kirjanpitoasetuksen 

(30.12.1997/1339) ensimmäisen luvun kuudennen pykälän säätämää kaavaa. Pienille kirjanpi-

tovelvollisille on kuitenkin säädetty kaavasta lyhennetty versio samaisen lainkohdan seitsemän-
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nessä pykälässä (Leppäniemi & Leppäniemi 2009, 34; Finlex 2013b). Taloudellisen aseman ar-

viointia varten taseen perusteella tarvitaan tilinpäätöksen liitetietoja (Leppäniemi & Leppä-

niemi 2000, 58). Seuraavassa kappaleessa käsitellään liitetietojen merkitystä tilinpäätöstiedoissa 

sekä niihin vaikuttavia säädöksiä.  

 

2.3 Tilinpäätöksen liitetiedot 

 

Liitetiedot ovat tärkeä ja itsenäinen osa tilinpäätöstietoja siinä missä tuloslaskelma, tase sekä 

toimintakertomus. Liitetietovaatimuksia ohjaavien kirjanpitolain ja – asetuksen nojalla liitetie-

doissa esitettäviä tietoja ei voi vaihtoehtoisesti esittää tuloslaskelmassa tai taseessa, vaan ne tu-

lee esittää liitetiedoissa luettavuuden ja tiedon hakemisen helpottamiseksi.  

 

Tilinpäätöksen liitetietoja edellytetään kaiken kokoisilta kirjanpitovelvollisilta. Liitetietovaati-

muksia lisäävät kirjanpitovelvollisen suuri koko sekä pörssilistaus. Liitetietovaatimuksista on 

kirjattu sekä Kirjanpitolaissa (KPL 3:12) että Kirjanpitoasetuksessa (KPA 2:2). Tämän lisäksi 

vaatimuksia säädetään osakeyhtiölaissa (OYL 9:5 & 20:23) sekä ministeriöiden päätöksissä 

jotka koskevat kirjanpitoa ja tilinpäätöstä. Kansainväliseen tilinpäätös-standardiin liittyy laajat 

liitetietovaatimukset. (Leppiniemi & Leppiniemi 2009, 165 - 166.) 

 

Jos yritys sekä päättyneellä ja sitä välittömästi seuraavalla tilikaudella on ylittänyt ainoastaan yh-

den Kirjanpitolain 3 luvun 9 §:n 2 momentissa säädetyistä rajoista, voi se jättää esittämättä 

osan liitetiedoista. Nämä rajat ovat (Finlex 2013a): 

 

– liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 7 300 000 euroa 

– taseen loppusumma 3 650 000 euroa 

– palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä 

 

Liitetiedoissa ei tarvitse esittää tuloslaskelman tai taseen tavoin vertailutietoa edelliseltä tilikau-

delta. Jos tuloslaskelman tai taseen erittelyitä on siirretty liitetietoihin esittämistavan selkeyttä-

miseksi, tulee näistä tiedoista esittää vertailutiedoksi edellinen tilikausi. (Leppiniemi & Leppi-

niemi 2000, 68 - 69.)  
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Kirjanpitoasetuksen mukaan liitetiedot voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin (Leppiniemi & Leppi-

niemi 2000, 69; Finlex 2013b): 

 

– tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

– tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

– taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

– taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

– vakuutuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 

– liitetiedot henkilöstöstä ja toimintaelinten jäsenistä 

– omistuksia muissa yrityksissä koskevat liiketiedot 

– konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot 

 

Tämän lisäksi kirjanpitolaissa määrätään seuraavista kahdesta liitetietovaatimuksesta (Leppi-

niemi & Leppiniemi 2000 69; Finlex 2013b.): 

 

– oikean ja riittävän kuvan antamiseen liittyvät liitetiedot 

– liitetietona annettava selostus, jos tilinpäätöstä laadittaessa on poikettu yleisistä tilinpäätös-

periaatteista 

 

Näiden vaatimusten lisäksi konsernitilinpäätöksen tekeville konserneille on määrätty kirjanpi-

toasetuksessa lisävaatimuksia normaalien edellä mainittujen liitevaatimusten lisäksi. Tässä opin-

näytetyössä keskitytään kuitenkin pääasiallisesti yrityksien liitevaatimuksiin, jotka eivät ole kon-

sernitilinpäätösvelvollisia, ja tästä syystä konsernille asetettuja vaatimuksia ei käsitellä tässä 

työssä. Seuraavaksi käsitellään liitteiden sisältö lyhyesti. 

 

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot sisältävät noudatetut arvostusperiaatteet ja -

menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja – menetelmät. Pääasiallisesti keskitytäänkin tilinpäätös-

tietojen vertailukelpoisuuteen ja edellä mainittuihin periaatteisiin ja menetelmiin. Lisäksi tässä 

liitetiedossa on esitettävä tieto, jos tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa on muutettu sekä 

muutoksesta aiheutuva vaikutus tietoihin ja niiden verrattavuuteen. Muita ilmoitettavia tietoja 

ovat käytetyt valuuttakurssit mahdollisissa valuuttamuunnoksissa perusteluineen sekä aikaisem-

pien tilikausien virheiden korjaukset jos olennaisia. (Finlex 2013b.) 
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Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot sisältävät erittelyt tuloslaskelman eristä. Liitteessä esite-

tään esimerkiksi liikevaihdon jakautuminen toimialoittain yrityksen monitoimialaisuuden joh-

dosta sekä maantieteellisten markkina-alueiden mukainen jakautuminen. Lisäksi eritellään sa-

tunnaisten tuottojen ja – kulujen erät sekä selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perus-

teista ja muutoksista. (Finlex 2013b.) 

 

Taseen vastaavien erittelyt sisältävät taseen varojen erittelyt. Tällaisia erittelytä ovat esimer-

kiksi seuraavat (Finlex 2013b): 

 

– aktivoituja kehitysmenoja koskeva selvitys, jotka ovat poistamatta. 

– selvitys jos kehittämismenojen tai liikearvon poistoaika on pidempi kuin viisi vuotta 

– kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset lainan liikkeeseen laskemisesta 

– arvonkorotusten periaatteet 

– pysyvien vastaavien koneiden ja laitteiden hankintamenojen vielä poistamatta olevasta 

osasta 

– selvitys lisäyksistä ja vähennyksistä varoihin sekä siirroista erien välillä 

– tilikauden aikana kertyneet poistot ja arvonalentumat 

– selvitys tilikaudella aktivoitujen korkomenojen määrästä 

– siirtosaamiset olennaiset erät 

– myynti-, siirto- ja muut saamisten erittely 

 

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot sisältävät esimerkiksi seuraavat erittelyt (Finlex 

2013b): 

 

– oman pääoman lisäykset ja vähennykset sekä siirrot erien välillä 

– omien osakkeiden hankintamenon vähennys ja oikaisut oman pääoman eristä 

– pitkä aikaisten velkojen erittelyt 

– liikkeelle lasketut joukkokirjalaina ja muista pääomaehtoisista välillisesti osuuteen oikeutta-

vista lainoista 

– pakollisten varausten eristä jos tärkeää olennaisuuden kannalta selventämään tase-eriä 

– saatuihin ennakkoihin sisältyvät erät 

– osto-, siirto- ja muiden velkojen erittely 

– rahoitusvekselit 
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3 Tilinpäätösanalyysi 

 

Tilinpäätösanalyysin tarkoituksena on mitata kohteena olevan yrityksen kannattavuutta, talou-

dellisia ja rahoituksellisia edellytyksiä sekä arvioida edellä mainittua tekijöitä kriittisesti tilinpää-

tösinformaation pohjalta. Tilinpäätösanalyysissa tunnuslukujen lisäksi analysoidaan niiden ke-

hittymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, sekä taustalla vaikuttavia syy-seuraussuhteita. Vertailu-

kohtana käytetään tarkastelun arvoa lisäämiseksi yleisesti tilinpäätösanalyysin tekijän itse asetta-

mia tavoitteita tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi saman alan kilpailijoiden vastaavia tunnuslukuja 

tai toimialan keskimääräisiä lukuja. (Niskanen & Niskanen 2004, 8.) 

 

Myös kritiikkiä perinteistä tilinpäätösanalyysia kohtaan on annettu. Esimerkiksi Erkki Laitisen 

kirjassaan Strateginen tilinpäätösanalyysi (2002, 11 - 12) esittää viisi erilaista argumenttia jotka 

ottavat kriittisesti kantaa perinteisen tilinpäätösanalyysin keinoihin ja oikeellisuuteen. Näitä ar-

gumentteja ovat (Laitinen 2002, 11 – 12): 

 

– pohjatietona olevaa tilinpäätöstietoa voidaan pitää epäluotettavana: kirjanpitoa tehdessä 

useissa kohdissa on käytettävissä harkinnan varaa, joten miksi tuloslaskelma ja tase olisivat 

luotettavia tiedon lähteitä? 

– laskettavat tunnusluvut antavat vain hajanaisen kuvan yrityksen toimintaedellytyksistä. Nii-

den perusteella saattaa syntyä käsitys että yritys on kilpailukykyinen toisen toimintaedelly-

tyksen suhteen mutta kilpailukyvytön toisen suhteen. Miten irrallisten tunnuslukujen va-

lossa on mahdollista luoda kokonaiskäsitys yrityksen toiminnasta? 

– perinteinen tilinpäätösanalyysi on usein liian lyhytjänteinen. Siinä keskitytään yleensä vain 

muutamaan edelliseen vuoteen, jotka ovat useasti olematon osa yrityksen koko elinkaarta. 

– perinteinen tilinpäätösanalyysi keskittyy tulevaisuuden sijaan menneeseen. Mitä hyötyä on 

tietää miten lyhyellä aikavälillä menneisyydessä on pärjätty, jos tämä tieto ei kerro meille 

mitään tulevaisuudesta ja sen onnistumisesta? 

– tunnuslukujen ja yrityksen arvon välillä ei kehittyneillä rahoitusmarkkinoilla ole yleensä 

merkittävää tilastollista riippuvuutta. 

 

Kirjassa kuitenkin jälkeenpäin painotetaan, että yllä esitetty kritiikki on liian ankaraa perinteistä 

tilinpäätösanalyysia kohtaan. Useissa tilanteissa perinteinen tilinpäätösanalyysi on paras tai jopa 

ainoa väline arvioimaan yrityksen taloudellisia toimintaedellytyksiä. (Laitinen 2002, 12 – 13.) 
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Kirjoittaja käsitteleekin kirjassaan vaihtoehtoista mahdollisesti parempaa ja luotettavampaa 

apuvälinettä tilinpäätöstietojen perusteella pidentämällä aikajännettä kumotakseen lyhyen aika-

jänteen mahdolliset virheellisyydet. Tämän niin sanotun strategisen tilinpäätösanalyysin perus-

tana on mukautetusti samat perusosiot joissa yrityksen taloudellisia edellytyksiä mitataan. Lisää 

edellä käsitellystä apuvälineestä luettavissa Erkki Laitisen kirjasta Strateginen tilinpäätösana-

lyysi. 

 

Tilinpäätösanalyysi tarkoittaa puhekielessä yleisesti monitasoista analyysia tilinpäätöksen poh-

jalta (Niskanen & Niskanen 2004, 9). Seuraavassa kappaleessa esitellään tilinpäätösanalyysin 

käyttäjät, tasot sekä tavoitteet. 

 

3.1 Tilinpäätösanalyysin käyttäjät, tasot ja tavoite 

 

Vaikka yrityksen sidosryhmiä kiinnostaakin koko yrityksen taloudellinen kuva, painottuvat hei-

dän kiinnostuksen kohteensa yleensä eritavalla riippuen heidän intresseistään yritystä kohtaan 

(Kallunki & Kytönen 2007, 17). Yleisimmät tilinpäätösanalyysin käyttäjät ovat verottaja, mah-

dolliset osakesijoittajat, vieraan pääoman sijoittajat, tavarantoimittajat sekä asiakkaat ja kilpaili-

jat. Teoksessa Uusi tilinpäätösanalyysi (2007, 21) on esitetty seuraavan lainen taulukko erittele-

mään eri sidosryhmien intressejä (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Tilinpäätösanalyysin käyttäjät ja tilinpäätösinformaatio yrityksen taloudellisesta ti-

lasta (Kallunki & Kytönen 2002, 21) 

Verottaja kannattavuus 

Osakesijoittajat kannattavuus, vakavaraisuus ja kasvu 

Vieraan pääoman sijoittajat vakavaraisuus ja kannattavuus 

Tavarantoimittajat maksuvalmius ja vakavaraisuus 

Asiakkaat kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus 

 

Lisäksi teoksessa näiden edellä mainittujen sidosryhmien lisäksi kerrotaan kilpailijoita kiinnos-

tavan monenlainen tieto kuten myynnin kehitys, kannattavuus, investoinnit, markkinaosuuk-

sien muutokset tai esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehittelyyn panostaminen (Kallunki & Kytö-

nen 2007, 20). Seuraavaksi esitellään lyhyesti tilinpäätösanalyysin eri tasot. 
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Yritystutkimus on tilinpäätöksen analyyseistä syvällisin. Analyysin perusteella pyritään syven-

tymään kohdeyrityksen taloudelliseen menestykseen liiketoiminnan tasolla. Tällaisia tutkimuk-

sia toteutetaan lähinnä luottolaitosten, kuten pankkien, toimesta. Ne ovat välttämätön osa 

luottopäätöstä tehdessä, sillä rahoitustarkastus vaatii tällaista analyysiä. (Niskanen & Niskanen 

2003, 11.) Yritystutkimuksen menetelmiä voidaan kuitenkin käyttää luottolaitosten lisäksi myös 

esimerkiksi sijoitustoimintaa ja yrityskauppoja suunniteltaessa, asiakasseurantaan tai yrityksen 

riskien arviointiin (Salmi 2004, 195). 

 

Tunnuslukuanalyysi, jota pääasiallisesti tässä opinnäytetyössä käytetään, sen sijaan mittaa yri-

tyksen taloudellista tilaa tunnuslukujen avulla. Johtopäätösten pohjana toimii tilinpäätöksestä 

saatavien tietojen pohjalta jalostetut tunnusluvut, jotka kuvaavat tuloksen riittävyyttä eli kan-

nattavuutta, yrityksen pääomarakenteen terveyttä eli vakavaraisuutta, sekä rahan riittävyyttä yri-

tyksen maksujen suorittamiseen eli maksuvalmiutta. Kappaleessa 4 käsitellään tarkemmin tun-

nuslukuanalyysiä sekä siinä käytettäviä mittareita yrityksen taloudellisen menestyksen mittaa-

miseksi.  

 

Markkinaperusteinen tilinpäätösanalyysi keskittyy lähinnä pörssinoteeratun yrityksen osak-

keen hinnan ja riskin välisen suhteen arviointiin. Analyysissa yhdistetään tilinpäätöstiedoista 

saatavia tunnuslukua markkinoilla noteerattuun osakkeen arvoon. Historialliseksi ajateltava ti-

linpäätöstieto, joka kuvaa menneitä tilikausia ja yrityksen suorituskykyä tänä ajan jaksona, täy-

dentyy tulevaisuuden odotuksilla joka perustuu sijoittajien käsitykseen osakkeesta. (Salmi 2004, 

208.)  

 

Toimiala-analyysi toteutetaan yksittäisten yrityksien analyysien yhdistelmällä. Toimialaraport-

tien perusteella kohdeyrityksen tunnuslukuanalyysin tuottamia tunnuslukuja voidaan verrata 

toimialalla vallitseviin keskilukuihin. Raporteissa esitetään yleisesti mediaani- sekä ylä- ja ala-

kvarttiililuvut. Otosjoukko, jota raportissa on käytetty, jaetaan neljään osaan sijoittumisensa 

perusteella eli kvarttiileihin. Mediaanilla tarkoitetaan keskimmäisen yrityksen saamaa lukua, eli 

listauksessa keskimmäiseksi sijoittuneen yrityksen tunnusluvut arvoa. Näin ollen mediaani ja-

kaa listauksen kahteen yhtä suureen joukkoon, joista toisessa olevilla yrityksellä tunnusluvun 

arvo on parempi ja toisessa huonompi kuin mediaanilla. Syynä mediaanin käyttöön keskiarvon 

sijaan on otoksien pienuuden johdosta jakauman vinous. Muut keskiluvut, kuten keskiarvo, 

antaisivat liian sattumanvaraisia arvoja eikä se kuvaisi toimialalla vallitsevaa tilaa. (Salmi 2004, 

200.) 
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Kuten kappaleessa 3 on mainittu, tilinpäätösanalyysin tavoitteena on mitata yrityksen menesty-

misen eri osa-alueita. Tilinpäätösanalyysia voidaan käyttää esimerkiksi tarkasteluun kilpailijan ja 

oman yrityksen välillä tavoitteena ottaa oppia tuloksista, hallita sijoitus- tai luotonantoriskiä, 

luomaan kuvaa yrityksestä tai toimialasta yritys se toimii tai työkaluna yrityksen johtamiseen ja 

siihen liittyvien ongelmien ratkaisuun. (Salmi 2004, 195.) 

 

3.2 Tilinpäätösanalyysin työvaiheet 

 

Vertailukelpoisuuden takaamiseksi tilinpäätösanalyysin ensimmäinen vaihe on muokata eli oi-

kaista tilinpäätöstietoja vastaamaan standardimuotoa. Standardimuoto on määritelty esimer-

kiksi Yritystutkimusneuvottelukunnan Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi–kirjassa (Yritys-

tutkimusneuvottelukunta 2005, 12 & 25). Seuraavaksi analyysin toteuttaja valitsee tutkittavat 

mittauskohteet ja minkälaisilla menetelmillä saatua tietoa analysoidaan. Kappaleessa 3.1 on kä-

sitelty tarkemmin käytettävissä olevia yleisimpiä menetelmiä. Seuraavassa kappaleessa käsitel-

lään lyhyesti tilinpäätöstietojen oikaisemisen periaatteet jonka jälkeen tärkeimmät oikaistavat 

erät esitellään seuraavissa kappaleissa. 

 

3.3 Tilinpäätöstietojen oikaisu eli standardointi 

 

Jotta tilinpäätösanalyysi olisi mahdollisimman luotettava, on erityisen tärkeää käyttää analyysin 

pohjana tilinpäätöstietoja, jotka kuvaavat yrityksen todellista taloudellista tilaa. Vertailussa mu-

kana olevien yritysten tilinpäätöstietojen tulee vastata toisiaan rakenteellisesti ja olla yhteneviä 

oikaisujen osalta. (Niskanen & Niskanen 2004, 59 – 61) 

 

Vaikka yrityksen tilinpäätös olisi toteutettu virallisen tilinpäätös säädösten puitteissa, ei se silti 

kerro täysin totuuden mukaista todellista kuvaa liiketoiminnasta ja sen kannattavuudesta. Ta-

voitteena on standardoinnin avulla saada selville liiketoiminnan operatiivinen tulos laskennalli-

sen tilinpäätöstiedon sijaan. (Salmi 2004, 108.) Suurimmat syyt oikaistun tilinpäätöstiedon ja 

virallisen tilinpäätöstiedon eroon piilevät tilinpäättäjän harkinnan varassa useissa kohdissa, ti-

linpäätösajankohdassa, kasvussa sekä kirjanpidon liiketapahtuma painotteisuudessa, joka ei ku-

vaa aina tehokkaasti esimerkiksi omaisuuden arvon kasvua ennen kuin se realisoituu myytä-

essä. (Salmi 2004, 105.) 
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3.4 Tuloslaskelman oikaisu 

 

Kappaleessa esitellään huomiota vaativat erät tuloslaskelmasta, jotka tulee oikaista vastaamaan 

alla olevia kriteereitä.  

 

Tavoitetuloksella tarkoitetaan tulosta, joka on saavutettu yritysjohdon tekemien tilinpäätös-

järjestelyiden avulla. Järjestelyiden avulla voidaan vaikuttaa tulokseen tavoitteena esimerkiksi 

riittävän voiton esittämiseen osingon jakoa varten, verojen suunnittelu tai tasaisen voiton esit-

täminen vuosittain.  

 

Liikevaihto sisältää varsinaisesta liiketoiminnasta saadut tuotot alennuksien, arvonlisäveron 

tai muiden välittömien verojen jälkeen. Tärkeää liikevaihtoa oikaistaessa on selvittää onko tu-

los ”ansaittu” (Salmi 2004, 109.) Yleisimpiä oikaistavia eriä ovat epävarmat myyntisaamiset.  

 

Liiketoiminnan muut tuotot ovat määritelty laajasti kirjanpitolaissa. Niihin sisältyvät liiketoi-

mintaan liittyvät tuotot jotka ovat luonteeltaan lähellä liikevaihtoa. Esimerkkejä tällaisista tuo-

toista ovat esimerkiksi perityt hallinto- ja tietojenkäsittelykorvaukset, olettaen että yrityksen 

toimialana ei ole vuokraustoiminta tai edellä mainittujen palveluiden tuottaminen. (Yritystutki-

musneuvottelukunta 2005, 14.)   

 

Oikaistussa tuloslaskelmassa liiketoiminnan muista tuotoista siirretään kuitenkin satunnaisiin 

tuottoihin (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 15): 

 

– olennaiset, kertaluontoiset erät jotka vaikuttavat vuosittaiseen kannattavuus vertailuun. 

– poikkeukselliset erät, kuten kokonaisesta toimialasta luopumisen yhteydessä saadut myynti-

voitot. 

 

Valmistus omaan käyttöön voi tarkoittaa esimerkiksi itse tuotettuja laitteita tai muuta hyödy-

kettä, jonka yritys on tuottanut omaa toimintaa varten (Leppäniemi & Leppäniemi 2009, 111.). 

Jos erä palautetaan tuloslaskelmaan, tulee sitä vastaava kulu myös palauttaa kuluihin. (Salmi 

2004, 109.)  

 

Virallisen tuloslaskelman varaston muutos oikaistaan vastaamaan liikevaihtoa vastaavaksi va-

raston muutokseksi (Salmi 2004, 109.) Tuloslaskelman aine- ja tavaraostoista vähentämällä nii-

hin liittyvät varastojen lisäykset tai lisäämällä varaston vähennykset saadaan laskettua oikaistun 
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tuloslaskelman aine- ja tavarakäyttö. (Niskanen & Niskanen 2003, 63.) Valmistustoimintaa har-

joittaville yrityksille ei kuitenkaan ole mahdollista laskea liikevaihtoa vastaavaa ainekäyttöä jaon 

muuttuviin ja kiinteisiin kuluihin puuttuessa tuloslaskelmasta (Yritystutkimusneuvottelukunta 

2005, 15.). 

 

Laskennallinen palkkakorjaus tulee tarpeeseen tilanteessa, jossa yrityksen tuloslaskelmassa 

ei ole esitetty yrityksen omistajien työpanosta ja palkkaa kuluna. Yleisesti palkkakorjauksia tu-

lee tehdä henkilöyhtiöihin ja elinkeinonharjoittajiin, joiden omistajan nostavat palkkansa yksi-

tyisottoina. Korjaus on myös joskus tarpeellinen osakeyhtiön tuloslaskelmaan. Laskennallinen 

palkkakorjaus on kannattavuutta rasittava erä, joka ei vaikuta vakavaraisuuteen tai kassavirtaan. 

Palkkakorjauksen suuruutta suositellaan porrastetusti yrityksen liikevaihdon perusteella seuraa-

vasti (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 17):  

 

Liikevaihto (12 kk) Palkkakorjaus/henkilö 

70 000 € -400 000 € 20 000 € 

yli 400 000 €  30 000 € 

 

Poikkeuksena voidaan pitää tilannetta jossa omistajista useat kuuluvat samaan perhekuntaan, 

jolloin voidaan harkita korjauksen pienentämistä esimerkiksi puolella.  

 

Henkilöstökuluista, muut kun ennakkopidätyksen alaiset palkat ja sivukulut, kuten vapaaeh-

toiset henkilöstökulut tulee siirtää muihin liiketoiminnan kuluihin. (Yritystutkimusneuvottelu-

kunta 2005, 16.) 

 

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät kaikki muut yrityksen kulut joita ei ole esitetty tuloslas-

kelmassa erikseen. Näitä kuluja voivat olla esimerkiksi leasing-, vuokra- ja mainoskulut. Erään 

sisältyy esimerkiksi myös luottotappiot sekä myyntiprovisiot sekä omaisuuden myyntitappiot. 

 

Liiketoiminnan muista kuluista siirretään satunnaisiin kuluihin liiketoimintaan liittymättömät 

kulut ja satunnaisluonteiset liiketoimintaan liittyvät kulut jotka vaikeuttavat kannattavuusvertai-

lua silloin, kun niitä vastaavat tuotot on siirretty liiketoiminnan tuotoista satunnaisiin tuottoi-

hin. Myös kokonaisesta toimialasta luopumisesta syntyvät kulut siirretään satunnaisiin kuluihin 

sillä ne eivät enää liity liiketoimintaan toimialasta luopumisen johdosta. (Yritystutkimusneuvot-

telukunta 2005, 17 - 18.) 
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Suunnitelman mukaiset poistot vaativat oikaisemista jos ne eivät ole suhteessa pysyvien 

vastaavien arvoon ja jos poistoaika ylittää selvästi kirjanpitolain suositukset. Tällöin poistot oi-

kaistaan Elinkeinoverolain määrittämään maksimipoistoon ja poistoista syntyvä erotus siirre-

tään erään muut tuloksen oikaisut.  

 

Välittömiin veroihin sisältyvät ainoastaan verot, jotka syntyvät kyseessä olevan tilikauden tu-

losta. Näitä eriä ovat virallisen tuloslaskelman välittömät verot ja tuloverot. Sen sijaan esimer-

kiksi kiinteistöveroon verrattavat verot ovat luoteeltaan liiketoiminnan muita kuluja.  

 

Jos yritys on esimerkiksi saanut edellisiltä tilikausilta veronpalautuksia tai maksanut lisäveroa, 

siirretään nämä erät satunnaisiin tuottoihin tai kuluihin. Laskennallinen verovelan tai – saami-

sen muutos siirretään pois veroista oikaistun tuloslaskelman kohtaan muut tuloksen oikaisut. 

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 21- 22.) 

 

Satunnaiset tuotot ja kulut 

 

Koska Kirjanpitolain mukaan (Finlex 2013a.) satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin eli satunnaisiin 

eriin lasketaan luonteeltaan semmoiset tuotot ja kulut, jotka perustuvat kirjanpitovelvollisen 

tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluontoisiin tai olennaisiin tapahtumiin, tulee 

tämä erä eliminoida oikaistusta tuloslaskelmasta todenmukaisen tuloksen saavuttamiseksi. 

(Salmi 2004, 112 & Taloussanomat 2002.)  

 

3.5 Taseen oikaisu 

 

Kappaleessa esitellään huomiota vaativat erät taseessa, jotka tulee oikaista vastaamaan alla ole-

via kriteereitä.  

 

Aineettomat hyödykkeet erään voidaan aktivoida menoja, joille todennäköisesti kertyy lähi-

tulevaisuudessa tuloa. Perustamis- tai tutkimusmenot, jotka ovat aktivoitu taseessa, tulee pois-

taa oikaistussa taseessa. Tällöin näitä menoja vastaava summa tulee vähentää myös vastattavaa 

puolen omasta pääomasta. Sen sijaan kehittämismenot voidaan tietyin kauppa- ja teollisuusmi-

nisteriön ehdoin aktivoida taseessa. (Niskanen & Niskanen 2004, 71 - 72 & Yritystutkimus-

neuvottelukunta 2005, 26.) 

 

Sisäiset osakkeet ja osuudet erästä poistetaan osakkeiden arvo, jos omistajayrityksen oma-

pääoma on menetetty ja osakkeella ei ole arvoa (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 29.). 
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Tällöin osakkeiden arvo taseessa poistetaan omasta pääomasta ja osakkeista. (Niskanen & Nis-

kanen 2004, 73.) 

 

Valmiit tuotteet erä siirretään Yritystutkimusneuvottelukunnan mukaan aineisiin ja tarvikkei-

siin siinä tapauksessa, jos yritys on tukku- tai vähittäiskaupan alalla (Yritystutkimusneuvottelu-

kunta 2005, 31). 

 

Myyntisaamisissa, mikäli yritys käyttää niin sanottua factoringrahoitusta, jossa se käyttää net-

tokirjaustapaa käyttäen myyntisaamisia luoton vastineena, lisätään factoringluotto myyntisaa-

misiin ja taseen velkoihin. Jos yritys sen sijaan käyttää factoringrahoitusta jossa se myy myynti-

saamisensa rahoitusyhtiölle jolloin luottoriski siirtyy myyntisaamisen mukana, ei tätä oikaisua 

tarvitse tehdä. Muut saamiset erästä poistetaan mahdolliset ennakko-osingot saamisista ja 

omasta pääomasta. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 32 – 33.) 

 

Tilikauden tulos kohdassa esitetään virallisen tuloslaskelman tulos oikaistun tuloslaskelman 

kokonaistuloksen sijasta. Oikaistuun tulokseen vaikuttaneet korjaukset on otettu huomioon 

taseen oman pääoman oikaisuina. 

 

Mikäli yritys on merkinnyt tilikaudelta jaettavan ennakko-osingon osingonjakovelaksi vähen-

täen vastaavan summan omista pääomista, tulee nämä erät palauttaa veloista takaisin voittova-

roiksi. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 35.) 

 

Poistoero on luonteeltaan vapaaehtoinen varaus. Poistoero ja muut vapaaehtoiset varauksia 

oikaistaessa siirretään tarvittaessa yhtiöverokanta perusteinen osuus laskennallisiin verovelkoi-

hin. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 36.) 

 

 

Leasingvastuukanta selviää tilinpäätöksen liitetiedoista. Leasingvastuukanta lisätään oikais-

tuun taseeseen molemmille puolille, sekä vastaavaa että vastattavaa puolille omana eränään.  
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4 Tunnuslukuanalyysi 

 

Tunnuslukujen tavoitteena on tiivistää tilinpäätöksestä saatava tieto tunnusluvuiksi, jotka ku-

vaavat yrityksen taloudellista tilaa. Tunnusluvut ovat yleisesti ottaen suhdelukuja, jotta eriko-

koiset yritykset ja niiden tunnusluvut olisivat vertailukelpoisia keskenään. Tunnuslukuanalyysin 

avulla mitataan yrityksen kasvukyvyn lisäksi kannattavuutta ja sen tuottamaa kassavirtaa, sekä 

yrityksen rahoitusasemaa eli vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. (Salmi 2004 196 - 197.)  

 

Tilinpäätösanalyysin perustana käytetään virallisia tilinpäätöstietoja sekä siihen liittyviä liitetie-

toja, joka oikaistaan vastaamaan analyysin tekijän tarkoituksia. (Yritystutkimusneuvottelukunta 

2005, 7.) 

 

4.1 Kannattavuuden tunnusluvut 

 

Kappaleessa esitellään toiminnan kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja. Kolme ensimmäistä 

tunnuslukua, liiketulosprosentti, myyntikateprosentti sekä käyttökateprosentti, kuvaavat tulok-

sen rakennetta. Loput työssä käsitellyt kannattavuuden tunnusluvut kuvaavat toiminnan lisäar-

vontuottokykyä pääomalle. Kannattavuuden tunnusluvut vastaavat kysymykseen onko tulos riit-

tävä?  

 

4.1.1 Myyntikateprosentti 

 

Myyntikateprosentti kuvaa suoraan myynnistä saadun katteen suhdetta myytyyn määrään eli 

liikevaihtoon. Periaatteessa toiminta on kannattavaa kun myyntikateprosentti saa arvon joka 

on yli 0. Tunnusluku ei kuitenkaan ota huomioon liiketoiminnan muista välillisistä kuluista ai-

heutuneita eriä. 

 

Liikevaihto 

– Ostot tilikauden aikana 

– Alkuvarasto 

+ Loppuvarasto 

Myyntikate 
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Myyntikate-% = 
Myyntikate

Liikevaihto
 * 100 

 

  Kaava 1. Myyntikateprosentti (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 55)  

 

Myyntikateprosentin heikkoutena voidaan pitää sen toimialakohtaisuutta ja rajoittuneisuutta 

lähinnä tukku- ja vähittäiskauppaan. Esimerkiksi valmistustoimintaa harjoittavien yritysten 

myyntikateprosentin laskeminen ei ole mahdollista ilman lisätietoja. (Yritystutkimusneuvottelu-

kunta 2005, 55.) 

 

4.1.2 Käyttökateprosentti 

 

Virallisessa tuloslaskelman kaavassa ei ole välitulosta käyttökate. Sen sijaan oikaistuun tasee-

seen se lasketaan välituloksena jossa liiketulokseen on lisätty tuloslaskelmassa sitä ennen vä-

hennetyt poistot ja arvonalentumat. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 55.) 

 

 

Käyttökate-% =
Käyttökate

Liiketoiminnan tuotot yhteensä
 * 100 

 

 Kaava 2. Käyttökateprosentti (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 55) 

 

Käyttökateprosentti on vertailukelpoisuudessaan mielekäs saman toimialan toimijoiden kes-

ken. Tunnusluku kuvaa yrityksen toiminnan kannattavuudesta ennen poistoja ja rahoituseriä. 

Käyttökateprosentin luotettavuuteen toimialan välisissäkin vertailuissa vaikuttaa esimerkiksi 

tuotantoyrityksen kalusto ja sen omistus-suhteet. Jos yrityksen kalusto on omaa, näkyvät ne tu-

loksessa kuluina poistoissa. Nämä erät ovat kuitenkin poistettu käyttökate välituloksesta joten 

ne eivät vaikuta käyttökateprosenttiin. Toisaalta, jos yrityksen kalustosta suuri osa on vuokrat-

tua, niiden kulut näkyvät suoraan käyttökateprosentissa niiden kuuluessa liiketoiminnan mui-

hin kuluihin. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 56.) 
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Käyttökateprosentille on kuitenkin asetettu ohjearvona seuraavat vaihteluvälit toimialan perus-

teella (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 56): 

 

teollisuus 10 – 25 % 

kauppa 2-10 % 

palvelut 5-15 % 

 

4.1.3 Liiketulosprosentti 

 

Tuloslaskelman ensimmäinen välitulos on liikevoitto tai – tappio. Liikevoitto kuvaa, paljonko 

liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja. Liiketuloksella sen sijaan tarkoi-

tetaan oikaistun tuloslaskelman välitulosta, joka poikkeaa liikevoitosta tai – tappiosta tarvitta-

vien oikaisujen verran. Yleisimpiä oikaisuja ovat palkkaoikaisut sekä liiketoiminnan muiden ku-

lujen ja tuottojen siirtäminen satunnaisiin eriin. Liiketulosprosentin laskentakaava on seuraa-

van lainen (Niskanen & Niskanen 2004. 112.): 

 

 

Liiketulos-% =
Liiketulos

Liiketoiminnan tuotot yhteensä
 * 100 

 

 Kaava 3. Liiketulosprosentti (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 56) 

 

Liiketulosprosentti siis kuvaa osuutta tuotoista joka on yrityksen käytössä ennen rahoituseriä ja 

veroja. Tunnusluku soveltuu erityisesti yrityksen kehityksen seurantaa ja toimialan sisäiseen 

vertailuun sekä parhaimmillaan jopa eri toimialojen välisiin vertailuihin. (Yritystutkimusneu-

vottelukunta 2005, 56.) 

 

Arvioidessa liiketoimintaa liiketulosprosentin perusteella voidaan käyttää seuraavia ohjearvoja: 

(Yritysneuvottelutoimikunta 2005, 56.): 

 

yli 10 % hyvä 

5 – 10 % tyydyttävä 

alle 5 % heikko 
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4.1.4 Rahoitustulosprosentti 

 

Rahoitustulos kuvaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuottamaa tuloksen määrää.  

 

 

Rahoitustulos-%=
nettotulos+poistot ja arvon alentumat

liikevaihto
 

  

Kaava 5. Rahoitustulosprosentti (Balance Consulting 2013) 

 

Rahoitustulosprosenttia tulkittaessa oletetaan että tunnusluvun pitäisi saada positiivinen arvo 

myös lyhyellä aikavälillä. Jos sen sijaan tunnusluku on negatiivinen, kertoo se joko tarvituista 

lisälainoista tai likviditeettien purkamisesta kattaakseen juoksevat rahoituskulut. (Balance Con-

sulting 2013.) 

 

4.1.5 Kokonaispääoman tuottoprosentti 

 

Koko yrityksen näkökulmasta kannattavuutta mitattaessa mittarin osoittajassa eli jaettavassa 

suureessa on oltava mukana koko pääomalle saatu tuotto, mukaan lukien vieraan ja oman pää-

oman voitto-osuudet. Tämän takia kokonaispääoman tuottoprosenttia laskettaessa jaetaan net-

totulos ja rahoituskulut. Yritystutkimusneuvottelukunta sisällyttää tuottoihin myös tilinkauden 

tuloverot. Vastaavasti jakajassa on tällöin periaatteessa koko yrityksen pääoma sisältäen mo-

lemmat pääomalajit, vieraan ja oman pääoman. Tämän lisäksi Yritystutkimusneuvottelukunta 

suosittaa jakajassa käytettävän tilikauden avaavan taseen ja päättävän taseen keskiarvoa. (Nis-

kanen & Niskanen 2004. 114.)  

 

 

Kokonaispääoman tuotto-% =
Nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk)

Oikaistun taseen loppusumma keskimäärin tilikaudella

= kokonaispääoma

 * 100 

 

Kaava 4. Kokonaispääoman tuottoprosentti (Yritystutkimusneuvottelukunta 

2005, 58 - 59) 
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Kaavassa esiintyvään rahoituskulut – erään sisältyvät korkokulut ja muut rahoituskulut sekä 

kurssitappiot. 

 

Rahoituskulut = korkokulut ja muut rahoituskulut + kurssitappiot 

 

Kokonaispääoman tuottoprosentin ohjearvot ovat (Yritysneuvottelutoimikunta 2005, 58 – 59): 

 

− hyvä yli 10 %,  

− tyydyttävä 5 – 10 %,  

− heikko alle 5 %. 

 

4.1.6 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 

 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on suhteellisen kannattavuuden mittari, joka mittaa sitä 

tuottoa, joka on onnistuttu tuottamaan sijoitetulle korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pää-

omalle. Sen vertailukelpoisuutta heikentää tiedon niukkuus sijoitetun pääoman luonteesta eli 

siitä, mitkä erät ovat korollista pääoma ja mitkä puolestaan eivät. Yleensä korottomia eriä ovat 

esimerkiksi saadut ennakot, ostovelat, muut velat sekä siirtovelat. Tunnuslukua laskettaessa 

käytetään tilikauden keskiarvoja. Kehityksen arviointia voi myös heikentää suuret investoinnit 

sekä arvonkorotukset yrityksen taseessa. Tunnuslukua voidaankin pitää välttävänä, jos se saa-

vuttaa vähintään yrityksen rahoituskuluprosentin tason. (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 

60.) 

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto-% = 
Nettotulos + rahoituskulut + verot (12kk)

Sijoitettu omapääoma keskimäärin tilikaudella
* 100 

 

Kaava 6. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (Yritystutkimusneuvottelukunta 

2005, 59) 

 

4.1.7 Oman pääoman tuottoprosentti 

 

Oman pääoman tuottoprosentti on tärkeimpiä tunnuslukuja omistajien ja sijoittajien kannalta 

Tunnusluvun tarkoitus on kuvata yrityksen kykyä pitää huolta omistajien sijoittamasta pää-

omasta. Tunnusluku kertoo tilikauden aikana omalle pääomalle saadun tuoton määrän. Tun-

nusluku sopii myös toimialojen väliseen vertailuun. (Balance Consulting 2013.)  
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Oman pääoman tuotto-% =
Nettotulos (12kk)

Oikaistu oma pääoma keskimäärin tilikaudella
* 100 

 

Kaava 7. Oman pääoman tuottoprosentti (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 

60) 

 

Viitteellisinä normiarvoina tunnusluvulle ovat (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 60): 

 

Erinomainen  yli 20 % 

Hyvä  15 - 20 % 

Tyydyttävä  10 - 15 % 

Välttävä  5 - 10 % 

Heikko  alle 5 % 

 

Suuret, uudet investoinnit, jotka eivät ole vielä ehtineet tuottaa tuottoa tunnusluvun laskenta-

kauden aikana vaikuttavat tunnuslukuun ja sen oikeellisuuteen negatiivisesti ja näin ollen vai-

keuttaa tunnusluvun kehityksen arviointia.  

 

Taseen pääoma-arvot ovat usein vanhoja peruja, joten erien arvostus käypään arvoon olisi suo-

tavaa tunnuslukua laskettaessa. Käytännössä se saattaa kuitenkin olla hankalaa tai jopa mahdo-

tonta. Myös jos yrityksen omapääoma on pieni, voi se nostaa tunnusluvusta saadun arvon kor-

kealle vaikka euromääräinen tulos onkin niukka. Reliabiliteetin takaamiksi yrityksen tilaa arvioi-

dessa tuleekin tarkastella myös nettotuloksen absoluuttista euromääräistä tasoa. (Balance Con-

sulting 2013.) 

 

4.2 Vakavaraisuuden tunnusluvut 

 

Vakavaraisuus kertoo yrityksen kyvystä huolehtia sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Pääasialli-

sesti vakavaraisuuden tunnusluvut kuvaavat oman pääoman ja vieraan pääoman suhdetta. Lii-

ketoiminnan jatkuvuutta vaarantamatta vieraan ehdollisen pääoman korkokuluista selviytyvää 

yritystä voidaan pitää vakavaraisena. Vakavaraisuuden tunnusluvut pohtivat kysymystä onko 

pääomarakenne terve? Yrityksen vakavaraisuuden arviointi ei kuitenkaan ole aina helppoa. Yrityk-

sellä saattaa olla markkinoilla tilanne, jossa esimerkiksi omavaraisuusasteen nouseminen korke-
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aksi heikentää yrityksen kilpailukykyä olemalla kannattamaton. Vieraalla pääomalla on esimer-

kiksi yleisesti ottaen pienempi tuottovaatimus, ja sen korkokulujen verovähennysoikeus kan-

nustaa velkaantumiseen. (Niskanen & Niskanen 2004, 130.) 

 

4.2.1 Omavaraisuusaste 

 

Taseen omat varat toimivat yrityksen puskurina mahdollisia tulevia tappioita vastaan. Omava-

raisuusasteella voidaan kuva tämän puskurin tasoa. Omavaraisuusasteen laskiessa matalalle on 

mahdollista että yksikin tappiollinen vuosi saattaa vaikuttaa yrityksen toimintaa dramaattisesti. 

(Kauppalehti 2011) Tunnuslukua laskettaessa suhteutetaan yrityksen omapääoma taseen lop-

pusummaan oikaistusta taseesta. Lisäksi oikaistun taseen loppusummasta vähennetään saadut 

ennakot. (Niskanen & Niskanen 2004, 131.) Omavaraisuusasteprosentti lasketaan kaavasta 

(Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 61) 

 

 

Omavaraisuusaste-% =
Oikaistu oma pääoma

Oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakot
* 100 

 

 Kaava 8. Omavaraisuusasteprosentti (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 61) 

 

Yritystutkimusneuvottelukunnan (2005, 61) ohje arvot ovat: 

 

Yli 40 % hyvä 

20 – 40 % tyydyttävä 

alle 20 % heikko 

 

Lisäksi Kauppalehti määrittää viitteelliset ohjearvot seuraavasti (Kauppalehti 2011): 

 

yli 50 % erinomainen  

35 - 50 % hyvä 

25 - 35 % tyydyttävä  

15 - 25 % välttävä  

alle 15 % heikko  
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4.2.2 Nettovelkaantumisaste 

 

Nettovelkaantumisaste eli net gearing kuvaa yrityksen vakavaraisuutta yrityksen korollisen vie-

raan pääoman ja likvidien rahavarojen erotuksen suhdetta taseen oikaistuun omaan pääomaan. 

Tunnusluku siis kuvaa vieraan pääoman tasoa omaan pääomaan hypoteettisessa tilanneessa, 

jossa yritys on ensin käyttänyt kaiken likvidin pääoman velkojen maksuun. Suurempi gearing 

prosentti kuvaa yrityksen olevan enemmän velkainen kun pieni prosenttiarvo. (Niskanen & 

Niskanen 2004, 133.) Nettovelkaantumisaste-prosentti lasketaan seuraavasta kaavasta (Yritys-

tutkimusneuvottelukunta 2005, 63.):  

 

 

Net gearing = 
Korollinen vieras pääoma - rahat ja rahoitusarvopaperit

Oikaistu oma pääoma
 

 

 Kaava 9. Nettovelkaantumisaste (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 63) 

 

jossa ”Korollinen vieraspääoma” 

 

Pitkäaikainen vieraspääoma, pois lukien saadut ennakot 

+ korolliset lyhyt aikaiset velat 

+ muut sisäiset korolliset velat 

Korollinen vieraspääoma 

 

4.2.3 Suhteellinen velkaantuneisuus 

 

Suhteellisella velkaantumisella tarkoitetaan yrityksen velkojen suhdetta toiminnan laajuuteen. 

Tunnusluvussa yrityksen kokonaisvelat suhteutetaan liikevaihtoon. (Balance Consulting 2013) 

Tunnusluku on vertailukelpoinen yleensä ainoastaan toimialan kesken, mutta tuotannollisissa 

yrityksissä ohjearvoina voidaan pitää seuraavia (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 56): 

 

alle 40 % hyvä 

40 – 80 % tyydyttävä 

yli 80 % heikko 
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Suhteellinen velkaantuneisuus prosentti lasketaan kaavasta: 

 

 

Velka-% =
Oikaistun taseen velat-saadut ennakot

Liikevaihto (12kk)
* 100 

 

Kaava 10. Suhteellinen velkaantuneisuus (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 

55 - 56) 

 

4.3 Maksuvalmiuden tunnusluvut 

 

Maksuvalmiudesta eli likviditeetistä puhuttaessa tarkoitetaan kykyä suoriutua juoksevista vel-

voitteista ja maksuista sekä yllättävistä kuluista. Eniten kiinnostuneita yrityksen likviditeetistä 

ovat yritykseltä laskuttavat tahot, kuten velkojat ja tavarantoimittajat. (Niskanen & Niskanen 

2004, 117.) Maksuvalmiuden tunnusluvut näin ollen yrittävät vastata kysymykseen riittävätkö 

rahat aina maksujen maksuun? 

 

Maksuvalmiuden mittarit perustuvat taseen lyhyt vaikutteisiin eriin eli niin sanottuun käyttö-

pääomaan tai liikepääomaan. Bruttokäyttöpääomaan kuuluu vaihto-omaisuus, sisältäen varas-

tot ja rahoitusomaisuuden, kuten kassan, myyntisaamiset sekä eräät arvopaperit. Se mittaa käy-

tännössä kuinka paljon yrityksen liiketoiminta sitoo varoja vaihto- ja rahoitusomaisuuteen. 

(Niskanen & Niskanen 2004, 117.)  

 

Current ratio on yleisesti käytetty tunnusluku yrityksen likviditeettiä mitatessa ja arvioidessa 

yrityksen kykyä suoriutua lyhyt aikaisista veloista. Sen osoittajassa on yrityksen käyttöpääoma 

ja jakajassa lyhytaikaiset velat. Tunnusluku mittaa periaatteessa nettokäyttöpääomaa suhdelu-

vun muodossa, jonka takia sitä voidaan pitää luotettavampana mittarina kun absoluuttinen net-

tokäyttöpääoma. Current ratio lasketaan seuraavasta kaavasta (Yritystutkimusneuvottelukunta 

2005, 67.): 

 

 

Current ratio =
Vaihto-omaisuus - rahoitusomaisuus

Lyhytaikainen vieras pääoma
 

 

 Kaava 11. Current ratio (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 67) 
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Current ration ohjearvoja ovat (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 67): 

 

yli 2  hyvä 

1 – 2 tyydyttävä 

alle 1 heikko 

 

Quick ratio -tunnusluku kuvaa yrityksen maksuvalmiutta lyhytaikaisemmin ja ankarammin 

kuin current ratio. Current ratiosta eroten tunnusluvun osoittajasta on vähennetty varastot, 

sillä ne eivät realisoidu välttämättä kovin nopeasti. Yritysneuvottelukunnan suositusten mu-

kaan osoittajasta lisäksi vähennetään osa-tuloutuksen saamiset ja nimittäjästä saadut ennakot. 

Tällöin lopullisessa kaavassa osoittajaan jää rahoitusomaisuus ja nimittäjään lyhytaikaiset velat. 

Suhdeluku siis kuvaa edellä mainittujen kokonaisuuksien suhdetta. (Niskanen & Niskanen. 

2004, 120.) Rahoitusomaisuuteen sisältyvät erät ovat rahat ja pankkisaamiset, myyntisaamiset, 

lainasaamiset, ennakkomaksut, siirtosaamiset ja muut rahoitusvarat (Taloussanomat 2013.). 

 

Quick ratiolle asetettuja ohjearvoja ovat (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 66): 

 

yli 1 hyvä 

0,5-1 tyydyttävä 

alle 0,5 heikko 

 

Quick ratio on laskettavissa seuraavasta kaavasta (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 66.): 

 

 

Quick ratio =-
Rahoitusomaisuus - osatuloutuksen saamiset

lyhytaikainen vieras pääoma - lyhyt aikaiset saadut ennakot
 

 

 Kaava 12. Quick ratio (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 66) 
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5 Työkalut tilinpäätösanalyysin tueksi 

 

Tilinpäätösanalyysin tueksi tässä työssä tukevaksi materiaaliksi laaditaan rahoituslaskelman li-

säksi trendianalyysi sekä prosenttimuotoinen tilinpäätös. Näiden työkalujen taustaa ja käyttöä 

käsitellään tässä kappaleessa lyhyesti järjestyksessä rahoituslaskelma, prosenttimuotoinen tilin-

päätös ja trendianalyysi  

 

5.1 Rahoituslaskelma 

 

Yrityksen kirjanpito ja näin ollen myös viralliset tilinpäätöstiedot laaditaan suoriteperusteisesti. 

Tämä tarkoittaa esimerkiksi kulujen kannalta sitä, että yrityksen ostamat ja maksamat tuotan-

nontekijät näkyvät kuluina tuloslaskelmassa vasta silloin, kun yritys on käyttänyt ne. Samoin 

tulojen kohdalla tulot näkyvät tuloslaskelmassa kun tavarat tai muut suoritteet on toimitettu 

asiakkaalle. Näin ollen esimerkiksi myynti on osa liikevaihtoa, vaikka maksua myynnistä ei olisi 

suoritettu. Investointien suhteen tämä ero näkyy kaikista selkeimmin: yrityksen investoidessa 

esimerkiksi pitkä-aikaisiin tuotannontekijöihin kuten kalustoon suoritetaan maksu investoin-

nista kassaperusteisesti heti tilikaudella jolle tapahtuma kuuluu. Suoriteperusteisesti kuitenkin 

investointi näkyy kuluina vasta sitä mukaa, kun tuotannontekijää poistetaan tuloslaskelman ku-

luna tulevaisuudessa. (Niskanen & Niskanen 2004, 164.) 

 

Selkeimmin suorite- ja kassaperusteisten laskelmien eron näkee seuraavien asioiden välillä 

(Niskanen & Niskanen 2004, 165): 

 

– liikevaihdon ja myynnin kassaan maksut 

– ostojen ja osto maksut 

– investoinnit ja tuloslaskelman poistot 

 

Ensimmäinen kohta tarkoittaa todellisen rahanvirran eroa liikevaihtoon. Yrityksen tuloslaskel-

man liikevaihto erä kuvaa toimitusten perusteella asiakkailta laskutettua summaa. Käytännössä 

erä ei kuitenkaan kuvaa maksettujen myyntien määrää, sillä osa suorituksista saadaan vasta seu-

raavan tilikauden aikana. Ero on siis pitkälti ajoituksellinen ja tästä syystä liikevaihto ja liike-

vaihdon kassaan maksut eroavat toisistaan. (Niskanen & Niskanen 2004, 165.) 
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Ensimmäinen tuloslaskelman meno on raaka-aineiden, tavaroiden ja valmisteiden suoritepe-

rusteinen ostomeno. Tämä erä on tilikauden aikana saapuneiden ostojen summa, mutta ei ku-

vaa maksettujen ostojen määrää ja siksi se eroaakin ostomaksuista. Syy on jälleen ajoitukselli-

nen. Kassaperusteisten ostomaksujen kannalta suoriteperusteiset varastonmuutokset eivät ole 

merkityksellisiä. (Niskanen & Niskanen 2004, 166.) 

 

Suunnitelman mukaiset poistot ovat pitkävaikutteisten investointien kulukirjauksia eli inves-

tointimenojen jaksotuksia. Kassaperusteisesti investoinnit suoritetaan yleensä hankinta hetkellä 

kun taas suoriteperusteisesti kulu jaetaan kulukirjauksina suunnitelmallisesti tuleville tilikausille. 

(Niskanen & Niskanen 2004, 166.) 

 

Kirjanpitolautakunnan ohjeissa esitetään kaksi rahoituslaskelman vaihtoehtoista mallia, suora- 

ja epäsuorarahoituslaskelma. Suorassa rahoituslaskelmassa rahavirrat ilmoitetaan bruttomääräi-

sinä kun sen sijaan epäsuorassa rahoituslaskelmassa ne esitetään nettomääräisenä. Suora rahoi-

tuslaskelma alkaa tuloslaskelman kaavan mukaan liikevaihdosta kun taas epäsuora rahoituslas-

kelma aloittaa jostakin tuloslaskelman välituloksesta, esimerkiksi voitosta ennen satunnaisia 

eriä, johon sittemmin tehdään oikaisuja rahavirran selvittämiseksi. (Niskanen & Niskanen 

2004, 170 – 171.) 

 

Työssä toteutetaan suora rahoituslaskelma tilikaudelle 2012 – 2013. Tarkempi suoran rahoitus-

laskelman kaava ja toteutus on esitetty liitteissä (liite 5) 

 

5.2 Prosenttilukumuotoinen tilinpäätös ja trendianalyysi 

 

Prosenttimuotoinen tilinpäätös (common-size financial statement) esittää tilinpäätöksen erät 

prosentuaalisena osuutena valitusta luvusta. Valittuja lukuja ovat tuloslaskelmassa liikevaihto ja 

taseessa taseen loppusumma. Tavoitteena on kuvata esimerkiksi kulujen osuutta liikevaihdosta 

ja verrata eri tilikausien osuuksia keskenään. Parhaimmillaan prosenttimuotoinen tilinpäätös on 

kuvaamaan tuloslaskelman ja taseen erien keskinäisiä suhteita ja niiden kehittymistä tarkastelu-

jakson aikana. On kuitenkin otettava huomioon että prosenttimuotoinen tilinpäätös ei kuvaa 

erien absoluuttista muuttumista sekä se, että yhden erän arvon muuttuminen vaikuttaa muiden 

erien osuuteen vaikka absoluuttinen summa ei muuttuisikaan paljoa. (Niskanen & Niskanen 

2004, 89.)  

 

Trendianalyysi on niin ikään prosenttimuotoon muutettu tilinpäätös, mutta se kuvaa erien ajal-

lista kehitystä. Yleisesti varhaisin tarkastelussa käytettävä vuosi valitaan pohja-arvoksi johon 
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muita vuosia verrataan prosenttimuotoisesti. Näin voidaan tarkastella erän kehittymistä ja huo-

mioida sen suhdetta pohjana olevaan vertailuvuoteen. 

 

Sekä prosenttimuotoinen tilinpäätös (liite 6) ja trendianalyysi (liite 7) on esitetty työn liitetie-

doissa. 
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6 Tutkimusmenetelmä 

 

Tämä opinnäytetyö on toteutettu tilinpäätöstietoja analysoimalla ja tunnuslukuihin perehty-

mällä määrällisin tutkimusmenetelmin, mutta tutkimukseen sisältyy myös paljon kvalitatiivisia 

eli laadullisia piirteitä. Lisäksi työssä on käytetty niin sanottua benchmarkingia tunnuslukuja 

verrattaessa toimialan ja kilpailijoiden vastaaviin tietoihin. 

 

Opinnäytetyön rakennetta voidaan pitää laadullisena, sillä määrälliselle tutkimukselle ominai-

nen hypoteesi puuttuu. Työllä ei myöskään pyritä yleistettävyyteen, vaan keskitytään yhden toi-

mijan menestyksen kuvaamiseen ajanjaksolla. Työn pohja-aineistoa voidaan pitää jokseenkin 

määrällisenä, sillä otoksena toimii kolme perättäistä tilikautta ja tilinpäätöstiedot ovat numeraa-

lista aineistoa. Aineistoa analysoidaan aluksi laskennallisesti, mutta tunnuslukuihin ja syihin sy-

vennyttäessä muuttuu analysoinnin luonne määrällisestä laadulliseen. Lopputulevana työn tulos 

on työn tekijän henkilökohtainen kuva yrityksen menestyksestä, määrällisen tunnusluku-aineis-

ton tukemana.  

 

Seuraavaksi esitellään tutkimusmenetelmät ja niihin liittyvät käsitteet lyhyesti ja vertaillaan lyhy-

esti tutkimusmenetelmien eroavaisuuksia. 

 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on luoda syvällistä ja kokonaisvaltaista ymmärrystä tut-

kittavasta asiasta tai ilmiöstä sekä sen tarkoituksesta tai merkityksestä. Koska tutkijalla on oma 

subjektiivinen kokemus asiasta, tulee tutkijasta tutkimuksen aiheen luotettava asiantuntija (Pit-

käranta 2010, 27). Laadullisessa tutkimuksessa siis pyritään paneutumaan ilmiön taustalla ole-

viin vaikuttimiin, ajatuksiin ja tunneyhteyksiin. Kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on 

luoda ymmärrystä, ei yleistettävyyttä kuten kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa.  

 

Tutkijalla on kuitenkin yleisesti ottaen aina pohjatietoa ja oletuksia tutkittavasta ilmiöstä, joten 

niin sanottuja työhypoteeseja syntyy ja tuleekin syntyä, jotta tutkimuksen tavoite ja sen rajaus 

pysyvät fokuksessa. Nämä esioletukset tulee kuitenkin tiedostaa ilmiötä jotta tutkijasta tulee 

tutkimuksen myötä ns. luotettava asiantuntija aiheesta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006a.) 

 

Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteitä ovat niin sanottu hypoteesittomuus, joka tarkoittaa 

että tutkijalla ei yleensä ole vahvaa ennakko-oletusta tutkittavasta ilmiöstä tai tutkimuksen tu-

loksesta. Näin ollen tutkija ei määrällisten tutkimusmenetelmien tapaan aloitakaan testaamalla 
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tiettyjen teorioiden oikeellisuutta tai toimivuutta, vaan tarkoituksena on paneutua tutkittavaan 

ilmiöön ja näin luoda oma järjellisesti perusteltu mielikuva asiasta. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006a) Kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen eroista kertoo hyvin seuraava 

taulukko: 

 

Taulukko 2. Tutkimusmenetelmien väliset erot ja luonne (Saukkonen 2010) 

Näkökulma tutkimukseen Kvantitatiivinen Kvalitatiivinen 

Tutkijan ja tutkittavan suhde etäinen läheinen 

Tutkimusstrategia strukturoitu strukturoimaton 

Aineiston luonne kova, luotettava rikas, syvä 

Teorian ja tutkimuksen luonne teoriaa varmistava teoriaa luova 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan syventyessä tutkittavaan aiheeseen syntyy siihen läheinen 

suhde. Määrälliset tutkimukset sen sijaan ovat lähes aina raa’an tilastollisia, joten läheistä 

suhdetta tutkimuksen kohteena olevaan ilmiöön ei synny. Määrällisessä tutkimuksessa tutki-

muksen rakenne on hyvin tarkoin määritelty ennen tutkimuksen toteuttamista, ja se vaatii tar-

koin normitettua toimintatapaa tulosten reliabiliteetin ja validiteetin säilyttämiseksi, kun taas 

laadullisissa tutkimusmenetelmissä tutkimuksen rakenne on vapaampi ja antaa tutkijalle mah-

dollisuuden perehtyä aiheeseen syvällisesti. Määrällisen tutkimuksen aineisto on yleensä tilas-

tolliseksi muokattua, kovaa tietoa. Sen luotettavuus perustuu aineiston objektiivisuuteen. Laa-

dullinen tutkimus sen sijaan kerää aineistonsa laajalti ja pyrkii perehtymään ilmiöön ja siihen 

vaikuttaviin tekijöihin syvällisesti. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on luoda teoria ilmiön 

taustalle ja pohtia ilmiöön vaikuttavia tekijöitä. Määrällinen tutkimus pyrkii koettelemaan 

alussa määritettyjä hypoteeseja ja tutkimaan teorian tai olettamuksen paikkaansa pitävyyttä. 

(taulukko 2) 

 

Laadullisen tutkimustyön prosessi alkaa aina toimeksiannosta. Toimeksiantajalla on näin ollen 

tarve tietää lisää käsiteltävästä asiasta. Toimeksiantaja ja tutkija yhdessä keskustelevat työnta-

voitteista. Myöhemmin kuitenkin tutkija itse luo toimeksiantajalta saadun tiedon perusteella 

oman käsityksensä aiheesta ja näin ollen muotoilee työlle selkärangan, tutkimusongelman. Seu-

raavaksi tutkija joutuu pohtimaan toimintastrategian tutkimusongelman selvittämiseksi ja ase-

tetun tavoitteen saavuttamiseksi. Miten aineisto kerätään ja valitaan? Näin tutkija siis valitsee 
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käytettävän mallin ja rakentaa sen ympärille teoreettisen viitekehyksen. Käytännön toteutusvai-

heita ovat aineiston hankkiminen edellä päätetyin mallein tai menetelmin, saadun aineiston 

analysointi ja niistä selvityksen tai johtopäätöksien vetäminen. Näin tutkija pyrkii luomaan ob-

jektiivisesta aineistosta subjektiivisen näkemyksen. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa niin sanotulla saturaatiopiste tarkoittaa tilannetta, jossa uutta ja re-

levanttia tietoa ei saada lisää tutkimalla enempään. Triangulaatiolla tarkoitetaan moninäkökul-

maisuutta, erilaisten tutkijoiden, menetelmien, teorioiden tai tietolähteiden yhdistämistä tutki-

muksen luotettavuuden eli reliabiliteetin parantamiseksi. 

 

KvaliMOTV-sivuston mukaan on olemassa neljää erilaista triangulaatiota (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka 2006b): 

 

– Aineisto triangulaatio – käytetään useita eri aineistoja tai aineiston hankinta menetelmää 

tutkimuksessa 

– Tutkijatriangulaatio – useampi tutkija tutkii samaa ilmiötä 

– Teoriatriangulaatio – useita eri teorioita hyödynnetään tutkimuksessa 

– Menetelmätriangulaatio – monien tiedonhankintamenetelmien käyttö tutkimuksessa. Tut-

kimus voidaan toteuttaa esimerkiksi sekä haastatteluna että kyselytutkimuksena. 

 

Induktio (aineistolähtöisyys) tarkoittaa yleisen tosiasian ja aineiston perusteella päättelyä, kun 

taas deduktio (teorialähtöisyys) lähtee liikkeelle valmiista väittämästä tai teoriasta, jolla pyritään 

selittämään toimeksiantoa, jolloin siis edetään yleisestä olettamuksesta yksittäiseen tapaukseen 

(Suominen 2010). 

   



  

 
33 

7 Case (salainen) 
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8 Yhteenveto 

 

Analysoinnissa on tarkasteltu kohdeyrityksen toimintaedellytyksiä kannattavuuden, maksuval-

miuden ja vakavaraisuuden osa-alueilla. Tavoitteena oli selvittää yrityksen taloudellista tilaa tar-

kastelujaksolla 2011 – 2013 ja sen kehittymistä. Lisäksi tavoitteena oli pohtia mahdollisia kehi-

tysehdotuksia taloudellisen tilan parantamiseksi. Toimialavertailuun valittiin tunnuslukuja jo-

kaiselta osa-alueelta tilastojen antamien keskilukujen valossa. Kilpailijavertailussa käytettiin kil-

pailevasta yrityksestä ostettua raporttia taloustietoineen. Tässä kappaleessa seuraavaksi esitel-

lään omina alakappaleinaan työn tulokset, arvioidaan tulosten luotettavuutta sekä oikeelli-

suutta, esitetään mahdollisia jatkotoimenpiteitä ja reflektoidaan opinnäytetyön tekemistä ja 

prosessia työn tekijän kannalta. 

 

8.1 Johtopäätökset (salainen) 

 

8.2 Tulosten luotettavuus ja oikeellisuus 

 

Tulosten luotettavuus on tässä opinnäytetyössä mielestäni hyvä. Yrityksen taloudellista asemaa 

ja sen kehittymistä on kuvattu monella eri työkalulla ja mittarilla laajasti tavoitteena täydentää 

kokonaiskuvaa. Luotettavuutta heikentäviä tekijöitä saattavat olla kilpailijayrityksen talousra-

portin tunnuslukujen pohjana olevan tilinpäätöstiedon oikaisut sekä työn tekijän hyvin pintaa 

raapaiseva kuva sekä kohdeyrityksen että kilpailijayrityksen toiminnasta muuten kun tilinpää-

töstiedon perusteella. Vertailuissa käytetyt tunnusluvut kuitenkin täsmäävät keskenään hyvin ja 

tunnuslukujen voi olettaa olevan vertailukelpoisia keskenään. Yritystutkimusneuvottelukunnan 

oppaan tehneeseen työryhmään on kuulunut edustaja kummastakin käytetystä toimialatietoläh-

teestä, Suomen Asiakastieto Oy:stä ja Finnverasta (Yritystutkimusneuvottelukunta 2005, 3). 

Näin ollen voidaan olettaa tarjolla olevien tietojen olevan toteutettu vastaamaan työssä käytet-

tyjä standardeja. Lisäksi tase-perusteisten tunnuslukujen luotettavuutta heikentää se, että tilin-

päätöstietojen tase kuvaa ainoastaan tilinpäätöspäivänä vallinnutta tilaa ja siihen on voitu vai-

kuttaa tilinpäätösjärjestelyin.  

 

8.3 Jatko- ja kehitysehdotukset (salainen) 

 

8.4 Opinnäytetyön tekemisen reflektointi (salainen) 
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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen taloudellista tilannetta tarkastelujaksona 

2011 - 2013 ja sen sijoittuminen toimialalla. Opinnäytetyön toteuttamiseen kului aikaa noin 

kolme kuukautta. Työn tekeminen oli aika ajoin haastavaa ja vaati paljon omistautumista ja pa-

neutumista aiheelle. Työn tekemiseen oli saatavilla laajasti kirjallisuutta ja taustamateriaalia. 

Teoreettisen viitekehyksen kirjoittaminen oli mielekästä moninaisten lähteiden johdosta. 

 

Tämän opinnäytetyön toteuttaminen auttoi ymmärtämään tarkemmin liiketoiminnan piirteitä 

ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tunnuslukuihin perehtyminen oli mielenkiintoista. Tavoit-

teena oli rakentaa selkeä ja tiivis teoreettinen viitekehys tukemaan analyysi-osuutta, jotta luki-

jalla olisi mahdollisimman paljon tarvittavaa, oikeaa tietoa analyysin pohjaksi. 



  

 
36 

Lähteet 

 

Aarre.fi 2013. Taloustiedot. Ostettavissa: Y. Luettu 24.11.2013 

 

Balance Consulting 2013. Tunnusluvut. Luettavissa: http://www.balanceconsulting.fi/tunnus-

luvut. Luettu: 30.9.2013. 

 

Finlex 2013a. Kirjanpitolaki. Luettavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-

tasa/1997/19971336. Luettu: 7.10.2013. 

 

Finlex 2013b. Kirjanpitoasetus. Luettavissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-

tasa/1997/19971339. Luettu: 7.10.2013. 

 

Finnvera 2012. Luettavissa: http://www2.toimialaon-

line.fi/temp/01_Tem08lop313101716204481382015498284.xls. Luettu: 17.9.2013. 

 

Kauppalehti 2011. Omavaraisuusaste-%. Luettavissa http://www.kauppalehti.fi/etusivu/oma-

varaisuusaste-%25/20110262267. Luettu: 19.11.2013 

 

Kauppalehti 2013. Luettavissa: http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/x/09113693. Lu-

ettu: 17.10.2013. 

 

Kallunki, J-P., Kytönen, E. 2007. Uusi tilinpäätösanalyysi. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväs-

kylä.  

 

Laitinen, E, 2002. Strateginen tilinpäätösanalyysi. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 

 

Leppiniemi, J., Walden, R. 2009. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. WS Bookwell Oy. Juva. 

 

Leppiniemi, J., Leppiniemi, R., 2009. Hyvä tilinpäätöskäytäntö. Suomen ekonomistiliitto & 

WSOYpro Oy. Helsinki. 

 

Leppäniemi, J., Leppäniemi, R. 2000. Tilinpäätöksen tulkinta. WSOY. Porvoo. 

 

Niskanen, J., Niskanen, M. 2004. Tilinpäätösanalyysi. Edita. Helsinki. 



  

 
37 

 

X  2013. 

 

Pitkäranta, A. 2010. Laadullisen tutkimuksen tekijälle – Työkirja. Satakunnan AMK. Luetta-

vissa: http://www.samk.fi/download/13153_Laadullisen_tutkimuksen_tyokirja_APitka-

ranta.pdf. Luettu: 19.11.2013. 

 

Pörssisäätiö 2005. IFRS-opas – Miten tilinpäätös muuttuu? Helsinki. Luettavissa: 

http://www.porssisaatio.fi/wp-content/uploads/2012/01/1117-IFRS-opas_suomi.pdf. Lu-

ettu: 27.9.2013. 

 

Saaranen-Kauppinen, Puusniekka 2006a. KvaliMOTV, Tampere. Luettavissa: 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L2_3_2_1.html. Luettu: 2.10.2013. 

 

Saaranen-Kauppinen, Puusniekka 2006b. KvaliMOTV, Tampere. Luettavissa: 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L2_3_2_4.html. Luettu: 2.10.2013. 

 

Salmi, I. 2004. Mitä tilinpäätös kertoo? Edita Prima Oy. Sysmä. 

 

Saukkonen, P. 2013. Tutkielmanteon tukisivut. Luettavissa: http://www.mv.hel-

sinki.fi/home/psaukkon/tutkielma/Tutkimusasetelma.html. Luettu 25.11.2013 

 

Suominen, J. Digitaalinen kulttuuri. Induktio ja deduktio. Luettavissa: 

http://www.tuug.utu.fi/~jaakko/opetus/proseohjeet/induktiodeduktio.php. Luettu: 

2.10.2013. 

 

Taloussanomat 2012. Satunnaiset tuotot ja satunnaiset kulut. 28.1.2002. Jarmo Leppiniemi.  

http://www.taloussanomat.fi/arkisto/2002/01/29/satunnaiset-tuototja-satunnaiset- ku-

lut/200226491/12. Luettu 10.10.2013 

 

Taloussanomat 2013. Taloussanakirja. Luettavissa: http://www.taloussanomat.fi/porssi/sana-

kirja/termi/rahoitusomaisuus. Luettu: 13.11.2013. 

 

Tikkanen, A. Tilinpäätösanalyysi ajanjaksolta 2005–2009 ja tärkeimmät taloudelliset riskit. 

Case: Brightpoint Finland Oy. URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011060310886. Luettu: 

10.10.2013. 



  

 
38 

 

Yritystutkimusneuvottelukunta 2005. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi. 8.painos. Gaudea-

mus. Helsinki. 

  



  

 
39 

 

Liitteet 

 

Liite 1. X:n tuloslaskelma vuosilta 2011 – 2013 (salainen) 

 

  



  

 
40 

Liite 2. X:n tase vuosilta 2011 – 2013 (salainen) 

  



  

 
41 

Liite 3. X:n oikaistu tuloslaskelma vuosilta 2011 – 2013 (salainen) 

  



  

 
42 

Liite 4. X:n oikaistu tase vuosilta 2011 – 2013 (salainen) 

  



  

 
43 

Liite 5. Rahoituslaskelma tilikaudelta 2012 – 2013 (salainen) 
  



  

 
44 

Liite 6. Trendianalyysi X:n tilinpäätöstiedoista (salainen) 

  



  

 
45 

Liite 7. Prosenttimuotoinen tilinpäätös X:n tilinpäätöstiedoista   (salainen) 

  



  

 
46 

Liite 8. Y:n prosenttilukumuotoinen tuloslaskelma (salainen) 

 

  



  

 
47 

Liite 9. Y:n trendianalyysi tuloslaskelmasta (salainen) 

 

  



  

 
48 

Liite 10. Tunnuslukuanalyysin laskelmat (salainen) 


