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Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Keravan seurakunnan taloudellista tilannetta kolmen 
tilikauden 2011–2013, osalta tilinpäätösanalyysin avulla. Lisäksi opinnäytetyöhön sisältyi Kera-
van seurakunnan taloudellisen tilanteen vertailu muihin samassa Tuusulan rovastikunnassa 
oleviin seurakuntiin. 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä seurakunnan viralliseen tilinpäätökseen perustuvaan 
taloudelliseen analyysiin ja tarkastella Keravan seurakunnan taloudellista asemaa tilinpäätös-
analyysin avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Keravan seurakunnan kirkkoval-
tuustolle, kirkkoneuvostolle, talousjohtajalle ja henkilökunnalle Keravan seurakunnan talou-
dellista tilannetta ja kannattavuutta. 
 
Tutkimuksen teoriaosassa käsiteltiin tilinpäätöksen sisältöä, tilinpäätösanalyysia sekä tilin-
päätösanalyysin eri vaiheita ja menetelmiä. Tilinpäätösanalyysi toteutettiin laskemalla kan-
nattavuuden, vakavaraisuuden, ja maksuvalmiuden tunnuslukuja vuosien 2011–2013 tilinpää-
töksistä. Keravan seurakunnan talouden tunnuslukuja vertailtiin aikasarjana muiden Tuusulan 
rovastikunnan seurakuntien vastaaviin tunnuslukuihin. Aineistona käytettiin Keravan, Tuusulan 
ja Järvenpään seurakuntien tilinpäätöstietoja sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Tutkimus 
toteutettiin sekä kvantitatiivisena eli määrällisenä että kvalitatiivisena eli laadullisena tutki-
muksena ja siten, että tutkimus rakennettiin kulkemaan yhdessä teorian kanssa.  
 
Tutkimukseen valittiin analysointitekniikoiksi trendianalyysi ja tunnuslukuanalyysi, joiden 
avulla tarkasteltiin Keravan seurakunnan taloudellista tilannetta. Tunnuslukuanalyysia käytet-
tiin vertailtaessa Keravan seurakunnan taloudellista tilannetta muihin Tuusulan rovastikunnas-
sa oleviin seurakuntiin. Tilinpäätösanalyysi suoritettiin Excel-taulukkolaskenta – ohjelman 
avulla. Taulukkoon tehtiin kaavat tunnusluvuille, jotta taulukkoa voitaisiin jatkossa käyttää 
taloudellisen tilanteen hahmottamiseen, selvittämiseen ja toiminnan ohjaamiseen. 
 
Tutkimuksessa havaittiin, että Keravan seurakunnan taloudellinen tila oli hyvä vuonna 2013. 
Tilikauden tulos oli muuttunut tappiosta positiiviseksi ja se oli parempi kuin vuoden 2011 tu-
los. Tilikausi 2013 tuotti voittoa, koska seurakunnan toimintakulut pienenivät. Keravan seura-
kunnan taloudellinen tilanne on parempi kuin vertailussa mukana olleiden Tuusulan ro-
vastikunnan muiden seurakuntien. Tutkimuksessa havaittiin, että Keravan seurakunnan kan-
nattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat hyvällä tasolla. 
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The purpose of this thesis was to explore the economic situation of Kerava Parish during the 
financial years 2011-2013 by using financial statement analysis. In addition, the thesis includ-
ed the comparison of economic situation of Kerava parish with the other parishes which be-
long to Tuusula deanery as Kerava parish. 
 
The aim of this thesis was to get acquainted with Kerava parish’s official financial statement 
based on the economic analysis and look at the economic position by using the financial 
statement analysis. The aim of this thesis was also to give the picture of Kerava parish’s eco-
nomic situation to Kerava parish council, the parish board, the controller and Kerava parish 
staff. 
 
The theoretical part of the thesis described the content of financial statement, financial 
statement analysis as well as different steps and methods of financial statement analysis. The 
financial statement analysis was carried out by calculating the indicators of the profitability, 
the solvency and the liquidity during the financial years 2011-2013. The economic indicators 
of Kerava parish were compared correspondingly to other parishes of Tuusula deanery’s par-
ishes’ economic indicators. The materials used in the thesis research were annual report and 
accounts of Kerava parish, Tuusula parish and Järvenpää parish. The study was conducted as 
quantitative and qualitative research and the study was built to run in conjunction with the 
theory. 
 
The analytical techniques for this thesis were selected the trend analysis and the business 
indicator analysis. These techniques were used to examine economic situation of Kerava par-
ish. The business indicator analysis was used in comparison of Kerava parish’s economic situa-
tion with the economic situation of other parishes’, which belong to Tuusula deanery. The 
financial statement analysis was carried out on Excel spreadsheet – program. The table was 
made with formulas ratios, so that the table could be also used in the future by Kerava parish 
controller. 
 
According to the result of the study Kerava parish’s economic situation was good in the year 
2013. The net profit of Kerava parish was better than the year before, in which Kerava parish 
had a loss, and it was also better than in the financial year of 2011. Kerava parish had a net 
profit in the year 2013 due to reducing its’ operating expenses. In addition to that Kerava 
parish was in a good position in comparison with the other parishes of Tuusula deanery. Kera-
va parish’s profitability, the solvency and the liquidity during the financial years 2013 were in 
good condition. 
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1 Johdanto

 

Tilinpäätöksillä ja tilinpäätösinformaatiolla on monia käyttäjäryhmiä. Keskeisimmät käyttäjä-

ryhmät ovat omistajat, yrityksen toimiva johto, työntekijät, rahoittajat, tavarantoimittajat, 

asiakkaat sekä erilaiset viranomaistahot. Kaikilla ryhmillä on omat erityiset kiinnostuksen 

kohteensa tilinpäätöksessä. (Niskanen & Niskanen 2004, 21.) 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin Keravan seurakunnan taloudellista tilannetta. Työhön sisältyy 

myös Keravan seurakunnan taloudellisen tilanteen vertailu muihin samassa Tuusulan rovasti-

kunnassa oleviin seurakuntiin. Nämä seurakunnat ovat Järvenpään seurakunta ja Tuusulan 

seurakunta. Seurakunta valittiin tutkimukseen sen takia, että tutkimuskohde ei ole kaupalli-

nen yhteisö eikä organisaatio. Sen sijaan seurakunta on osa julkista sektoria ja sen ydintehtä-

vä on jumalanpalvelus. Seurakunnan tilinpäätösrakenne poikkeaa kaupallisten yritysten raken-

teista. Tämä tarjoaa mielenkiintoisen tavallisesta poikkeavan lähestymistavan aiheeseen. 

 

Opinnäytetyöksi valittiin oman kiinnostukseni pohjalta tilinpäätösanalyysi. Tut-kimuksessa on 

voitu hyödyntää perehtymistäni opiskelujen mukaisesti taloushallintoon sekä työharjoittelun 

kautta saatua tietämystä ja kokemuksia. Opinnäytetyössä keskityttiin Keravan seurakunnan 

taloudelliseen arviointiin tilinpäätösanalyysin avulla. Analyysimuotoina käytettiin trendiana-

lyysiä ja tunnuslukuanalyysiä. Lisäksi tunnuslukuja verrattiin saman rovastikunnan seurakunti-

en tunnuslukuihin. 

 

1.1 Tutkimuksen rakenne 

 

Johdannossa esitetään opinnäytetyön tausta ja tarkoitus, käydään läpi opinnäytetyön tavoite, 

sen käsitteet ja tutkimusongelma, opinnäytetyön tutkimuksen menetelmät sekä rajataan ai-

healue. Opinnäytetyön toisessa luvussa esitetään tilinpäätöksen yleisiä periaatteita ja seura-

kunnan tilinpäätöksen laatiminen. Luvussa kolme esitetään tilinpäätösanalyysi yleisesti, sen 

vaiheet, tunnuslukuanalyysi ja tilinpäätöstietojen muokkaus. Luvussa neljä esitetään tutkitta-

va kohde eli Keravan seurakunta. 

 

Luvussa viisi esitetään Keravan seurakunnan tilinpäätösanalyysi. Luvussa viisi esitetään myös 

Keravan seurakunnan trendianalyysi sekä Keravan seurakunnan tunnuslukuanalyysi, jossa las-

ketaan sen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Lisäksi Keravan seurakunnan tun-

nuslukuanalyysistä saatuja arvoja verrataan saman rovastikunnan muiden seurakuntien tun-

nuslukuihin. Luvussa kuusi esitetään pohdinta opinnäytetyön tuloksista. 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelmat ja käsitteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut perehtyä seurakunnan viralliseen tilinpäätökseen perustu-

vaan taloudelliseen analyysiin ja tarkastella Keravan seurakunnan taloudellista asemaa tilin-

päätösanalyysin avulla. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää Keravan seurakunnan kirk-

kovaltuustolle, kirkkoneuvostolle, talousjohtajalle ja henkilökunnalle Keravan seurakunnan 

taloudellista tilannetta ja kannattavuutta. Tutkimuksessa on tarkasteltu Keravan seurakunnan 

tilinpäätöksiä kolmelta viimeiseltä tilikaudelta vuosilta 2010–2013. 

 

Yritystutkimus on syvällisin analyysin muoto. Siinä pyritään selvittämään yrityksen taloudelli-

seen menestykseen vaikuttaneet syyt yrityksen liiketoiminnan tasolla. Tietoa menestykseen 

vaikuttaneista tekijöistä voidaan edelleen jalostaa ja käyttää hyväksi laadittaessa tilinpäätös- 

ja tunnuslukutasona ennusteita yrityksen tulevasta kehityksestä. (Niskanen & Niskanen 2004, 

11.) 

 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut myös kehittää Keravan seurakunnan talousjohtajalle uusi 

raportointityökalu, jota hän voi käyttää jatkossa toiminnan suunnan tarkasteluun ja päätök-

senteon avuksi. Tilinpäätösanalyysillä tarkoitetaan tilinpäätösinformaatioon pohjautuvaa yri-

tyksen kannattavuuden, rahoituksen ja taloudellisten toimintaedellytysten mittaamista ja 

kriittistä arviointia, jossa käytetään vertailukohteena analyysin suorittajan asettamia valitse-

mia tavoitteita tai toisia alan yrityksiä. (Niskanen & Niskanen 2004, 21.) 

 

Tutkimuksessa on aina tutkimusongelma, joka ratkaistaan erilaisilla tutkimusmenetelmillä. 

Tutkimusongelmana voi olla asian kehittäminen ja muutos. Siihen, miksi jotain yleensä tutki-

taan, liittyy aina halu saada ymmärrys ilmiöstä ja usein halu saada aikaiseksi muutos parem-

paan. Muutos ja sen hallinta edellyttää aina ilmiön ymmärtämistä (’’mistä tässä on kyse?’’) 

(Kananen 2012, 26.) 

 

Jokaiseen tutkimukseen liittyy tutkijan subjektiivisia valintoja tutkimusmenetelmästä, kysy-

mysten muotoilusta, analysointimenetelmistä ja raportointitavasta. Tutkimuksen tulokset ei-

vät saa riippua tutkijasta. Tutkija ei saa antaa omien poliittisten tai moraalisten vakaumus-

tensa vaikuttaa tutkimusprosessiin. Tutkijan vaihtaminen ei muuta objektiivisen tutkimuksen 

tuloksia. Varsinkin haastattelututkimuksissa puolueettomuuteen on panostava. (Heikkilä 2001, 

30–31.) 

 

Tutkimuksen tulee mitata sitä, mitä oli tarkoituskin selvittää. Jos tutkija ei ole asettanut 

täsmällisiä tavoitteita tutkimukselleen, hän tutkii helposti vääriä asioita. Validius tarkoittaa 

karkeasti ottaen systemaattisen virheen puuttumista. Validilla mittarilla suoritetut mittaukset 

ovat keskimäärin oikeita. Tutkimuslomakkeen kysymysten tulee mitata oikeita asioita yksise-
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litteisesti, ja niiden tulee kattaa koko tutkimusongelma. Perusjoukon tarkka määrittely, edus-

tavan otoksen saaminen ja korkea vastausprosentti edesauttavat validin tutkimuksen toteu-

tumista. (Heikkilä 2001, 29.) 

 

1.3 Tutkimuksen menetelmät ja rajaukset 

 

Kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta voidaan nimittää myös tilastolliseksi tutkimukseksi. 

Sen avulla selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä. Aineiston keruus-

sa käytetään yleensä standardoituja tutkimuslomakkeita valmiine vastausvaihtoehtoineen. 

Asioita kuvataan numeeristen suureiden avulla ja tuloksia voidaan havainnollistaa taulukoin 

tai kaavioin. Usein selvitetään myös eri asioiden välisiä riippuvuuksia tai tutkittavassa ilmiössä 

tapahtuneita muutoksia. Kvantitatiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin: Mikä?, Missä?, Paljon-

ko? ja Kuinka usein? Kvantitatiiviseen tutkimukseen voidaan tarvittavat tiedot hankkia erilai-

sista muiden keräämistä tilastoista, rekistereistä tai tietokannoista tai tiedot kerätään it-

se.(Heikkilä 2001, 16–17.) 

 

Kvalitatiivinen (laadullinen) tutkimusmenetelmä vastaa kysymyksiin: miksi, miten, millainen? 

Laadullista tutkimustapa käytetään silloin, kun näyte on suppea, koottu harkinnanvaraisesti ja 

ilmiön ymmärtäminen on niin sanottu pehmeän tiedon pohjalta. Aineiston keruu tapahtuu 

seuraavalla tavalla: henkilökohtaisilla haastatteluilla, ryhmähaastattelulla, osallistuva ha-

vainnoinnilla, eläytymismenetelmällä ja valmiilla aineistoilla ja dokumenteilla. (Heikkilä 

2001, 13–18). 

 

Tähän tutkimukseen soveltuu sekä määrällinen että laadullinen tutkimusmenetelma. Määrälli-

nen tutkimus soveltuu tähän tutkimukseen, koska tutkimuksessa asioita kuvataan numeeristen 

suureiden avulla ja tuloksia havainnollistetaan taulukoin ja kaavioin. Myös laadullinen tutki-

musmenetelmä soveltuu tähän tutkimukseen lähinnä aineiston keruuseen liittyvien seikkojen 

takia. Tutkimuksessa kerättiin aineistoa haastattelemalla Keravan seurakunnan henkilöstöä 

sekä käyttämällä Keravan seurakunnan aineistoja ja dokumentteja. Laadullisessa tutkimukses-

sa käytettiin induktiivista analyysia. Tilinpäätösanalyysi toteutettiin laskemalla kannattavuu-

den, vakavaraisuuden, ja maksuvalmiuden tunnuslukuja vuosien 2011–2013 tilinpäätöksistä. 

Keravan seurakunnan talouden tunnuslukuja vertailtiin aikasarjana muiden Tuusulan rovasti-

kunnan seurakuntien vastaaviin tunnuslukuihin. Aineistona käytettiin Keravan, Tuusulan ja 

Järvenpään seurakuntien tilinpäätöstietoja sekä aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Tutkimus 

toteutettiin sekä kvantitatiivisena että kvalitatiivisena tutkimuksena siten, että tutkimus ra-

kennettiin kulkemaan yhdessä teorian kanssa. 

 

Tutkimukseen valittiin analysointitekniikoiksi trendianalyysi ja tunnuslukuanalyysi, joiden 

avulla tarkasteltiin Keravan seurakunnan taloudellista tilannetta. Tutkimuksessa käytettiin 
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näitä analysointitekniikoita siten, että trendianalyysia käytettiin tarkasteltaessa Keravan seu-

rakunnan yksittäisten tilinpäätöserien kehittymistä tuloslaskelmassa, taseessa ja rahoituslas-

kelmassa vuosina 2011 - 2013. Tunnuslukuanalyysia käytettiin vertailtaessa Keravan seurakun-

nan taloudellista tilannetta muihin Tuusulan rovastikunnassa oleviin seurakuntiin. Tilinpäätös-

analyysi suoritettiin Excel taulukkolaskenta – ohjelman avulla. Taulukkoon tehtiin kaavat tun-

nusluvuille, jotta taulukkoa voitaisiin myös jatkossa käyttää taloudellisen tilanteen hahmot-

tamiseen, selvittämiseen ja toiminnan ohjaamiseen. 

 

Tutkimus rajattiin koskemaan Keravan seurakunnan tilinpäätöstä. Tutkimuksessa tarkasteltiin 

Keravan seurakunnan tilinpäätöksiä kolmelta viimeiseltä tilikaudelta eli vuosilta 2011–2013. 

Rajaus jättää ulkopuolelleen tilinpäätöksen kuluvalta vuodelta 2014, koska kausi ei ole vielä 

päätynyt. Työhön sisältyi myös Keravan seurakunnan taloudellisen tilanteen vertailu muihin 

samassa Tuusulan rovastikunnassa oleviin seurakuntiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin Keravan, 

Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. 

Tutkimuksessa käytettiin tuloslaskelman, taseen sekä rahoituslaskelman tunnuslukuja. Rajaus 

jätti ulkopuolelleen muut tunnusluvut. Tutkimuksessa teoria seurasi mukana tapaustutkimuk-

sen eri kohdissa. 

 

2 Tilinpäätös 

 

2.1 Tilinpäätös yleisesti 

 

Yrityksen vuosikellon pakollinen osa on tilinpäätöksen laatiminen. Se on yrityksille lakisäätei-

sesti pakollista kaikkialla maailmassa. Tilinpäätöksestä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä vi-

rallista, lainsäädännön tarkoittamaa määrämuotoista tilintöistä. Tilinpäätös sisältää kirjanpi-

tolain mukaan: taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman, sekä liitetiedot eli taseen, tulos-

laskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot. Lisäksi tilinpäätökseen on liitettävä 

toimintakertomus, jossa annetaan muun muassa tiedot yrityksen toiminnan kehittymistä kos-

kevista tärkeistä seikoista. (Alhola & Lauslahti 2006, 133.)  

 

Tilinpäätöksellä on kaksi tehtävää: jakokelpoisen voiton laskeminen ja tiedon tuottaminen 

sidosryhmille. Jakokelpoisen voiton ohella kiinnostuksen kohteena on yrityksen taloudellinen 

asema. Taloudellista asemaa koskeva tieto sisältyy tuloslaskelman lisäksi etenkin yrityksen 

taseeseen ja tilinpäätöksen liitetietoihin sekä toimintakertomukseen. Nämä dokumentit yh-

dessä muodostavat julkistettavan tilinpäätöksen. Yrityksen sisäisiksi tilinpäätösasiakirjoiksi on 

julkistettavan tilinpäätöksen lisäksi laadittava tase-erittelyt. Tilinpäätöksessä tarvittavat tie-

dot saadaan kirjanpidosta. Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on lain mu-

kaan toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Tilinpäätöksen laskelmissa esitetään sekä päätty-
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neen että edellisen tilikauden tiedot. Näin tilinpäätös paljastaa yrityksen taloudellisen toi-

minnan muutoksia lyhyellä aikajänteellä. (Viitala & Jylhä 2008, 311–312.) 

 

Tilinpäätöksen tulee sisältää esitettävät tiedot kahdelta tilikaudelta eli päättyneeltä tilikau-

delta ja sitä edeltävältä vertailukaudelta. Tietoja on esitettävä mahdollisimman vertailukel-

poisina. Ns. pienen yrityksen ei ole pakko laatia rahoituslaskelmaa ja toimintakertomusta. 

Niiden laatimisesta on vapautettu yritykset, joiden kohdalla on ylittynyt enintään yksi seuraa-

vista rajoista kahden viimeisen tilikauden osalta: 

a. Liikevaihto on 7 300 000 euroa. 

b. Taseen loppusumma 3 650 000 euroa.  

c. Henkilöstö keskimäärin 50 henkilöä. (Vilkkumaa 2010, 22.) 

 

Tilinpäätöksen tulee antaa riittävät ja oikeat tiedot yrityksen toiminnan tuloksesta sekä omai-

suus- ja velkatilanteesta tilinpäivänä. Tilinpäätös laaditaan neljän kuukauden kuluessa tili-

kauden päättymisestä. Sen allekirjoittavat hallitus ja toimitusjohtaja tai vastuunalaiset yh-

tiömiehet. (Vilkkuma 2010, 23.) 

 

2.2 Seurakunnan tilinipäätöksen laatiminen 

 

Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun 

mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot 

sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Samassa yhtey-

dessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista kos-

kevista toimenpiteistä. Kirkkovaltuusto päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuva-

pauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä (KJ 15:9,3). Kirkkoneuvosto vastaa seura-

kunnan tilinpäätöksen laatimisesta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltaisen kirkkoneu-

voston jäsenet sekä talouspäällikkö. Kirkkoneuvoston on saatettava hyväksytty ja allekirjoi-

tettu tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen tilintarkastajien tarkastettavaksi maaliskuun 

loppuun mennessä. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hal-

linto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilinpäätöksen tarkastamisesta vastuussa olevat tilintarkasta-

jat toimivat tehtävässään virkavastuulla. Tilintarkastajien on annettava kirkkovaltuustolle 

kultakin tilikaudelta taloussäännössä määrätyssä ajassa kertomus, jossa esitetään tarkastuk-

sen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvolli-

sille myöntää vastuuvapaus (KJ 15:13,1). Kirkkohallitus on antanut ohjeet seurakunnille tilin-

päätöksen laadinnasta yleiskirjeessä 38/2008 (Sakasti Evl 2009 b). 
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Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, talous-

sääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia (KPL 1336/1997). Jos kirkkolain ja –järjestyksen 

säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä. 

Kirkkohallitus antaa ohjeet kirjanpitolain säännösten soveltamisesta. Kirkkohallituksen anta-

mat ohjeet kuuluvat kirjanpitolain edellyttämän hyvän kirjanpitotavan (KPL 1:3) lähteisiin 

seurakunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Kirkkohallituksen asettama kirjanpitoasioiden 

neuvottelukunta antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kirkkohallituksen antamien oh-

jeiden soveltamisesta seurakuntien kirjanpidossa. Seurakunnalla tarkoitetaan tässä ohjeessa 

myös seurakuntayhtymää, ellei toisin ole sanottu. (Sakasti Evl 2009 b.)  

 

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat liitteineen sekä luettelo kirjanpitokirjoista ja tosit-

teiden lajeista samoin kuin tieto niiden säilytystavoista on kirjoitettava sidottuun tai välittö-

mästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen sidottavaan tasekirjaan, jonka sivut tai aukeamat 

on numeroitava (KPL 3:8,1). Kirkkoneuvosto vastaa siitä, että tilastotiedot toimitetaan kirk-

kohallitukselle sen antamien ohjeiden mukaisesti (taloussääntömalli 26 §) (Sakasti Evl 2009 b). 

 

Seurakunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpi-

tovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Sen laa-

dinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (KJ 15:9,4). Kirjanpitolain muutos 

(30.12.2004/1304) tuli voimaan 31.12.2004. Muuttuneista säännöksistä koskevat seurakunnan 

kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laatimista erityisesti tilinpäätöksen arvostus- ja jaksotussäännök-

siin tehdyt muutokset. Lisäksi kirjanpitolakiin on tehty teknisluonteisia muutoksia. Seurakun-

nan tilinpäätöksen sisällöstä on säädetty kirkkojärjestyksessä, joten kirjanpitolain tilinpäätös-

tä koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaisenaan seurakunnan tilinpäätöksessä. (Sakasti Evl 

2009 b.) 

 

2.3 Yleiset tilinpäätösperiaatteet 

 

Tilinpäätöksessä edellytetään kirjanpitolaissa määrättyjen yleisperiaatteiden noudattamista. 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot. Sen laatimisessa on noudettava yleisiä 

tilinpäätösperiaatteita. Samoja yleisperiaatteita on noudettava myös toimintakertomuksen 

laatimisessa. Yleiset tilinpäätösperiaatteet ovat: Kirjanpitolaissa 3:3 §:ssä luetellaan yleiset 

tilinpäätösperiaatteet seuraavaksi: jatkuvuuden periaate, johdonmukaisuuden periaate, sisäl-

töpainotteisuuden periaate, varovaisuuden periaate, tasejatkuvuuden periaate, suoriteperus-

teisuus, erillisarvostuksen periaate. (Leppiniemi & Kykkänen 2013, 40–41.) 

 

Tilinpäätöksen laadintavastuussa olevien kirkkoneuvoston ja viranhaltijoiden on tiedettävä, 

mitä säännöksiä on noudatettava ja milloin on mahdollista tehdä omaan harkintaan perustuvia 

ratkaisuja, esimerkiksi valintoja sovellettavista menettelytavoista. Väärin laadittuun tilinpää-
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tökseen liittyy mahdollinen rangaistus- ja vahingonkorvausvastuu. Kirkkoneuvoston jäsenet 

ovat henkilökohtaisesti vastuussa sivullisille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheutetusta 

vahingosta (VahKorvL 1.5.1974/412, korjattu 1423/1991). Tilinpäätöksen tarkastamisesta vas-

tuussa olevat tilintarkastajat toimivat tehtävässään virkavastuulla. Tilinpäätöstä laadittaessa 

ja tilinavausta tehtäessä on noudatettava yleisiä tilinpäätösperiaatteita (KPL 3:3) (Sakasti Evl 

2009 b). 

 

2.4 Maksuperusteisten kirjausten oikaiseminen ja täydentäminen 

 

Maksuperusteiset kirjaukset on vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun ottamatta 

oikaistava ja täydennettävä suoriteperusteen mukaisiksi ennen tilinpäätöksen laatimista (KPL 

3:4). Oikaiseminen tarkoittaa etukäteen maksettujen menojen eli menoennakoiden oikaisua 

menotileiltä saamisiin ja etukäteen saatujen tulojen eli tuloennakoiden oikaisemista tuloti-

leiltä velkoihin. Tilikaudelle suoriteperusteen mukaan kuuluvat menot, jotka maksuperustei-

sen kirjaustavan vuoksi ovat jääneet tilikauden aikana kirjaamatta, kirjataan menoiksi ja ve-

loiksi. Tällaisia ovat mm. työntekijöiden ansaitsemat lomakorvaukset ja lomarahat. Suorite-

perusteen mukaan jo syntyneet tulot eli tulojäämät, jotka maksuperusteisen kirjaamistavan 

vuoksi ovat jääneet tilikauden aikana kirjaamatta, otetaan kirjanpitoon tuloina ja saamisina. 

Tällaisia ovat mm. tilivuoden loppupuolella kertyneet toimintatulot, jotka laskutetaan seu-

raavan vuoden tammikuussa. (Sakasti Evl 2009.) 

 

Avoimet saamiset kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi vä-

littömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen (Taloussääntömalli 12 §). Seurakun-

nan omaan käyttöön ja tiettyyn määrättyyn tarkoitukseen kerätyt ja korvamerkityt kolehdit ja 

muut keräystulot, joiden käyttötarkoitus toteutuu seuraavana tilikautena tai myöhemmin, 

kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä tulojen oikaisuiksi ja siirtoveloiksi. Vaatimus maksuperus-

teisten kirjausten oikaisemisesta ja täydentämisestä ei koske vähäisiä liiketapahtumia. Liike-

tapahtuman vähäisyys arvioidaan suhteessa tilikauden vuosikatteeseen ja taseen loppusum-

maan. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota liiketapahtuman rahamäärään sekä vastaavien liike-

tapahtumien yhteismäärään tilikaudella. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

2.5 Tilinpäätöslaskelmat 

 

Tilinpäätös sisältää tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitetiedot. Tilinpäätöslaskelmat muodostu-

vat kolmesta tärkeästä laskelmasta: 1. tuloslaskelma, 2. taselaskelma ja 3. rahavirtalaskelma. 

Tilinpäätöslaskelma voidaan laatia mille hyvänsä organisaatiolle tai sen osille eli raportoin-

tiyksikölle (esim. toiminto, liiketoimintasegmentti, yritys, konserni). (Seppänen 2011, 36.) 
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2.5.1 Seurakunnan tilinpäätöslaskelmia koskevat säännöt ja ohjeet 

 

Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä mahdollinen konserni-

tase. Tilinpäätöslaskelmien laatimisessa sovelletaan kirjanpitolakia ja -asetusta, kirkkolakia 

ja -järjestystä sekä kirkkohallituksen antamia ohjeita ja laskelmakaavoja. Kustakin tuloslas-

kelman, rahoituslaskelman ja taseen erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä 

tilikaudelta (vertailutieto). Jos tuloslaskelman, rahoituslaskelman tai taseen erittelyä on 

muutettu, vertailutietoa on mahdollisuuksien mukaan oikaistava. Samoin on meneteltävä, jos 

vertailutieto ei muun syyn takia ole käyttökelpoinen (KPL 3:1,2). Vastaavaa vertailutiedon 

esittämistapaa noudatetaan myös konsernitaseen osalta. Tilinpäätöslaskelmien esittämistapaa 

ei saa muuttaa, ellei siihen ole erityistä syytä (KPA 1:8) (Sakasti Evl 2009 b). 

 

Tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase on laadittava annettuja kaavoja yksityiskohtaisempi-

na, jos se on tarpeen tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttaneiden tekijöiden, rahoi-

tuksesta annettavien tietojen tai tase-erien selventämiseksi (KPA 1:9). Tuloslaskelmassa on 

ilmoitettava tuotto- ja kuluerät erikseen niitä toisistaan vähentämättä, jollei tuoton ja kulun 

yhdistäminen yhdeksi eräksi ole perusteltua oikean ja riittävän kuvan antamiseksi (KPA 

1:10,1). Milloin seurakunnalla on saaminen siltä, jolle se on itse velkaa, on saaminen ja velka 

ilmoitettava taseessa erikseen. Myös muut tase-erät on ilmoitettava toisistaan vähentämättä, 

jollei vähentäminen ole perusteltua oikean ja riittävän kuvan antamiseksi (KPA 1:10,2). Jos 

yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta ja edeltävältä tilikaudelta, se on jä-

tettävä pois tilinpäätöslaskelmista. Tasekaava voidaan esittää ilman kirjain- ja numerotunnis-

teita (KPA 1:11,3) (Sakasti Evl 2009 b). 

 

Tilinpäätöslaskelmat laaditaan kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan sentin tarkkuu-

della. Ne esitetään tilinpäätösvuodelta ja sitä edeltäneeltä tilikaudelta. Huom. Tilinpäätös-

laskelmissa ovat vain ulkoiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat. Hautainhoitorahaston ja 

lahjoitusrahaston, joiden kirjanpito hoidetaan erilliskirjanpitona, taseiden loppusummat yh-

distetään seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja toimeksiantojen pääomiin. Erillis-

kirjanpitona hoidettujen rahastojen tuotot, kulut ja siirto rahastosta/rahastoon merkitään 

seurakunnan tuloslaskelmaan informatiivisena eränä. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

2.5.2 Tase 

 

Tase selvittää yrityksen taloudellisen tilanteen tilikauden päättyessä. Taselaskelma sisältää 

kaksi puolta: Vastaava-puolen ja vastattavaa-puolen. Niiden loppusumma ovat yhtä suuria. 

(Viitala & Jylhä 2008,313.) Taseen vastaavaa kuvaa yrityksen liiketoimintaan sitoutuneita 

pääoma. Omaisuuserät on esitetty likvidiysjärjestyksessä siten, että heikoimmin rahaksi muu-

tettavat erät on esitetty ensin ja likvidit omaisuuserät kuten käteisvarat viimeisenä. Taseen 
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vastattavaa kuvaa miten yhtiön liiketoimintaan sitoutuneet pääomat on rahoitettu. Ensin on 

esitetty oma pääoma ja sen jälkeen vieras pääoma. Tasekaava on sama kaikille kirjanpitovel-

vollisille. (Yritystutkimus ry & Gaudeamus Helsinki University Press 2011,27.) 

 

Taseesta on nähtävissä seurakunnan taloudellinen asema tilinpäätöspäivänä. Seurakunnan ta-

loudellista asemaa voidaan arvioida taseen tunnuslukujen avulla. Toimintakertomuksessa ta-

setiedot tulee esittää siten eriteltyinä, että niistä voidaan laskea taseen tunnusluvut. Tässä 

yhteydessä tase voidaan esittää tuhannen euron tarkkuudella. (Sakasti Evl 2009 b.) Seurakun-

nan käyttämä taseen kaava löytyy liitteestä 1. 

 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) siirretään kirjanpidossa taseen Tilikauden ylijäämä/alijäämä -

tilille ennen tilinpäätöksen hyväksymistä. Tilikauden ylijäämä/alijäämä merkitään avaavassa 

taseessa aina Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tilille. Siirto oman pääoman muihin 

eriin ei ole mahdollista. Kirkkovaltuuston päätöksellä voidaan tehdä siirto oman pääoman si-

sällä Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -tililtä peruspääomaan tai hyvin perustellusta 

syystä Muut omat rahastot -erään sisältyville rahastotileille. (Sakasti Evl 2009 b.) Seurakunnan 

taseen tunnusluvut ovat: omavaraisuusaste, rahoitusvarallisuus, suhteellinen velkaantuneisuus 

ja lainakanta. 

 

Omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset - Ainaishoi-

tosopimusten pääomat)/ (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - Saadut ennakot). Oma-

varaisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä 

sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Koko pääoma tarkoittaa taseen loppusummaa ja saaduiksi 

ennakoiksi lasketaan sekä pitkä- että lyhytaikaiset saadut ennakot. Vain ne seurakunnat, joil-

la on ainaishoitosopimuksien pääomia, mutta ei hautainhoitorahastoa, kirjaavat Ainaishoito-

sopimuksien pääomat seurakunnan taseeseen oman pääoman eräksi. Jos omavaraisuusaste on 

alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen = [(Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaami-

set) - (Vieras pääoma - Saadut ennakot)] / Väkiluku. Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset mukaan 

luettuina siirto- ja muut saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset otetaan 

tunnuslukuun taseen vaihtuvista vastaavista. Pitkä- ja lyhytaikainen vieras pääoma otetaan 

taseen mukaisessa arvossa vähennettynä pitkä- ja lyhytaikaisilla saaduilla ennakoilla. Tunnus-

lukua laskettaessa käytetään väkilukuna seurakunnan läsnä olevaa jäsenmäärää tilivuoden 

lopussa. Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. 

(Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa sen määrän, joka rahoi-

tusomaisuudesta jäisi jäljelle, jos vieras pääoma maksettaisiin. Seurakunnan rahoitusvaralli-
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suuden tulisi olla positiivinen luku, mikä tarkoittaa sitä, että vaihtuvien vastaavien saamiset, 

rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat vierasta pääomaa suuremmat. Jos seu-

rakunnassa ei ole hiljattain tehty suurta investointia lainarahalla ja siitä huolimatta rahoitus-

varallisuus -tunnusluku on negatiivinen, seurakunnan rahoitustilanne voi olla heikko. (Sakasti 

Evl 2009 b.) 

 

Suhteellinen velkaantuneisuus, %= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot. Suh-

teellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvit-

taisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tilikau-

den toimintatuottoja, verotuloja ja Kirkon keskusrahaston antamia verotulojen täydennysa-

vustuksia, harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia ja muita toiminta-avustuksia (rakennusavus-

tuksia lukuun ottamatta). Mikäli toiminta-avustusten osuus käyttötuloista on suuri, tunnusluku 

suositellaan laskettavaksi myös ilman saatuja toiminta-avustuksia. Suhteellinen velkaantunei-

suus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku seurakuntien välisessä vertailussa, 

koska pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden ikä tai poistomenetelmä ei vaikuta tunnus-

luvun arvoon. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Lainakanta, euroa/jäsen = [Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat+ Siirtovelat + Muut 

velat)] / Väkiluku. Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lai-

nakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, 

siirto- ja muilla veloilla. Jotta lainakanta voitaisiin laskea suoraan toimintakertomukseen ote-

tusta taseesta, ei mainittuihin vähennettäviin eriin tule kirjanpidossa merkitä korollisia laino-

ja. Väkiluvulla tarkoitetaan seurakunnan läsnä olevaa jäsenmäärää tilivuoden lopussa. (Sakas-

ti Evl 2009 b.) 

 

2.5.3 Tuloslaskelma 

 

Tuloslaskelma selvittää, miten tilikauden tulos on syntynyt. Laskelmassa esitetään ensin kaik-

ki varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut. Niiden erotuksena muodostuu liikevoitto tai -tappio. 

(Viitala & Jylhä 2008, 311–312.) Tuloslaskelma laaditaan pääsääntöisesti suoriteperustetta 

noudattaen. Kirjanpitovelvollisella on mahdollisuus valita kululaji- ja toimintakohtaisen tulos-

laskelmakaavan välillä. Ammattiharjoittajille, aatteellisille yhteisöille, säätiöille ja kiinteistö-

yhtiöille on omat tuloslaskelmakaavansa. (Yritystutkimus ry & Gaudeamus Helsinki University 

Press 2011, 11.) 

 

Kululajipohjaisessa tuloslaskelmassa tilikauden kulut vähennetään tuotoista säädetyssä kulula-

jien (esim. Raaka-aineet, palkat, poistot ja korot) mukaisessa järjestyksessä, kun taas toimin-

tokohtaisessa tuloslaskelmassa kulujen vähennysjärjestys perustuu toimintokohtaiseen ryhmit-

telyyn, jolloin tuotoista vähennetään ensin hankinnan ja valmistuksen kulut, sitten myynnin ja 
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markkinoinnin kulut ja lopuksi liiketoiminnan muut kulut. Käytännössä kululajipohjainen tu-

loslaskelma on selvästi yleisempi. (Niskanen & Niskanen 2004, 28.) 

 

Tilikaudelle jaksotettujen tuottojen riittävyys jaksotettuihin kuluihin osoitetaan tuloslaskel-

man välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Tuloslaskel-

masta lasketaan tässä osassa esitettävät tunnusluvut, joiden merkitys seurakunnalle arvioi-

daan. Tuloslaskelma esitetään seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisen 

ohjeen mukaisesti tilikaudelta ja edelliseltä tilikaudelta. (Sakasti Evl 2009 b.). Seurakunnan 

tuloslaskelman kaava löytyy liitteestä 2. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuotto-

jen ja kulujen erotus. Koska poistojen ja investointien erisuuruus sekä satunnaiset tuotot ja 

kulut saattavat vaikuttaa olennaisesti tilikauden tulokseen, tulorahoituksen riittävyyttä ei 

voida arvioida suoraan tilikauden tuloksen perusteella. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoero- ja tuloksenkäsittelyerät. Ylijäämäinen tili-

kauden tulos voidaan siirtää investointivarauksiin tai rahastoida tulevia investointeja varten. 

Em. eriä ei esitetä toimintakertomuksessa tilikauden kuluina. Varausten ja rahastojen vähen-

nykset lisäävät tilikauden ylijäämää tai vähentävät tilikauden alijäämää. Tilikauden ylijäämä 

(alijäämä) siirtyy taseen riville Tilikauden ylijäämä/alijäämä. Tunnusluvut esitetään heti tu-

loslaskelman jälkeen vähintään kolmen vuoden ajalta. (Sakasti Evl 2009 b.) Seurakunnan tu-

loslaskelman tunnusluvut ovat: toimintatuottojen osuus toimintakuluista, vuosikatteen osuus 

poistoista ja vuosikate. 

 

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut -/+ Val-

mistevarastojen lisäys/vähennys + Valmistus omaan käyttöön). Tunnusluku osoittaa, kuinka 

paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. Vuosikatteen osuus pois-

toista, %= 100 * Vuosikate/Poistot. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi 

investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulorahoi-

tuksen riittävyyttä. Kun tunnusluku on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähin-

tään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seura-

kunnan talous on tasapainossa satunnaisia eriä huomioon ottamatta. Tämä sääntö on pätevä 

vain silloin, kun poistot ja investoinnit ovat keskimäärin samansuuruiset pidemmällä aikavälil-

lä. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin investointien omahankintamenoja, jotka saadaan vä-

hentämällä investointimenoista saadut rahoitusosuudet Kirkon keskusrahastolta, EU:lta, Mu-

seovirastolta tms. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Tilikauden tulos ei anna oikeaa kuvaa tuottojen riittävyydestä, jos poistot ovat huomattavasti 

korvausinvestointeja pienemmät toiminta- ja taloussuunnitelmakautta pidemmällä ajanjaksol-

la. Jos investointien omahankintamenot suunnitelmakauden tai vähän pidemmän ajanjakson 

kuluessa ovat keskimäärin vuotta kohti huomattavasti vuosikatetta suuremmat, investoinnit 
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rahoitetaan kertyneillä rahavaroilla (kirjanpidollisesti rahastoja, ylijäämiä tai varauksia käyt-

täen) tai talousarviolainoilla. Vuosikatteen tulisi suunnitelmakauden tai vähän pidemmän 

ajanjakson aikana olla keskimäärin vuotta kohti investointien omahankintamenojen ja lainan-

lyhennysten summan suuruinen. (Sakasti Evl 2009 b.)  

 

Mikäli poikkeuksellisen suuri poistonalainen investointihanke ajoittuu suunnittelukaudelle tai 

suunniteltuja investointeja on siirretty tulevaisuuteen, vuosikatteen riittävää tasoa on arvioi-

tava taloussuunnittelukautta pidemmällä aikavälillä. Seurakunnan tuottojen ja kulujen tulee 

olla tasapainossa taloussuunnittelukauden aikana. Mikäli vuosikate on pienempi kuin poistot 

koko suunnitelmakauden ajan, seurakunnan tulorahoitus on heikko ja silloin on ryhdyttävä 

talouden tasapainottamistoimenpiteisiin. Tuottojen ei tulisi olla pitkällä aikavälillä myöskään 

kovin paljon kuluja suuremmat, koska silloin tuloveroprosentti on liian korkea kuluihin näh-

den. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Vuosikate, euroa/jäsen: Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään 

tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate 

jaetaan seurakunnan läsnä olevalla jäsenmäärällä. Jäsenmäärällä tarkoitetaan seurakunnan 

läsnä olevaa väkilukua tilivuoden päättyessä. Tunnusluvulla voidaan seurata oman seurakun-

nan talouden vahvistumista tai heikkenemistä. Keskimääräistä ja kaikkia seurakuntia koskevaa 

tavoitearvoa ei voida asettaa. Vuosikatteen riittävän suuruuden määräävät seurakunnan in-

vestointitarpeet ja investointien myötä tehtävät poistot. Lisäksi lainojen lyhennysmäärä sekä 

satunnaiset tuotot ja kulut vaikuttavat siihen, kuinka suuri seurakunnan vuosikatteen tulisi 

olla. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Vuosikatteen tavoitearvo saadaan lähtökohtaisesti siten, että suunnitelmakauden tai vähän 

pidemmän ajanjakson aikana toteutettavien investointien ja lainan lyhennysten summa jae-

taan vuosien lukumäärällä ja näin saatu luku jaetaan seurakunnan väkiluvulla. Rahoitustarvet-

ta arvioitaessa otetaan huomioon myös mahdolliset kertyneet ylijäämät sekä investointivara-

ukset tai -rahastot tulevia hankkeita varten samoin kuin seurakunnan velkaantumisaste. Myös 

varautuminen tulevien investointien rahoittamiseen otetaan huomioon vuosikatteen suuruutta 

arvioitaessa. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

2.5.4 Rahoituslaskema 

 

Rahoituslaskelman keskeisenä tavoitteena on antaa tilinpäätöksen käyttäjille informaatiota 

sen arvioimiseksi, miten kirjanpitovelvollinen on aikaansaanut rahavirtaa ja mihin se on käyt-

tänyt kerryttämänsä rahavirran. Kirjanpitoasetuksen mukaan rahoituslaskelmasta on ilmettä-

vät liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Kirjanpitolautakunta (KILA) on 

30.1.2007 antanut yleisohjeen rahoituslaskelman laatimisesta. (Yritystutkimus ry & Gaudea-
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mus Helsinki University Press 2011, 59.) Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa esitetään kaksi 

vaihtoehtoista rahoituslaskelmamallia. Näitä kutsutaan suoraksi rahoituslaskelmaksi ja epä-

suoraksi rahoituslaskelmaksi. Suorassa rahoituslaskelmassa rahavirrat ilmoitetaan lähtökohtai-

sesti bruttomääräisinä, kun taas epäsuora laskelma laaditaan nettoperusteisesti. Tähän välitu-

loksen tehdään laskemassa oikaisuja, joiden avulla saadaan selville liiketoiminnan rahavirta. 

(Niskanen & Niskanen 2004, 170–171.) 

 

Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainan-

lyhennysten summaan nähden koko suunnittelukauden aikana tai pidemmällä aikavälillä. Ra-

hoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitus-

toiminnan eli anto- ja ottolainauksen sekä muiden maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. 

Näiden kahden nettomäärän erotus (tai summa) osoittaa seurakunnan rahavarojen muutoksen 

tilikaudella. Toimintakertomuksessa esitetään rahoituslaskelma ja siitä laskettavat tunnuslu-

vut käyttämällä seurakunnan ja seurakuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisen ohjetta. (Sakas-

ti Evl 2009.). Seurakunnan rahoituslaskelman kaava löytyy liitteestä 3. Seurakunnan rahoitus-

laskelman tunnusluvut ovat: investointien tulorahoitus, rahavarojen riittävyys, ja lainanhoito-

kate. Tunnusluvut esitetään toimintakertomuksessa heti rahoituslaskelman jälkeen samalla 

tavalla kuin tuloslaskelman tunnusluvut vähintään kolmen vuoden ajalta. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Investointien tulorahoitusprosentti, % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno. 

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan investointimenoja (brutto), joista on vähen-

netty Kirkon keskusrahastolta ja muilta ulkopuolisilta tahoilta saadut rahoitusosuudet inves-

tointeihin. Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahan-

kintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta 

osoittaa prosenttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

myyntituloilla, lainarahoituksella tai rahavarojen määrää vähentämällä. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Rahavarojen riittävyys, pv = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassastamaksut tilikaudella. Rahava-

roiksi 31.12. lasketaan yhteen rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta-

maksut tilivuoden aikana saadaan laskemalla yhteen seuraavat tuloslaskelman ja rahoituslas-

kelman erät: 

1. Tuloslaskelmasta:* 

Toimintakulut - (+/- Valmistevarastojen lisäys/vähennys + Valmistus omaan käyttöön) 

Verotuskulut 

Keskusrahastomaksut 

Korkokulut 

Muut rahoituskulut 

2. Rahoituslaskelmasta: 

Investointimenot (brutto) 
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Antolainojen lisäys 

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku 

ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla 

sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Yleistä ohjetta siitä, kuinka monen päi-

vän maksut pitäisi voida kattaa rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla, ei 

voida antaa. Eräs tapa arvioida asiaa on esim. se, että rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja 

pankkisaamisilla tulisi voida maksaa seurakunnan kassastamaksut ainakin seuraavien verotulo-

jen saamiseen saakka. Rahavarojen riittävyys voidaan esittää myös kuukausittaisena lukusar-

jana tai graafisesti. Rahavarojen määränä käytetään tällöin joko kuukauden päiväkohtaista 

keskisaldoa tai valittua kuukauden määräpäiväsaldoa. Päiväkertoimena käytetään 30 pv ja 

kassastamaksuina käytetään kuukauden kassastamaksuja. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Lainanhoitokate= (Vuosikate +Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset). Lainanhoitoka-

te kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten mak-

suun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tun-

nusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoinut sitä var-

ten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Seurakunnan rahoituslaskelma laaditaan varsinaisen toiminnan tulorahoituksen ja investoin-

tien osalta suoriteperusteisesti. Tämä tarkoittaa, että mm. vuosikatteeseen sisältyviä tuotto-

ja ja kuluja ei oikaista myyntisaamisten ostovelkojen muutoksilla, vaan oikaisu tehdään vasta 

muiden maksuvalmiuteen vaikuttavien erien muutoksissa rahoitustoiminnan rahavirta -osassa. 

Samoin rahoituslaskelmassa esitettävät tase-erien lisäykset ja vähennykset perustuvat suori-

teperusteisesti kirjattuihin tuloihin ja menoihin. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

2.6 Tilinpäätöksen liitetiedot 

 

Liitetiedot ovat osa tilinpäätöstä. Niiden tehtävänä on täydentää tasetta, tuloslaskelmaa ja 

rahoituslaskelmaa (KPL 3:1 §). Kirjanpitolaissa on yleisiä liitetietoja koskevia vaatimuksia. 

Ensinnäkin KPL 3:1 §:ssä liitetiedot määritellään osaksi tilinpäätöstä ja annetaan valtuutus 

määrätä liitetietojen sisällöstä asetuksella. Toiseksi KPL 3:2 §:ssä säädetään vaatimus oikean 

ja riittävän kuvan antamisesta kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta; 

tarvittaessa oikea ja riittävä kuva on varmistettava liitetietojen antamalla. Liitetietoja on 

annettava sekä yksittäisen yrityksen erillistilinpäätöksessä että emoyrityksen tilinpäätökseen 

sisältyvässä konsernitilinpäätöksessä. (Leppiniemi & Kykkänen 2013, 160.) 
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Kirjanpitoasetuksessa liitetiedot ovat ryhmitelty seuraavaksi: tilinpäätöksen laatimista koske-

vat liitetiedot, tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot, taseen vastaavia koskevat liitetiedot, tu-

loveroja koskevat liitetiedot, vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot, tilintarkas-

tajan palkkioita koskevat liitetiedot, lähipiiriliiketoimia koskevat liitetiedot, henkilöstön ja 

toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot, muissa yrityksissä olevia omistuksia koskevat liite-

tiedot ja konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot. Pienille yrityksille, 

elinkeinoharjoittajille ja eräille muille kirjanpitovelvollisille on säädetty mahdollisuus esittää 

lyhennetyt liitetiedot. (Leppiniemi & Kykkänen 2013, 160.) 

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja ta-

loudellisesta asemasta (oikea ja riittävä kuva). Tämän vuoksi tarpeelliset lisätiedot on ilmoi-

tettava liitetiedoissa. (KPL 3:2,1) Seurakunnan tilinpäätöksen liitetietojen antamisessa nouda-

tetaan soveltuvin osin kirjanpitolain 3 luvun sekä kirjanpitoasetuksen 2 luvun säännöksiä. Lii-

tetietojen tarkoituksena on täydentää esitettyä tilinpäätösinformaatiota oikeiden ja riittävien 

tietojen antamiseksi toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Ne ovat pakollinen osa 

julkistettavasta tilinpäätöksestä. Tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. 

(KPL 3:1,7) Tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen liitteenä esitettävät tiedot eli liite-

tiedot ovat olennainen osa tilinpäätöstä. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Liitetiedot ovat itsenäinen osa tilinpäätösinformaatiota, joka on annettava nimenomaan liite-

tietoina. Liitetietojen osalta ei edellytetä samanlaista vertailutietojen esittämistä kuin tulos-

laskelman ja taseen eristä. Jos tuloslaskelman tai taseen eriä on yhdistelty esittämisen sel-

keyden vuoksi toisiinsa ja yhdistellyt tiedot on eritelty liitetietoina, on eritellyistä eristä an-

nettava myös vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta. Rahoituslaskelma esitetään aina omana 

tilinpäätöslaskelmana eikä liitetietojen osana. Liitetiedoissa annetaan selvitykset mm. vakuu-

tuksista, vakuuksista, vastuusitoumuksista ja henkilöstöstä sekä omistuksista muissa yhteisöis-

sä. Jäljempänä esitettyjen liitetietojen lisäksi tilinpäätöksessä esitetään sellaisia liitetietoja, 

jotka ovat tarpeen jonkin tuloslaskelman, rahoituslaskelman tai taseen erän selventämiseksi, 

jos oikean ja riittävän kuvan antaminen sitä edellyttää. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

3 Tilinpäätösanalyysi 

 

3.1 Tilinpäätösanalyysi yleisesti 

 

Tilinpäätösanalyysi on termi, jota käytetään yleisessä puheessa kuvaamaan monentasoista 

tilinpäätöksen pohjalta tehtävää analyysia. Tarkemmin määriteltynä tilinpäätösanalyysi on 

sellainen analyysimuoto, joka sijoittuu tunnuslukuanalyysin ja yritystutkimuksen välimaas-

toon. (Niskanen & Niskanen 2004, 9.) 
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Tilinpäätösanalyysilla tarkoitetaan yrityksen kannattavuuden, rahoituksen ja taloudellisten 

toimintaedellytysten mittaamista ja kriittistä arviointia tilinpäätösinformaation pohjalta. 

Analyysissa käytetään vertailuperusteena analyysin suorittajan itse asettamia tai valitsemia 

tavoitteita ja toisia saman alan yrityksiä. Parhaimmillaan tilinpäätöksen analysoinnissa yhdis-

tyvät tilinpäätöksen perusteella laskettavat tunnusluvut, niiden muutosten tarkastelu ja muu-

tosten taustalla vaikuttavien syy-seuraussuhteiden analyysi. Tarkastelun arvoa lisää, jos luku-

ja voidaan vertailla jokin muun samaa toimialaa edustavan yrityksen saman vuoden lukuihin 

tai toimialan keskimääräisiin lukuihin. (Niskanen & Niskanen 2004, 8.) 

 

Tilinpäätösanalyysin yhtenä pyrkimyksenä on arvioida tuloksen riittävyyttä. Tällöin puhutaan 

kannattavuuden arvioinnista. Tuloksen riittävyyden lisäksi tilinpäätösanalyysin perustehtäviin 

kuuluu arvioida kannattavuuden kehittymiseen liittyviä riskejä. Yrityksen vakavaraisuutta ar-

vioidaan tarkastelemalla erityisesti pitkän aikavälin rahoitusrakenteeseen liittyviä riskejä. 

Maksuvalmiuden arvioinnilla puolestaan pyritään selvittämään lyhyemmän, yleensä alle vuo-

den pituisen aikavälin rahoituksen riittävyyden riskejä. Tilinpäätösanalyysi saa uusia ulottu-

vuuksia, kun tilinpäätöstietoon liitetään osakemarkkinoiden informaatiota niistä yrityksistä, 

joiden osakkeita noteerataan julkisesti. (Niskanen & Niskanen 2004, 8-9.) 

 

3.2 Tilinpäätösanalyysin vaiheet 

 

Tilinpäätösanalyysin ensimmäinen vaihe on analyysin perustietojen eli tuloslaskelman, taseen 

ja liitetietojen muokkaus. Aineiston muokkauksen perimmäisenä tavoitteena on standardoida 

lähtöaineisto. Standardoitu lähtöaineisto on käytännössä ehdoton edellytys sille, että yritys- 

ja vuosikohtaista tilinpäätösinformaatiota voidaan vertailla muiden yritysten tai saman yrityk-

sen aikaisempien vuosien tilinpäätöksiin. Analyysin toinen vaihe on mittauskohteiden ja niiden 

mukaisten analyysimenetelmien valinta. Analyysin suorittaja ja käyttötarkoitus ratkaisevat 

sen, mitä analyysilla halutaan mitata, mitä menetelmiä analyysin suorittajalla on käytössään 

ja mitä menetelmiä on perusteltua käyttää. Tilinpäätösanalyysin kolmannessa vaiheessa tutki-

taan yritysten taloudellista menestystä erilaisten, kutakin tarkoitusta varten valittavien tek-

niikoiden ja vertailukohteiden avulla. Käytettävät analyysitekniikat voidaan luokitella pro-

senttilukumuotoisten tilinpäätösten laadintaan, trendianalyysiin, tunnuslukuanalyysiin ja kas-

savirta-analyysiin. (Niskanen & Niskanen 2004, 19.) Tässä tutkimuksessa käytettiin trendiana-

lyysejä ja tunnuslukuanalyysejä. 

 

Trendianalyysi on tilinpäätöserien ajallisen kehityksen tarkasteluun käytettävä menetelmä. 

Trendianalyysia varten laaditaan usealta vuodelta prosenttilukumuotoinen tilinpäätös erä ker-

rallaan siten, että kunkin erän varhaisimman vuoden arvoksi asetetaan 100 ja erän myöhem-

pinä vuosina toteutuvia arvoja verrataan perusvuoteen laskelmalla, montako prosenttia myö-

hempi havainto on perusvuoden arvosta. (Niskanen & Niskanen 2004, 96.) Tässä tutkimuksessa 
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trendianalyysia käytettiin tarkasteltaessa Keravan seurakunnan yksittäisten tilinpäätöserien 

kehittymistä tuloslaskelmassa, taseessa ja rahoituslaskelmassa vuosina 2011 - 2013. 

 

Tunnusluvut ovat tilinpäätöksestä laskettuja mittareita, jotka on kehitetty mittaamaan yri-

tyksen taloudellista suorituskykyä. Tunnuslukuanalyysi sisältää yleensä kannattavuuden (eng. 

profitability), vakavaraisuuden (solvency) ja maksuvalmiuden (licqudity) tunnuslukuja. Pää-

asiassa tilinpäätöksen tunnusluvut esitetään suhdelukumuotoisina (ratio) eli niissä suhteute-

taan yksi tilinpäätöksen erä johon toiseen tilinpäätöserään kuten liikevaihtoon tai taseen. 

Näiden tunnuslukujen lisäksi tunnuslukuanalyysissa on olemassa muita tunnuslukuja kuten te-

hokkuutta mittavia kiertonopeustunnuslukuja. (Niskanen & Niskanen 2004, 110–111.) 

 

Tunnuslukujen mittaustulosten tarkkuus riippuu tilinpäätösaineiston luotettavuudesta. Sen 

lisäksi tunnusluvun toimivuus riippuu kahdesta muusta tekijästä: ensimmäinen tekijä on tun-

nusluvun kyky mitata sitä ominaisuutta (validiteetti), jota sen on tarkoitus mitata. Toinen 

tekijä on tunnusluvun kyky antaa ei-sattumanvaraisia mittaustuloksia (reliaabilitti). Tunnuslu-

kuanalyysiin kuuluu keskeisenä osana laskettujen tunnuslukujen perusteella tehtävä arviointi. 

Arvioinnin käytettävät vertailutyypit voidaan jaotella tiettyjä vuotta koskevaan ajalliseen 

poikkileikkausanalyysiin ja peräkkäisten vuosien aikasarja-analyysiin. Ajallisessa poikkileik-

kausanalyysissa yritystä verrataan tiettynä vuonna muihin, yleensä samaa toimialaa edustaviin 

yrityksiin tai toimialan keskiarvoihin. Aikasarjatarkastelussa puolestaan seurataan yrityksen 

omaa kehitystä pitemmällä aikavälillä, jolloin voidaan tehdä johtopäätöksiä yrityksen talou-

dellisen tilan kehityksestä. (Niskanen & Niskanen 2004, 111.) Tässä tutkimuksessa arvioinnissa 

käytettiin ajallista poikkileikkausanalyysiä. 

 

Tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen tunnusluvut auttavat seurakuntaa arvioimaan 

oman taloutensa kestävyyttä ja vertaamaan omaa taloudellista asemaansa vertailuryhmiin 

nähden. Taloudellisuutta kuvaavia tunnuslukuja on hyvä arvioida useamman vuoden ajalta 

rinnakkain, jolloin kehityssuunta on nähtävissä. Tunnuslukujen seuranta on erityisen perustel-

tua silloin, kun taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen on panostettu hyvin paljon tai kun 

olosuhteissa on tapahtunut merkittävä käänne tai suunnan muutos. Vaikuttavuutta voidaan 

arvioida itsearvioinnin lisäksi kyselemällä, haastattelemalla tai muun palautteen kautta seu-

rakunnan jäseniltä tai toimintamuotoihin osallistuneilta. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Toimiala- ja kilpailijavertailun idea perustuu siihen, että vain saman toimialan yritykset ovat 

vertailukelpoisia keskenään. Toimialan keskilukujen perusteella luodaan sitten standarditun-

nuslukuja, joihin tarkasteltavan yrityksen vastaavia tunnuslukuja voidaan verrata ja tehdä 

johtopäätöksiä aikaansaannosten tasosta. (Salmi 2010, 125.) Tässä tutkimuksessa Keravan 

seurakunnan tunnuslukuarvoja vertailtiin muihin samassa Tuusulan rovastikunnassa olevien 

seurakuntien tunnuslukuihin. 
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3.3 Tilinpäätöstietojen muokkaus 

 

Tilinpäätöstietojen muokkaustoimenpiteistä käytetään yleisesti nimeä tilinpäätöksen oikaisu. 

Tilinpäätöksen oikaisemisen lähtökohtana on ’’tarve jalostaa tilinpäätöstietoa niin, että se 

parhaiten palvelee analyysin tekijän tarkoitusta’’. Yritystutkimusneuvottelukunta (YTN) antaa 

uuden kirjanpitolain mukaisen oppaan tilinpäätöksen oikaisujen suorittamisesta. Oppaassa 

esitetyt oikaisut ovat yhtäältä kannanottoja virallisen tilinpäätöksen eriin ja niiden arvostami-

seen ja toisaalta erien uudelleenryhmittelyä tilikauden tulosta, yrityksen taloudellista asemaa 

ja maksuvalmiutta määriteltäessä. Oppaassa esitetään suosituksena mallit oikaistulle tuloslas-

kelmalle ja taseelle, ja lisäksi siinä käydään läpi kannattavuuden, rahoituksen ja muita tun-

nuslukuja, joiden laskuaavat perustuvat oikaistuille tilinpäätösluvuille. ( Niskanen & Niskanen 

2004, 60.) Keravan seurakunnalla ei ollut tarpeita tehdä tilinpäätöstietojen oikaisuja, joten 

tässä tutkimuksessa ei tehty tilinpäätöstietojen muokkaustoimenpiteitä. 

 

4 Keravan seurakunta 

 

Keravan seurakunta on osa Suomen evankelisluterilaista kirkkoa ja osa julkista sektoria. Seu-

rakunnan toimintaa säätelee kirkkoa ja seurakunta toimii kirkkolainsäädännön ohjeen muu-

kaan. Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä 

toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamisek-

si. Koska valtio hyväksyy kirkolle julkisoikeudellisen aseman, ja kirkolla myös on oikeus kantaa 

veroja jäseniltään, laissa luetellaan ne tehtäväalueet, joilla kirkko toimii yhteiskunnassa. Ky-

symys on niistä tunnustukseen perustuvista tai siitä johdetuista tehtävistä, joita kaikissa olo-

suhteissa voidaan pitää keskeisinä ja joista kirkko ei voi luopua (UKom s. 12). (Kirkkolainsää-

däntö 2008, 22.)  

 

Keravan talousjohtajan mukaan Keravan seurakunta perustettiin 1.5.1955. Seurakunta kattaa 

maantieteellisesti koko Keravan kaupungin alueen. Keravan seurakunta kuuluu Espoon hiippa-

kuntaan ja Tuusulan rovastikuntaan. Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnat muodostu-

vat Tuusulan rovastikunnan. Keravan seurakunnassa oli jäseniä 23 613 vuoden 2013 lopussa, 

jäseniä 23 855 vuoden 2012 lopussa ja jäseniä 24 248 vuoden 2011 lopussa. Seurakunnasta 

muutti pois 1 500 henkeä ja seurakuntaan muutti 1 585 henkeä. Poissa olevista seurakunnan 

jäsenistä siirtyi läsnä oleviin 12 henkeä ja läsnä olevista poissa oleviin 31 henkeä. Kirkkoon 

liittyi Keravalla 110 henkeä ja erosi 485 henkeä vuonna 2013.  Keravan seurakunnan vuoden 

2013 tilinpäätöksessä kirkollisverotuloja kertyi yhteensä 5 720 402,59 euroa, mikä on 240 388 

euroa (4,20 %) enemmän kuin vuonna 2012 ja yhteisöveroa 603 370,42 euroa, mikä on 38 

799,36 euroa (6,43 %) enemmän kuin vuonna 2012. Keravan seurakunnan kirkollisveroprosentti 

oli 1,25 vuonna 2013. 
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Järvenpään seurakunnan tiedottajan mukaan Järvenpään seurakunta perustettiin vuonna 

1952. Seurakunta kattaa maantieteellisesti koko Järvenpään kaupungin alueen. Järvenpään 

seurakunnassa oli jäseniä 28 478 vuoden 2013 lopussa, jäseniä 28701 vuoden 2012 lopussa ja 

jäseniä 28 497 vuoden 2011 lopussa. Seurakunnasta muutti pois 1 654 henkeä ja seurakuntaan 

muutti 1 689 henkeä vuonna 2013. Kirkkoon liittyi Järvenpäällä 132 henkeä ja erosi 549 hen-

keä vuonna 2013. Järvenpään seurakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksessä kirkol-lisverotuloja 

kertyi yhteensä 7 473 888,40 euroa, mikä on 566 398,51 euroa (7,58 %) enemmän kuin vuonna 

2012 ja 309 278,12 euroa (4,14 %) enemmän kuin vuonna 2011. Järvenpään seurakunnan kir-

kollisveroprosentti oli 1,25 vuonna 2013. 

 

Tuusulan seurakunta kattaa maantieteellisesti koko Tuusulan kaupungin alueen. Tuusulan seu-

rakunnassa oli jäseniä 28 848 vuoden 2013 lopussa, jäseniä 29 163 vuoden 2012 lopussa ja jä-

seniä 29 216 vuoden 2011 lopussa. Seurakunnasta muutti pois 1628 henkeä ja seurakuntaan 

muutti 1 589 henkeä. Kirkkoon liittyi Tuusulassa 97 henkeä ja erosi 404 henkeä vuonna 2013. 

Tuusulan seurakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksessä kirkollisverotuloja kertyi yhteensä 8 321 

116,69 euroa, mikä on 574 110 euroa (6,90 %) enemmän kuin vuonna 2012 ja 287 613,98 (3,46 

%) enemmän kuin vuonna 2011. Tuusulan seurakunnan kirkollisveroprosentti oli 1,35 vuonna 

2013.(Vuosikertomus Tuusulan seurakunta, 2013 & 2014.) 

 

5 Keravan seurakunnan tilinpäätösanalyysi 

 

Tässä tutkimuksessa tilinpäätösanalyysi perustui Keravan seurakunnan tilinpäätöstietoihin. 

Tilinpäätöstiedot vietiin ensin Excel-taulukkoon. Tämän jälkeen tehtiin trendianalyysi. Ta-

voitteena oli tuottaa lukijalle kokonaiskuva Keravan seurakunnan taloustilanteesta. Edelleen 

haluttiin tuottaa Keravan seurakunnan talousjohtajalle uusi raportointityökalu, jota hän voi 

käyttää jatkossa toiminnan suunnan tarkasteluun ja päätöksenteon avuksi. Tämän jälkeen 

suoritettiin tunnuslukuanalyysi. Tunnuslukuanalyysissä selvitettiin Keravan seurakunnan kan-

nattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tilanne. 

 

Lopulta Keravan seurakunnan tunnuslukuanalyysistä saatuja arvoja vertailtiin tutkimuksissa 

olevien muiden seurakuntien tunnuslukuihin. Tutkimukseen valittiin sellaiset tunnusluvut, 

joille löytyi vertailutiedot muiden seurakuntien tilinpäätöstiedoista. Tässä kappaleessa esite-

tään Keravan seurakunnan tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma vuosilta 2011 – 2013 tren-

deinä ja sen jälkeen analysoidaan niiden sisällöt. Keravan seurakunnan tuloslaskelman trendi-

analyysi vuonna 2011–2013 löytyy liitteestä 4, taseen trendianalyysi vuonna 2011–2013 löytyy 

liitteestä 5. ja rahoituslaskelman trendianalyysi vuonna 2011–2013 löytyy liitteestä 6. 
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5.1 Keravan seurakunnan trendianalyysi 

 

Tarkasteltaessa Keravan seurakunnan tuloslaskelman trendianalyysia, havaitaan, että seura-

kunnan toimintatuotot ovat kasvaneet 12,11 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2013, vaikka 

vuonna 2012 tuotot olivat pienentyneet 0,23 prosenttia. Tarkasteltaessa toimintakuluja havai-

taan, että toimintakulut ovat pienentyneet 0,75 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2013. 

Vaikka toimintakulut ovat pienentyneet, taulukosta havaitaan kuitenkin, että vuokrakulut 

ovat kasvaneet huomattavasti nopeammin kuin toimintatuotto. Henkilöstökulut, palveluostot 

ja aineet, tarvikkeet sekä tavarat ovat myös kasvaneet, mutta hitaammin kuin toimintatuot-

to. 

 

Kun tarkastellaan toimintakatetta, havaitaan, että se on pienentynyt 1,89 prosenttia. Tarkas-

teltaessa vuosikatetta havaitaan, että vuodesta 2011 vuoteen 2013 vuosikate on pienentynyt 

13,70 prosenttia. Vuonna 2012, katteessa oli tapahtunut huomattavan iso muutos. Vuosikate 

oli pienentynyt jopa 70,43 prosenttia. Tarkasteltaessa Keravan seurakunnan tilikauden tulosta 

vuodesta 2011 vuoteen 2013 huomataan, että tilikauden tulos on kasvanut 11,83 prosenttia. 

Vuosi 2012 oli kuitenkin huono vuosi Keravan seurakunnalle, sillä tilikauden tulos oli miinus-

puolella. Siinä vuonna tilikauden tulos on pienentynyt jopa 157,29 prosenttia. 

 

Tarkasteltaessa Keravan seurakunnan taseen trendianalyysia ja sen vastaavaa -puolen ryhmiä 

havaitaan, että kokonaisuudessaan ovat kasvaneet vuonna 2013 paitsi sijoitukset, vaihto-

omaisuus ja rahat sekä pankkisaamiset. Sijoitukset ovat pienentyneet 2,50 prosenttia. Vaihto-

omaisuus on pienentynyt 75,26 prosenttia. Rahat ja pankkisaamiset ovat pienentyneet 17,01 

prosenttia. Kun tarkastellaan toimeksiantojen varojen ryhmän sisäisiä muutoksia, havaitaan 

vähennys lahjoitusrahastojen erityiskatteissa. Se on pienentynyt 100 prosenttia. Tarkastelta-

essa Keravan seurakunnan vuoden 2012 vastaavaa -puolen ryhmiä havaitaan, että kokonaisuus 

on kasvanut hiukan vain 0,19 % vertailuvuodesta. Vaihto-omaisuus on pienentynyt 53,50 pro-

senttia. Saamiset ovat pienentyneet 9,12 prosenttia. Rahat ja pankkisaamiset ovat pienenty-

neet 10,72 prosenttia. 

 

Tarkasteltaessa taseen vastattavaa -puolta havaitaan, että kaikki tase-erät ovat kasvaneet 

hitaasti vuosina 2011 - 2013. Oma pääoma on kasvanut 1,16 prosenttia. Kun tarkastellaan vie-

rasta pääomaa vuosina 2011 - 2013 havaitaan, että se on kasvanut 23,57 %. Vieraan pääoman 

kasvu on ollut lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa. Talousjohtaja Pirjo-Riitta Pitkäsen mu-

kaan Keravan seurakunnalla ei ole pitkäaikaista vieraasta pääomaa tällä hetkellä. 

 

Kun tarkastellaan Keravan seurakunnan rahoituslaskelman trendianalyysia, havaitaan, että 

tulorahoitus on pienentynyt 13,70 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2013. Vuonna 2012 tulo-

rahoitus oli huomattavasti pienentynyt perusvuoteen verrattuna. Sinä vuonna tulorahoitus oli 
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pienentynyt 70,40 prosenttia. Investointien osalta havaitaan, että vuosina 2011 - 2013 inves-

toinnit pienentyivät 27,47 prosenttia, vaikka vuonna 2012 investoinnit olivat kasvaneet 34,39 

prosenttia perusvuoteen verrattuna. Keravan seurakunnan varsinaisen toiminnan ja investoin-

tien nettorahavirta on kasvanut 19,54 prosenttia vuosina 2011 - 2013. Tarkasteltaessa rahoi-

tustoiminnan nettovirtaa havaitaan, että vuosina 2011 - 2013 rahoitustoiminnan nettorahavir-

ta on pienentynyt 154,09 prosenttia perusvuoteen verrattuna. 

 

5.2 Keravan seurakunnan tunnuslukuanalyysi 

 

Tutkimuksen tärkeimpiä tavoitteita oli tarkastella Keravan seurakunnan taloudellista tilaa 

käyttäen tunnuslukuanalyysiä. Tässä tutkimuksessa laskettiin Keravan seurakunnan taseen, 

tuloslaskelman ja rahoituslaskelman pohjalta 10 yleisimmin käytettyä tunnuslukua, jotka mit-

taavat seurakunnan kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta. Keravan seurakunnan 

taseen taulukko löytyy liitteestä 7., tuloslaskelman taulukko löytyy liitteestä 8 ja rahoituslas-

kelman taulukko liitteestä 9. Tässä tutkimuksissa valittiin toimiala-analyysiin kolme Tuusulan 

rovastikunnassa olevaa seurakuntaa. Seurakunnat ovat Keravan, Järvenpään ja Tuusulan seu-

rakunnat. Koska kaikki analyysissä mukana olevat seurakunnat ovat suunnilleen samankokoisia 

ja tuottavat samanlaisia palveluja seurakunnan jäsenille, on niiden vertailu mielekästä. 

 

Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman taulukot ja 

niiden tunnusluvut ovat liitteenä seuraavasti: Järvenpään seurakunnan taseen taulukko löytyy 

liitteestä 10, tuloslaskelman taulukko löytyy liitteestä 11. ja rahoituslaskelman taulukko löy-

tyy liitteestä 12. Tuusulan seurakunnan taseen taulukko löytyy liitteestä 13, tuloslaskelman 

taulukko löytyy liitteestä 14 ja rahoituslaskelman taulukko löytyy liitteestä 15. 

 

5.2.1 Kannattavuus 

 

Kannattavuus kuvaa liiketoiminnan taloudellista tulosta ja se on jatkuvan liiketoiminnan pe-

rusedellytys. Kannattavuutta voidaan mitata absoluuttisesti tai suhteellisesti. Absoluuttista 

kannattavuutta mitataan yksinkertaisesti liiketoiminnan tuottojen ja kulujen erotuksena eli 

voittona. Suhteellinen kannattavuus kuvaa voiton suhdetta yritykseen sijoitettuun pääomaan 

nähden. (Yritystutkimus ry & Gaudeamus Helsinki University Press 2011, 60.) Lyhyen ajanjak-

son kannattavuus on yleensä vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kannattavuustarkastelua. Tällöin 

absoluuttisen kannattavuuden tunnusluvut usein dominoivat. Pitkällä aikavälillä kannattavuu-

den analysoinnin aikajänne on tavallisesti 2-5 vuotta. Pitkän ajanjakson tarkastelussa suhteel-

lisen kannattavuuden tunnusluvut nousevat absoluuttisen kannattavuuden tunnuslukujen rin-

nalle. ( Neilimo & Uusi-Rauva 2009, 274.) 
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Pitkän aikavälin kannattavuutta sisällöllisesti osuvasti mittaavana eli validina tunnuslukuna 

voidaan pitää pääoman tuottoastetta. Pääoman tuottoaste on suhteellisen kannattavuuden 

tunnusluku.( Neilimo & Uusi-Rauva 2009, 278.) Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Keravan 

seurakunnan kannattavuutta pitkällä aikavälillä eli kolmen vuoden tarkastelukaudella. Seura-

kunnan kannattavuuden tunnusluvut ovat toimintatuottojen osuus toimintakuluista, vuosikat-

teen osuus poistoista ja vuosikate, euroa/jäsen. 

 

Seurakunnan toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % = 100 * Toimintatuotot / (Toiminta-

kulut -/+ Val-mistevarastojen lisä-ys/vähennys + Valmistus omaan käyttöön). Tunnusluku 

osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla. (Sakasti 

Evl 2009 b.) 

 

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista % 

        2011 2012 2013 

Järvenpään seurakunta 
 

27,40 25,20 16,00 
Keravan seurakunta 

 
8,64 8,42 9,75 

Tuusulan seurakunta   6,49 5,08 6,37 

 

Taulukko 1: Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien toimintatuottojen osuus toiminta-

kuluista % vuosilta 2011-2013 

 

Tarkasteltaessa taulukkoa 1 havaitaan, että Keravan seurakunnan toimintatuottojen osuus 

toimintakuluista on kasvanut vuodesta 2011 vuoteen 2013. Keravan seurakunnan toimintatuot-

tojen osuus toimintakuluista on kuitenkin huomattavasti heikompi kuin esimerkiksi vertailu-

kohteena käytetyn Järvenpään seurakunnan toimintatuottojen osuus toimintakuluista. Tuusu-

lan seurakunnan toimintatuottojen osuus toimintakuluista on sen sijaan jopa heikompi kuin 

Keravan seurakunnan. 

 

Seurakunnan vuosikatteen osuus poistoista, % = 100 * Vuosikate/Poistot. Vuosikate osoittaa 

tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate on 

keskeinen luku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun tunnusluku on 100 % tai sen yli, 

tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 2: Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien vuosikatteen osuus poistoista % 

vuosilta 2011-2013 

 

Vuosikatteen osuus poistoista % 

        2011 2012 2013 

Järvenpään seurakunta 
 

202,10 72,60 182,50 
Keravan seurakunta 

 
167,33 56,19 154,35 

Tuusulan seurakunta   174,59 25,79 172,25 
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Taulukosta 2voidaan havaita, että vertailussa olevien seurakuntien vuosikatteen osuus pois-

toista on pienentynyt vuosina 2011 - 2013. Vaikka vuonna 2012 näiden seurakuntien vuosikat-

teen osuus poistoista oli heikko eli alle 100 prosenttia, vuonna 2013 seurakuntien vuosikat-

teen osuus poistoista parani huomattavasti verrattuna vuoteen 2012. Vuodesta 2012 vuoteen 

2013 Järvenpään seurakunnan vuosikatteen osuus poistoista on kasvanut 2,51 kertaa, Keravan 

seurakunnalla 2,75 kertaa ja Tuusulan seurakunnalla nopeimmin 6,68 kertaa. Kaikkien seura-

kuntien vuosikatteen osuus poistoista oli paremmalla tasolla vuonna 2011. 

 

Seurakunnan vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna 

tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seura-

kunnan läsnä olevalla jäsenmäärällä. (Sakasti Evl 2009 b) 

 

 

 

 

 

Taulukko 3: Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien vuosikate, € / jäsen vuosilta 2011-

2013 

 

Taulukosta 3 havaitaan, että Keravan seurakunnan ja Tuusulan seurakunnan vuosikate on pie-

nentynyt vuosina 2011-2013. Järvenpään seurakunnan vuosikate on sen sijaan kasvanut samal-

la ajanjaksolla. Taulukosta 3 havaitaan myös, että vertailussa olevien seurakuntien vuosikate 

on pienin vuonna 2012. Siinä vuonna Tuusulan seurakunnan vuosikate oli pienempi kuin mui-

den seurakuntien. 

 

5.2.2 Vakavaraisuus 

 

Yrityksen vakavaraisuus kertoo yrityksen kyvystä suoriutua sitoumuksistaan pitkällä aikavälil-

lä. Käytännössä vakavaraisuuden tunnusluvut kuvaavat yleensä yrityksen pääomarakennetta 

eli oman ja vieraspääoman suhdetta. Vakavaraisena pidetään yritystä, jolla on omaa pääomaa 

niin paljon, että vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta syntyvät korkomaksut kyetään pit-

källä aikavälillä kattamaan myös huonoina aikoina, ilman että varsinaisen liiketoiminnan jat-

kuvuus vaarantuu. Yritystutkimusneuvottelukunnan suosittelemaa rahoitusrakenteen mittari-

tyyppiä ovat: omavaraisuusaste, suhteellinen velkaantuneisuus ja gearing-prosentti. (Niskanen 

& Niskanen 2004, 130.) Analyysissä käytettiin seurakunnan vakavaraisuuden tunnuslukuja, jot-

ka ovat: omavaraisuusaste, rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen, suhteellinen velkaantuneisuus ja 

lainakanta, euroa/jäsen. 

 

Vuosikate, €/jäsen 

        2011 2012 2013 

Järvenpään seurakunta 
 

22,42 13,78 32,75 
Keravan seurakunta 

 
25,34 7,62 22,46 

Tuusulan seurakunta   30,02 4,35 26,55 
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Seurakunnan omavaraisuusaste, % = 100 * (Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset 

- Ainaishoitosopimusten pääomat)/ (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - Saadut enna-

kot). Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä 

selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pää-

oman osuus on hälyttävän suuri. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Omavaraisuusaste % 

        2011 2012 2013 

Järvenpään seurakunta 
 

92,35 94,22 93,72 
Keravan seurakunta 

 
95,06 94,02 94,04 

Tuusulan seurakunta   75,31 73,84 74,37 

 

Taulukko 4: Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien omavaraisuusaste % vuosilta 2011-

2013 

 

Kuten luvuista voidaan todeta, analyysissä mukana olevien seurakuntien omavaraisuusasteet 

ovat hyvällä tasolla. Keravan seurakunnan omavarai-suusaste on selvästi korkeampi kuin mui-

den vertailussa olevien seurakuntien omavaraisuusaste. Tarkasteltaessa omavaraisuusastetta 

taulukossa 4 havaitaan, että Keravan seurakunnan omavaraisuusaste on pienentynyt 1,06 pro-

senttia. Järvenpään seurakunta on ainoa, joka on kasvattanut omavaraisuusastettaan vuodes-

ta 2011 vuoteen 2013, vaikka vuonna 2013 omavaraisuusaste olikin pienentynyt 0,50 prosent-

tia verrattuna vuoteen 2012. Tuusulan seurakunnan omavaraisuusasteet ovat laskeneet vuosi-

na 2011 - 2013 mutta kuitenkin nousi 0,64 prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2013. 

 

Seurakunnan rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen = [(Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja 

pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - Saadut ennakot)] / Väkiluku. Seurakunnan rahoitusvaralli-

suuden tulisi olla positiivinen luku, mikä tarkoittaa sitä, että vaihtuvien vastaavien saamiset, 

rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat vierasta pääomaa suuremmat. (Sakasti 

Evl 2009 b.) 

 

Rahoitusvarallisuus, €/jäsen 

        2011 2012 2013 

Järvenpään seurakunta 
 

63,81 66,60 94,23 
Keravan seurakunta 

 
188,82 175,81 186,76 

Tuusulan seurakunta   -4,76 -6,30 3,77 

 

Taulukko 5: Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien rahavarallisuus, € / jäsen vuosilta 

2011-2013 

 

Taulukosta 5 havaitaan, että Keravan seurakunnan rahoitusvarallisuus on parempi kuin vertai-

lussa olevien seurakuntien rahoitusvarallisuus vuosina 2011 - 2013. Järvenpään seurakunnan 

rahoitusvarallisuus on myös hyvällä tasolla tällä ajanjaksolla. Tuusulan seurakunnan rahoitus-
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varallisuus on heikolla tasolla vuosina 2011 – 2012, mutta vuonna 2013 se on parantunut posi-

tiiviselle hyvälle tasolle. 

 

Seurakunnan suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / 

Käyttötulot. (Sakasti Evl 2009.) Suhteellinen velkaantuneisuus on tunnusluku, jossa yrityksen 

velat eli vieras pääoma suhteutetaan liikevaihtoon.Tunnusluku sopii vertailuun yritysten välil-

lä vain, mikäli vertailtavat yritykset edustavat samaa toimiala. Suhteellisen velkaantuneisuu-

den ohjearvot ovat seuraavat: alle 40 %: hyvä, 40-80  tyydyttävä ja yli 80 % heikko. (Niskanen 

& Niskanen 2004, 132-133.) 

 

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista 

tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mikäli toiminta-avustusten osuus käyttötulois-

ta on suuri, tunnusluku suositellaan laskettavaksi myös ilman saatuja toiminta-avustuksia. 

(Sakasti Evl 2009 b.) 

 

 

 

 

 

Taulukko 6: Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien suhteellinen velkaantuneisuus % 

vuosilta 2011-2013 

 

Analyysissä mukana olevien seurakuntien suhteellinen velkaantuneisuus on hyvällä tasolla. 

Kaikkien näiden seurakuntien suhteellinen velkaantuneisuus on ollut alle 40 % vuosina 2011 - 

2013. Tuusulan seurakunnan suhteellinen velkaantuneisuus on ollut vertailussa olevia muita 

seurakuntia heikompi. Keravan seurakunnan suhteellinen velkaantuneisuus on ollut parhaim-

millaan vuonna 2011. Vuonna 2012 Keravan seurakunnan suhteellinen velkaantuneisuus oli 

Järvenpään seurakuntaa heikompi, mutta parempi kuin Tuusulan seurakunnan. Vuonna 2013 

Keravan seurakunnan suhteellinen velkaantuneisuus oli parempi kuin muiden seurakuntien 

suhteellinen velkaantuneisuus. 

 

Seurakunnan lainakanta, euroa/jäsen = [Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat+ Siirto-

velat + Muut velat)] / Väkiluku. Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta 

pääomaa. (Sakasti Evl, 2009 b.) 

 

 

 

 

 

Suhteellinen velkaantuneisuus % 

        2011 2012 2013 

Järvenpään seurakunta 
 

11,57 9,13 10,96 
Keravan seurakunta 

 
8,64 11,08 10,76 

Tuusulan seurakunta   27,96 31,17 27,99 
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Taulukko 7: Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien lainakanta, € / jäsen vuosilta 

2011-2013 

 

Taulukosta 7 voidaan havaita, että Järvenpään ja Keravan seurakunnan lainakanta on 0,00 

euroa vuosina 2011 - 2013. Syy on se, että näillä seurakunnilla ei ollut korollista vierasta pää-

omaa vuosina 2011 - 2013. Sen sijaan Tuusulan seurakunnan lainakanta on kasvanut vuodesta 

2011 vuoteen 2013. 

 

5.2.3 Maksuvalmius 

 

Maksuvalmiudella tarkoitetaan yrityksen kykyä suoriutua juoksevista, lyhyellä aikavälillä 

erääntyvistä velvoitteistaan ja yllättävistä maksuista. Maksuvalmiuden mittareiden perustana 

ovat taseen lyhytvaikutteiset erät, joita kutsutaan yhteisnimellä käyttöpääoma tai liikepää-

oma. Maksuvalmiuden tunnusluvut ovat current ratio, quick ratio ja nettokäyttöpääomapro-

sentti sekä käyttöpääomaerien kiertomittarit. (Niskanen & Niskanen 2004, 118–120.) Seura-

kunnan maksuvalmiuden tunnusluvut ovat investointien tulorahoitus, rahavarojen riittävyys ja 

lainanhoitokate. 

 

Seurakunnan investointien tulorahoitusprosentti, % = 100 * Vuosikate / Investointien omahan-

kintameno. Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahan-

kintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta 

osoittaa pro-senttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

myyntituloilla, lainarahoituksella tai rahavarojen määrää vähentämällä. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

 

 

 

 

Taulukko 8: Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien investointien tulorahoitus % vuosil-

ta 2011-2013 

 

Taulukosta 8 voidaan havaita, että Keravan ja Tuusulan seurakuntien investointien tulorahoi-

tusprosentti oli vuosina 2011 ja 2013 hyvällä tasolla. Vuonna 2012 kaikkien seurakuntien in-

vestointien tulorahoitusprosentti oli heikko. Taulukosta 8 havaitaan myös, että Järvenpään 

seurakunnan investointien tulorahoitusprosentti kasvoi vuodesta 2011 vuoteen 2013, kun taas 

Lainakanta, €/jäsen 

        2011 2012 2013 

Järvenpään seurakunta 
 

0,00 0,00 0,00 
Keravan seurakunta 

 
0,00 0,00 0,00 

Tuusulan seurakunta   51,34 51,44 52,00 

Investointien tulorahoitus % 

        2011 2012 2013 

Järvenpään seurakunta 
 

23,85 75,84 133,14 
Keravan seurakunta 

 
141,43 31,12 124,54 

Tuusulan seurakunta   172,78 21,50 165,73 
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Keravan ja Tuusulan seurakuntien investointien tulorahoitusprosentti pieneni hiukan vastaa-

vana ajanjaksona. 

 

Seurakunnan rahavarojen riittävyys, pv = 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassastamaksut tilikau-

della. Rahavaroiksi 31.12. lasketaan yhteen rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. 

Seu-rakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku 

il-maisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla 

sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Päiväkertoimena käytetään 30 pv ja kas-

sastamaksuina käytetään kuukauden kassastamaksuja. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Rahavarojen riittävyys / pv 

        2011 2012 2013 

Järvenpään seurakunta 
 

84,42 103,01 158,66 
Keravan seurakunta 

 
270,80 247,05 265,59 

Tuusulan seurakunta   92,25 96,82 101,65 

 

Taulukko 9: Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien rahavarojen riittävyys päivinä vuo-

silta 2011-2013 

 

Taulukosta 9 havaitaan, että Keravan seurakunnan rahavarojen riittävyys oli paras vertailussa 

olevissa seurakunnissa vuosina 2011 - 2013. Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien rahavarojen 

riittävyys kehittyi suotuisasti vuodesta 2011 vuoteen 2013. Keravan seurakunnan rahavarojen 

riittävyys väheni vuodesta 2011 vuoteen 2013 ja kasvoi taas vuodesta 2012 vuoteen 2013. 

 

Seurakunnan lainanhoitokate = (Vuosikate +Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset). 

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanly-

hennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suu-

rempi. (Sakasti Evl 2009 b.) 

 

Lainahoitokate 

        2011 2012 2013 

Järvenpään seurakunta 
 

4 752,84 3 158,18 50 163,80 
Keravan seurakunta 

 
10 918,15 1 130,14 235,29 

Tuusulan seurakunta   20,88 3,39 15,66 

 

Taulukko 10: Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien lainahoitokate vuosilta 2011-2013 

 

Taulukosta 10 voidaan havaita, että vertailussa olevien seurakuntien lainahoitokate oli hyvällä 

tasolla vuosina 2011 - 2013. Keravan seurakunnan ja Tuusulan seurakunnan lainahoitokatteet 

pienentyivät vuodesta 2011 vuoteen 2013. Järvenpään seurakunta sen sijaan onnistui kasvat-

tamaan omaa lainahoitokatettaan vertailukaudella. 
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6 Pohdinta 

 

Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Keravan seurakunnan taloudellista tilannetta kolmen 

tilikauden eli 2011–2013, osalta tilinpäätösanalyysin avulla. Lisäksi opinnäytetyöhön sisältyi 

myös Keravan seurakunnan taloudellisen tilanteen vertailu muihin samassa Tuusulan rovasti-

kunnassa oleviin seurakuntiin. Tilinpäätösanalyysi toteutettiin laskemalla kannattavuuden, 

vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnuslukuja vuosien 2011–2013 tilinpäätöksistä. Tutki-

mukseen valittiin analysointitekniikoiksi trendianalyysi ja tunnuslukuanalyysi, joiden avulla 

tarkasteltiin Keravan seurakunnan taloudellista tilannetta. Tunnuslukuanalyysia käytettiin 

vertailtaessa Keravan seurakunnan taloudellista tilannetta muihin Tuusulan rovastikunnassa 

oleviin seurakuntiin. Tilinpäätösanalyysi suoritettiin Excel-taulukkolaskenta – ohjelman avulla. 

Taulukkoon tehtiin kaavat tunnusluvuille, jotta taulukkoa voitaisiin myös jatkossa käyttää ta-

loudellisen tilanteen hahmottamiseen, selvittämiseen ja toiminnan ohjaamiseen. 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että Keravan seurakunnan taloudellinen tila oli hyvä vuonna 2013. 

Tilikauden tulos oli muuttunut tappiosta positiiviseksi ja se oli myös parempi kuin vuoden 

2011 tulos. Tilikausi 2013 tuotti voittoa, koska seurakunnan toimintakulut pienenivät. Keravan 

seurakunnan taloudellinen tilanne on parempi kuin vertailussa mukana olleiden Tuusulan ro-

vastikunnan muiden seurakuntien. Tutkimuksessa havaittiin myös, että Keravan seurakunnan 

kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat hyvällä tasolla. 

 

Tunnuslukuanalyysi kertoo, että vertailussa olevien kaikkien seurakuntien toiminnat ovat ol-

leet kannattavampia vuonna 2011 ja vuonna 2013 kuin vuonna 2012, joka oli kaikille seura-

kunnille heikompi tilikausi. Seurakunta, jolla oli paras kannattavuus vertaillussa olevista seu-

rakunnista vuodesta 2011 vuoteen 2013, oli Järvenpään seurakunta. Toimintatuottojen osuus 

toimintakuluista oli kyllä pienentynyt vuodesta 2011 vuoteen 2013 mutta silti vuonna 2013 

toiminta tuottojen osuus toimintakuluista oli 7,75 % parempi kuin Keravan seurakunnan ja 

10,37 % parempi kuin Tuusulan seurakunnan. Kaikkien seurakuntien vuosikatteen osuus pois-

toista oli heikko vuonna 2012. Vuonna 2013 seurakuntien vuosikatteen osuus poistoista parani 

huomattavasti verrattuna vuoteen 2012. Myös vuosikatteet seurakunnan jäsentä kohden olivat 

pienimmillään vuonna 2012. Kyseisenä vuonna Tuusulan seurakunnan vuosikate oli pienempi 

kuin muiden seurakuntien. 

 

Analyysissä mukana olevien seurakuntien vakavaraisuus oli hyvällä tasolla paitsi Tuusulan seu-

rakunnan vuodesta 2011–2013. Keravan seurakunnan omavaraisuusaste oli selvästi korkeampi 

kuin muiden vertailussa olevien seurakuntien omavaraisuusaste. Järvenpään seurakunta on 

ainoa, joka on kasvattanut omavaraisuusastettaan vuodesta 2011 vuoteen 2013, vaikka vuon-

na 2013 omavaraisuusaste olikin pienentynyt 0,50 prosenttia verrattuna vuoteen 2012. Tuusu-

lan seurakunnan omavaraisuusaste oli laskenut vuosina 2011 - 2013 mutta kuitenkin nousi 0,64 
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prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2013. Keravan seurakunnan rahoitusvarallisuus oli parempi 

kuin vertailussa olevien seurakuntien rahoitusvarallisuus vuosina 2011 - 2013. Järvenpään seu-

rakunnan rahoitusvarallisuus on myös hyvällä tasolla tällä ajanjaksolla. Tuusulan seurakunnan 

rahoitusvarallisuus oli heikolla tasolla vuosina 2011 – 2012, mutta vuonna 2013 rahoitusvaralli-

suus oli positiiviselle tasolle. 

 

Analyysissä mukana olevien seurakuntien suhteellinen velkaantuneisuus on hyvällä tasolla. 

Kaikkien näiden seurakuntien suhteellinen velkaantuneisuus on ollut alle 40 % vuosina 2011 - 

2013. Tuusulan seurakunnan suhteellinen velkaantuneisuus on ollut vertailussa olevia muita 

seurakuntia heikompi. Keravan seurakunnan suhteellinen velkaantuneisuus on ollut parhaim-

millaan vuonna 2011. Vuonna 2012 Keravan seurakunnan suhteellinen velkaantuneisuus oli 

Järvenpään seurakuntaa heikompi, mutta parempi kuin Tuusulan seurakunnan. Vuonna 2013 

Keravan seurakunnan suhteellinen velkaantuneisuus oli parempi kuin muiden seurakuntien 

suhteellinen velkaantuneisuus. Järvenpään ja Keravan seurakunnilla ei ollut korollista vierasta 

pääomaa vuosina 2011 - 2013. Sen sijaan Tuusulan seurakunnan lainakanta kasvoi vuodesta 

2011 vuoteen 2013, jolloin Tuusulan seurakunnalla oli puolitoista miljoona euroa lainaa. 

 

Kaikkien seurakuntien maksuvalmius oli hyvällä tasolla vuosina 2011–2013. Keravan ja Tuusu-

lan seurakuntien investointien tulorahoitusprosentti oli vuosina 2011 ja 2013 hyvällä tasolla. 

Sen sijaan vuonna 2012 kaikkien seurakuntien investointien tulorahoitusprosentti oli heikko. 

Järvenpään seurakunnan investointien tulorahoitusprosentti kasvoi vuodesta 2011 vuoteen 

2013, kun taas Keravan ja Tuusulan seurakuntien investointien tulorahoitusprosentti pieneni 

hiukan vastaavana ajanjaksona. Keravan seurakunnan rahavarojen riittävyys oli paras vertai-

lussa olevissa seurakunnissa vuosina 2011 - 2013. Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien raha-

varojen riittävyys kehittyi suotuisasti vuodesta 2011 vuoteen 2013. Keravan seurakunnan ra-

havarojen riittävyys väheni vuodesta 2011 vuoteen 2013 ja kasvoi taas vuodesta 2012 vuoteen 

2013. Vertailussa olevien seurakuntien lainahoitokate oli hyvällä tasolla vuosina 2011 - 2013. 

Keravan seurakunnan ja Tuusulan seurakunnan lainahoitokatteet pienentyivät vuodesta 2011 

vuoteen 2013. Järvenpään seurakunta sen sijaan onnistui kasvattamaan omaa lainahoitokatet-

taan vertailukaudella. 
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 Liite 1 

Liite 1: Seurakuntien taseen kavaa (SAKASTI Evl 2009 b.) 
 

Tase 
2007       2006  2007      2006 

VASTAAVAA     VASTATTAVAA 

A PYSYVÄT VASTAAVAT    A OMA PÄÄOMA 

   Aineettomat hyödykkeet       Peruspääoma 

         Aineelliset hyödykkeet       Arvonkorotusrahasto 

         Sijoitukset        Ainaishoitosopimusten pääomat 

         Muut omat rahastot 

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT       Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 

   Lahjoitusrahastojen erityiskatteet       Tilikauden ylijäämä/alijäämä 

   Muut toimeksiantojen varat 

 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 

C VAIHTUVAT VASTAAVAT    VARAUKSET 

   Vaihto-omaisuus       Poistoero 

   Saamiset        Vapaaehtoiset varaukset 

         Pitkäaikaiset saamiset 

         Lyhytaikaiset saamiset    C PAKOLLISET VARAUKSET 

   Rahoitusarvopaperit       Eläkevaraukset 

   Rahat ja pankkisaamiset       Muut pakolliset varaukset 

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 

   Lahjoitusrahastojen pääomat 

   Muut toimeksiantojen pääomat 

E VIERAS PÄÄOMA 

   Pitkäaikainen pääoma 

         Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 

         Lainat julkisyhteisöiltä 

         Lainat muilta luotonantajilta 

         Saadut ennakot 

         Ostovelat 

         Muut velat 

         Siirtovelat 

   Lyhytaikainen pääoma 

         Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 

         Lainat julkisyhteisöiltä 

         Lainat muilta luotonantajilta 

         Saadut ennakot 

         Ostovelat 

         Muut velat 

             Siirtovelat 
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 Liite 2 

Liite 2: Seurakuntien tuloslaskelman kaava (SAKASTI Evl 2009 b) 
 

Tuloslaskelma 

2007   2006 
Toimintatuotot 

Valmistevarastojen muutos 

Valmistus omaan käyttöön 

Toimintakulut 

Toimintakate 

Verotulot 

Verotuskulut 

Keskusrahastomaksut 

Toiminta-avustukset 

Rahoitustuotot ja -kulut 

Vuosikate 
Poistot ja arvonalentumiset 

Satunnaiset tuotot ja kulut 

Tilikauden tulos 
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
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 Liite 3 

Liite 3: Seurakuntien rahoituslaskelman kaava (SAKASTI Evl 2009 b) 
 

Rahoituslaskelma 

2007  2006 
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 
Tulorahoitus 

Vuosikate +/- 

Satunnaiset erät +/- 

Tulorahoituksen korjauserät +/- 

Investoinnit 

Investointimenot - 

Rahoitusosuudet investointimenoihin + 

Pysyvien vastaavien myyntitulot + 

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta +/- 

Rahoitustoiminnan rahavirta 
Antolainauksen muutokset 

Antolainasaamisten lisäys - 

Antolainasaamisten vähennys + 

Lainakannan muutokset 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 

Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 

Muut maksuvalmiuden muutokset 

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset +/- 

Vaihto-omaisuuden muutos +/- 

Pitkäaikaisten saamisten muutos +/- 

Lyhytaikaisten saamisten muutos +/- 

Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos +/- 

Muut muutokset +/- 

Rahoitustoiminnan nettorahavirta +/- 

Rahavarojen muutos +/- 
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Liite 4: Keravan seurakunnan tuloslaskelman trendianalyysi vuosilta 2011-2013 
 

TULOSLASKELMA         2013 2012 2011 

Toimintatuotot         112,11 % 99,77 % 100,00 % 

  Korvaukset 
    

568,83 % 166,42 % 100,00 % 

  Myyntituotot 
    

186,66 % 91,56 % 100,00 % 

  Maksutuotot 
    

109,20 % 94,20 % 100,00 % 

  Vuokratuotot 
    

98,31 % 107,63 % 100,00 % 

  Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 
 

42,09 % 104,24 % 100,00 % 

  Tuet ja avustukset 
   

85,03 % 105,06 % 100,00 % 

  Muut toimintatuotot 
   

1802,02 % 101,72 % 100,00 % 

Toimintakulut         99,25 % 102,33 % 100,00 % 

  Henkilöstökulut 
    

103,06 % 109,24 % 100,00 % 

    Palkat ja palkkiot 
   

102,62 % 108,77 % 100,00 % 

    Henkilöstösivukulut 
   

113,75 % 121,01 % 100,00 % 

    Henkilöstökulujen oikaisuerät  

  
-214,17 % -240,92 % 100,00 % 

  Palvelujen ostot 
    

88,82 % 90,67 % 100,00 % 

  Vuokrakulut 
    

116,00 % 105,98 % 100,00 % 

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
  

96,50 % 94,64 % 100,00 % 

    Ostot tilikauden aikana 
   

94,98 % 92,38 % 100,00 % 

    Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 

 
-50,25 % -123,56 % 100,00 % 

  Annetut avustukset 
   

101,55 % 95,55 % 100,00 % 

  Muut toimintakulut 
   

105,36 % 100,70 % 100,00 % 

TOIMINTAKATE         98,03 % 102,57 % 100,00 % 

  Verotulot 
    

98,21 % 93,87 % 100,00 % 

    Kirkollisverotulot 

   
102,02 % 97,73 % 100,00 % 

    Osuus yhteisöveron tuotosta 
  

72,53 % 67,86 % 100,00 % 

  Verotuskulut 
    

109,34 % 102,96 % 100,00 % 

  Keskusrahastomaksut 
   

118,28 % 99,68 % 100,00 % 

  Rahoitustuotot ja -kulut 
   

105,32 % 275,63 % 100,00 % 

    Korkotuotot 
    

62,50 % 89,77 % 100,00 % 

    Muut rahoitustuotot 
   

92,00 % 118,40 % 100,00 % 

    Arvon muutokset sijoituksista  

  
-5,46 % -225,43 % 100,00 % 

    Korkokulut 
    

4021,45 % 285,91 % 100,00 % 

    Muut rahoituskulut 
   

840,88 % 62,37 % 100,00 % 

VUOSIKATE         86,30 % 29,57 % 100,00 % 

  Poistot ja arvonalentumiset 
  

93,56 % 88,06 % 100,00 % 

    Suunnitelman mukaiset poistot 

  
93,56 % 88,06 % 100,00 % 

TILIKAUDEN TULOS       111,83 % -57,29 % 100,00 % 

  Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 
 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

  Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 
 

0,00 % 0,00 % 100,00 % 

  Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
  

112,66 % -55,17 % 100,00 %  
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Liite 5: Keravan seurakunnan taseen trendianalyysi vuosilta 2011-2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TASE       2013 2012 2011 

VASTAAVAA 
     

PYSYVÄT VASTAAVAT      104,62 % 103,74 % 100,00 % 

 Aineettomat hyödykkeet      734,35 % 341,57 % 100,00 % 

 Aineelliset hyödykkeet     103,82 % 103,58 % 100,00 % 

 Sijoitukset       97,50 % 100,00 % 100,00 % 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT     110,26 % 105,93 % 100,00 % 

 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 
 

0,00 % 0,00 % 100,00 % 

 Muut toimeksiantojen varat  
 

117,02 % 112,42 % 100,00 % 

VAIHTUVAT VASTAAVAT      99,25 % 94,85 % 100,00 % 

 Vaihto-omaisuus       24,74 % 46,50 % 100,00 % 

 Saamiset       143,49 % 90,88 % 100,00 % 

 Rahoitusarvopaperit     136,36 % 109,29 % 100,00 % 

 Rahat ja pankkisaamiset     82,99 % 89,28 % 100,00 % 

VASTAAVAA YHTEENSÄ     102,65 % 100,19 % 100,00 % 

VASTATTAVAA 
     

  

OMA PÄÄOMA       101,31 % 98,84 % 100,00 % 

 Peruspääoma 
   

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 Muut omat rahastot 
  

108,23 % 106,19 % 100,00 % 

 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä 102,17 % 104,83 % 100,00 % 

 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 
 

112,66 % -55,17 % 100,00 % 

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 95,11 % 97,56 % 100,00 % 

 Poistoero 
   

95,11 % 97,56 % 100,00 % 

  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 
 

110,31 % 106,77 % 100,00 % 

 Lahjoitusrahastojen pääomat 
 

105,27 % 107,99 % 100,00 % 

 Muut toimeksiantojen pääomat 
 

110,61 % 106,70 % 100,00 % 

VIERAS PÄÄOMA       123,57 % 120,94 % 100,00 % 

 Lyhytaikainen vieras pääoma   123,57 % 120,94 % 100,00 % 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ     102,65 % 100,19 % 100,00 % 
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Liite 6: Keravan seurakunnan rahoituslaskelman trendianalyysi vuosilta 2011-2013 
 

RAHOITUSLASKELMA 
 

2013 2012 2011 

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 
 

      

Tulorahoitus           86,30 % 29,57 % 100,00 % 

  Vuosikate +/-         86,30 % 29,57 % 100,00 % 

Investoinnit 
     

72,53 % 134,39 % 100,00 % 

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta +/- 119,54 % -223,42 % 100,00 % 

  
      

      

Rahoitustoiminnan rahavirta 
   

      

Muut maksuvalmiuden muutokset       -54,09 % 194,68 % 100,00 % 

  Vaihto-omaisuuden muutos +/- 
  

-50,25 % -123,56 % 100,00 % 

  Pitkäaikaisten saamisten muutos +/- 
  

100,00 % 100,00 % 100,00 % 

  Lyhytaikaisten saamisten muutos +/- 
  

-605,45 % 49,97 % 100,00 % 

  Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos +/- 22,50 % 179,15 % 100,00 % 

Rahoitustoiminnan nettorahavirta +/-       -54,09 % 194,68 % 100,00 % 

Rahavarojen muutos +/-         66,62 % -95,99 % 100,00 % 

  
      

      

  
      

      

Rahavarojen muutos         66,62 % -95,99 % 100,00 % 

Rahavarat 31.12         98,50 % 95,09 % 100,00 % 

Rahavarat 1.1           100,22 % 105,39 % 100,00 % 
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Liite 7: Keravan seurakunnan tase ja sen tunnusluvut vuosilta 2011-2013 
 
TASE 2013 2012 2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 7 291 629,30 7 230 313,84 6 969 817,29

  Aineettomat hyödykkeet 126 270,69 58 731,81 17 194,81

    Aineettomat oikeudet 19 646,73 0,00 0,00

    Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 0,00

    Muut pitkävaikutteiset menot 106 623,96 58 731,81 17194,81

    Ennakkomaksut 0,00 0,00 0,00

  Aineelliset hyödykkeet 6 349 022,64 6 334 332,73 6 115 373,18

    Maa- ja vesialueet 250 092,60 250 092,60 0,00

    Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 448 260,77 1 582 192,66 0,00

    Rakennukset 5 361 595,56 4 125 214,92 6115373,18

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 109 916,30 113 312,16 0,00

    Koneet ja kalusto 92 146,42 85 578,31 0,00

    Muut aineelliset hyödykkeet 66 388,13 66 388,13 0,00

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 20 622,86 111 553,95 0,00

  Sijoitukset 816 335,97 837 249,30 837 249,30

    Osakkeet ja osuudet 816 335,97 837 249,30 837249,30

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 571 642,34 549 173,85 518 430,52

  Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0,00 0,00 29 948,97

  Muut toimeksiantojen varat 571 642,34 549 173,85 488 481,55

VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 155 865,05 4 927 479,28 5 194 765,02

  Vaihto-omaisuus 3 923,49 7 373,64 15 857,44

    Aineet ja tarvikkeet 0,00 0,00 0,00

    Keskeneräiset tuotteet 0,00 0,00 0,00

    Valmiit tuotteet/Tavarat 0,00 0,00 0,00

    Muu vaihto-omaisuus 3 923,49 7 373,64 15 857,44

    Ennakkomaksut 0,00 0,00 0,00

  Saamiset 161 878,12 102 523,05 112 812,70

    Pitkäaikaiset saamiset 34 983,87 39 964,07 112812,70

      Myyntisaamiset 0,00 0,00 0,00

      Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00

      Muut saamiset 34 983,87 39 964,07 112812,70

      Siirtosaamiset 0,00 0,00 0,00

    Lyhytaikaiset saamiset 126 894,25 62 558,98 0,00

      Myyntisaamiset 51 092,16 34 225,08 0,00

      Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00

      Muut saamiset 2 850,56 -1 621,80 0,00

      Siirtosaamiset 72 951,53 29 955,70 0,00

  Rahoitusarvopaperit 2 007 432,09 1 608 953,48 1 472 181,94

    Osakkeet ja osuudet 1 474 499,54 1 147 621,93 1472181,94

    Muut arvopaperit 532 932,55 461 331,55 0,00

  Rahat ja pankkisaamiset 2 982 631,35 3 208 629,11 3 593 912,94

VASTAAVAA YHTEENSÄ 13 019 136,69 12 706 966,97 12 683 012,83

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA -11 541 664,46 -11 259 404,64 -11 392 073,22

  Peruspääoma -5 911 452,94 -5 911 452,94 -5 911 452,94

  Arvonkorotusrahasto 0,00 0,00 0,00

  Ainaishoitosopimusten pääomat 0,00 0,00 0,00

  Muut omat rahastot -83 476,37 -81 900,61 -77 128,97

  Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -5 266 051,09 -5 403 491,31 -5 154 357,69

  Tilikauden ylijäämä/alijäämä -280 684,06 137 440,22 -249 133,62

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET -163 637,81 -167 842,64 -172 047,47

  Poistoero -163 637,81 -167 842,64 -172 047,47

  Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 0,00

PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 0,00 0,00

  Eläkevaraukset 0,00 0,00 0,00

  Muut pakolliset varaukset 0,00 0,00 0,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -571 865,93 -553 543,40 -518 430,52

  Lahjoitusrahastojen pääomat -30 552,31 -31 342,88 -29 022,65

  Muut toimeksiantojen pääomat -541 313,62 -522 200,52 -489 407,87

VIERAS PÄÄOMA -741 968,49 -726 176,29 -600 461,62

  Pitkäaikainen vieras pääoma 0,00 0,00 0,00

    Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0,00 0,00 0,00

    Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 0,00

    Lainat muilta luotonantajilta 0,00 0,00 0,00

    Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00

    Ostovelat 0,00 0,00 0,00

    Muut velat 0,00 0,00 0,00

    Siirtovelat 0,00 0,00 0,00

  Lyhytaikainen vieras pääoma -741 968,49 -726 176,29 -600 461,62

    Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0,00 0,00 0,00

    Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 0,00

    Lainat muilta luotonantajilta 0,00 0,00 0,00

    Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00

    Ostovelat -85 243,86 -95 335,97 -600 461,62

    Muut velat -115 355,01 -122 904,35 0,00

    Siirtovelat -541 369,62 -507 935,97 0,00

VASTATTAVAA YHTEENSÄ -13 019 136,69 -12 706 966,97 -12 683 012,83

Taseen tunnusluvut: 2011 2012 2013

- Omavaraisuusaste, % 95,06 94,02 94,04

- Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 188,82 175,81 186,76

- Suhteellinen velkaantuneisuus, % 8,64 11,08 10,76

- Lainakanta, euroa/jäsen 0,00 0,00 0,00  
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Liite 8: Keravan seurakunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut vuosilta 2011-2013 
 
TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

Toimintatuotot 571 896,26 508 928,75 510 114,11

  Korvaukset 46 452,53 13 590,00 8 166,33

  Myyntituotot 12 855,71 6 305,89 6 887,22

  Maksutuotot 339 446,35 292 813,70 310 837,06

  Vuokratuotot 115 871,42 126 858,26 117 863,16

  Metsätalouden tuotot 0,00 0,00 0,00

  Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 16 474,82 40 802,87 39 145,00

  Tuet ja avustukset 22 267,42 27 512,15 26 187,16

  Muut toimintatuotot 18 528,01 1 045,88 1 028,18

  Valmistevarastojen muutos 0,00 0,00 0,00

  Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 0,00

Toimintakulut -5 862 436,11 -6 044 322,36 -5 906 869,67

  Henkilöstökulut -3 435 092,22 -3 641 060,01 -3 332 954,34

    Palkat ja palkkiot -2 645 309,03 -2 803 680,33 -2 577 705,31

    Henkilöstösivukulut -835 073,58 -888 326,82 -734 101,92

    Henkilöstökulujen oikaisuerät 45 290,39 50 947,14 -21 147,11

  Palvelujen ostot -1 211 392,33 -1 236 673,74 -1 363 944,11

  Investointi 0,00 0,00 0,00

  Vuokrakulut -142 310,39 -130 017,70 -122 685,61

  Aineet, tarvikkeet ja tavarat -633 785,21 -621 583,02 -656 793,39

    Ostot tilikauden aikana -630 335,06 -613 099,22 -663 659,79

    Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -3 450,15 -8 483,80 6 866,40

  Annetut avustukset -364 959,98 -343 399,49 -359 403,28

  Muut toimintakulut -74 895,98 -71 588,40 -71 088,94

TOIMINTAKATE -5 290 539,85 -5 535 393,61 -5 396 755,56

Verotulot 6 323 773,01 6 044 584,68 6 439 218,73

  Kirkollisverotulot 5 720 402,59 5 480 013,62 5 607 272,22

  Osuus yhteisöveron tuotosta 603 370,42 564 571,06 831 946,51

Verotuskulut -133 515,72 -125 728,10 -122 112,55

Keskusrahastomaksut -431 223,24 -363 397,86 -364 572,18

Toiminta-avustukset 0,00 0,00 0,00

Rahoitustuotot ja -kulut 61 761,01 161 624,24 58 638,74

  Korkotuotot 40 228,10 57 787,13 64 369,72

  Muut rahoitustuotot 24 641,07 31 714,09 26 784,73

  Arvon muutokset sijoituksista 1 755,11 72 476,78 -32 150,23

  Korkokulut -2 263,27 -160,91 -56,28

  Muut rahoituskulut -2 600,00 -192,85 -309,20

VUOSIKATE 530 255,21 181 689,35 614 417,18

Poistot ja arvonalentumiset -343 536,90 -323 334,40 -367 181,80

  Suunnitelman mukaiset poistot -343 536,90 -323 334,40 -367 181,80

  Arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00

Satunnaiset tuotot ja kulut 89 760,92 0,00 0,00

  Satunnaiset tuotot 89 760,92 0,00 0,00

  Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00

Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00

  Tuotot 83 834,93 84 013,93 81 683,70

  Kulut -64 102,69 -62 812,97 -66 111,50

  Siirto rahastosta / rahastoon -19 732,24 -21 200,96 -15 572,20

TILIKAUDEN TULOS 276 479,23 -141 645,05 247 235,38

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 4 204,83 4 204,83 4 204,83

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 -2 306,59

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 280 684,06 -137 440,22 249 133,62

TILIKAUDEN TULOS 276 479,23 -141 645,05 247 235,38

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 4 204,83 4 204,83 4 204,83

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 280 684,06 -137 440,22 249 133,62

Tuloslaskelman tunnusluvut:

2013 2012 2011

Toimintatuottojen osuus

toimintakuluista, % 9,76 8,42 8,64

Vuosikatteen osuus poistoista, % 154,35 56,19 167,33

Vuosikate, euroa/jäsen 22,46 7,62 25,34  
 



 47 
 Liite 9 

Liite 9: Keravan seurakunnan rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut vuosilta 2011-2013 
 
RAHOITUSLASKELMA 2013 2012 2011

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta

  Tulorahoitus 530 255,21 181 689,35 614 417,18

    Vuosikate +/- 530 255,21 181 689,35 614 417,18

    Satunnaiset erät +/- 89 760,92 0,00 0,00

    Tulorahoituksen korjauserät +/- -89 760,92 0,00 0,00

  Investoinnit -315 091,44 -583 830,95 -434 424,86

    Investointimenot - -425 765,69 -583 830,95 -434 424,86

    Rahoitusosuudet investointimenoihin + 0,00 0,00 0,00

    Pysyvien vastaavien myyntitulot + 110 674,25 0,00 0,00

  Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta +/- 215 163,77 -402 141,60 179 992,32

Rahoitustoiminnan rahavirta

  Antolainauksen muutokset 0,00 0,00 0,00

    Antolainasaamisten lisäys - 0,00 0,00 0,00

    Antolainasaamisten vähennys + 0,00 0,00 0,00

  Lainakannan muutokset 0,00 0,00 0,00

    Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 0,00 0,00

    Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 0,00 0,00 0,00

    Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 0,00 0,00 0,00

  Muut maksuvalmiuden muutokset -42 682,92 153 629,31 78 914,58

    Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset +/- -4 145,96 4 369,55 0,00

    Vaihto-omaisuuden muutos +/- 3 450,15 8 483,80 -6 866,40

    Pitkäaikasten saamisten muutos +/- 4 980,20 4 980,20 4 980,20

    Lyhytaikaisten saamisten muutos +/- -64 335,27 5 309,45 10 626,08

    Korottomien pitkä- ja lyhytaik. Velkojen muutos +/- 15 792,20 125 714,67 70 174,70

    Muut muutokset +/- 1 575,76 4 771,64 0,00

Rahoitustoiminnan nettorahavirta +/ -42 682,92 153 629,31 78 914,58

Rahavarojen muutos +/- 172 480,85 -248 512,29 258 906,90

Rahavarojen muutos 172 480,85 -248 512,29 258 906,90

Rahavarat  31.12 4 990 063,44 4 817 582,59 5 066 094,88

Rahavarat 1.1 4 817 582,59 5 066 094,88 4 807 187,98

Rahoituslaskelman tunnusluvut

2013 2012 2011

- Investointien tulorahoitus, % 124,54 31,12 141,43

- Rahavarojen riittävyys, pv 265,59 247,05 270,80

- Lainanhoitokate 235,29 1130,14 10918,15  
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Liite 10: Järvenpään seurakunnan tase ja sen tunnusluvut vuosilta 2011-2013 
 
TASE 2013 2012 2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 11 526 143,10 11 464 734,84 11 503 854,44

  Aineettomat hyödykkeet 41 890,23 30 307,52 18 491,86

    Aineettomat oikeudet 33 494,21 16 863,58 0,00

    Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 0,00

    Muut pitkävaikutteiset menot 8 396,02 13 443,94 18 491,86

    Ennakkomaksut 0,00 0,00 0,00

  Aineelliset hyödykkeet 11 098 850,24 10 920 944,87 10 955 734,09

    Maa- ja vesialueet 318 649,06 318 649,06 298 848,86

    Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 650 280,64 726 264,98 488 944,21

    Rakennukset 9 013 083,94 9 265 637,68 5 292 449,59

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 99 900,82 112 966,90 83 947,98

    Koneet ja kalusto 190 726,10 245 553,03 15 823,04

    Muut aineelliset hyödykkeet 20 347,97 20 347,97 14 295,97

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 805 861,71 231 525,25 4 761 424,44

  Sijoitukset 385 402,63 513 482,45 529 628,49

    Osakkeet ja osuudet 385 402,63 513 482,45 529 628,49

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 568 688,79 562 469,25 569 939,40

  Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 287868,39 287868,39 287 868,39

  Muut toimeksiantojen varat 280 820,40 274 600,86 282 071,01

VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 627 951,15 2 726 539,44 2 915 052,32

  Vaihto-omaisuus 0,00 0,00 0,00

    Aineet ja tarvikkeet 0,00 0,00 0,00

    Keskeneräiset tuotteet 0,00 0,00 0,00

    Valmiit tuotteet/Tavarat 0,00 0,00 0,00

    Muu vaihto-omaisuus 0,00 0,00 0,00

    Ennakkomaksut 0,00 0,00 0,00

  Saamiset 147 420,28 181 155,86 207 262,97

    Pitkäaikaiset saamiset 0,00 0,00 0,00

      Myyntisaamiset 0,00 0,00 0,00

      Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00

      Muut saamiset 0,00 0,00 0,00

      Siirtosaamiset 0,00 0,00 0,00

    Lyhytaikaiset saamiset 147 420,28 181 155,86 207 262,97

      Myyntisaamiset 72 586,16 136 126,39 136 608,27

      Lainasaamiset 7 648,00 7 748,00 0,00

      Muut saamiset 254,00 254,00 355,12

      Siirtosaamiset 66 932,12 37 027,47 70 299,58

  Rahoitusarvopaperit 2 219 782,75 1 786 281,40 1 547 531,82

    Osakkeet ja osuudet 861 841,53 686 661,40 1 047 970,51

    Muut arvopaperit 1 357 941,22 1 099 620,00 499 561,31

  Rahat ja pankkisaamiset 1 260 748,12 759 102,18 1 160 257,53

VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 722 783,04 14 753 743,53 14 988 846,16

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA -12 441 561,36 -11 575 643,07 -11 478 966,60

  Peruspääoma -8 057 486,53 -6 497 486,53 -6 147 486,53

  Arvonkorotusrahasto -63 500,25 -63 500,25 -63 500,25 

  Ainaishoitosopimusten pääomat 0,00 0,00 0,00

  Muut omat rahastot 0,00 0,00 0,00

  Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -3 454 656,29 -4 917 979,82 -4 931 730,10

  Tilikauden ylijäämä/alijäämä -865 918,29 -96 676,47 -336 249,72

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET -1 659 037,08 -1 710 783,48 -1 762 529,88

  Poistoero -1 659 037,08 -1 710 783,48 -231 795,87

  Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 -1 530 734,01

PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 0,00 0,00

   Eläkevaraukset 0,00 0,00 0,00

  Muut pakolliset varaukset 0,00 0,00 0,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -676 261,88 -650 545,52 -648 887,55

  Lahjoitusrahastojen pääomat -364 311,47 -345 022,53 -330 496,22

  Muut toimeksiantojen pääomat -311 950,41 -305 522,99 -318 391,33

VIERAS PÄÄOMA -945 922,72 -816 771,46 -1 098 462,13

  Pitkäaikainen vieras pääoma 0,00 0,00 -10 579,51

    Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0,00 0,00 0,00

    Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 0,00

    Lainat muilta luotonantajilta 0,00 0,00 0,00

    Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00

    Ostovelat 0,00 0,00 0,00

    Muut velat 0,00 0,00 0,00

    Siirtovelat 0,00 0,00 -10 579,51

  Lyhytaikainen vieras pääoma -945 922,72 -816 771,46 -1 087 882,62

    Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0,00 0,00 0,00

    Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 0,00

    Lainat muilta luotonantajilta 0,00 0,00 0,00

    Saadut ennakot -1 439,75 -1 786,35 -1 794,23

    Ostovelat -155 114,68 -132 279,80 -394 582,16

    Muut velat -96 431,77 -95 461,31 -107 554,36

    Siirtovelat -692 936,52 -587 244,00 -583 951,87

VASTATTAVAA YHTEENSÄ -15 722 783,04 -14 753 743,53 -14 988 846,16

Taseen tunnusluvut:

2011 2012 2013

- Omavaraisuusaste, % 92,33 94,20 93,70

- Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen 63,81 66,60 94,23

- Suhteellinen velkaantuneisuus, % 11,57 9,13 10,96

- Lainakanta, euroa/jäsen 0,00 0,00 0,00  
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Liite 11: Järvenpään seurakunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut vuosilta 2011-2013 
 
TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

  Toimintatuotot 1 146 483,76 2 018 687,70 2 315 404,46

    Korvaukset 322 096,99 1 163 243,46 1 527 364,40

    Myyntituotot 6 245,80 7 134,40 5 845,10

    Maksutuotot 406 706,53 385 022,61 411 101,15

    Vuokratuotot 203 134,29 215 343,46 187 836,55

    Metsätalouden tuotot 0,00 1 300,00 0,00

    Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 64 431,77 60 272,91 64 788,11

    Tuet ja avustukset 139 612,49 134 846,56 118 469,15

    Muut toimintatuotot 4 255,89 51 524,30 0,00

    Valmistevarastojen muutos 0,00 0,00 0,00

    Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 0,00

  Toimintakulut -7 145 893,98 -8 004 911,29 -8 463 931,98

    Henkilöstökulut -4 534 296,01 -4 550 132,27 -4 656 042,41

      Palkat ja palkkiot -3 306 215,03 -3 386 175,76 -3 594 246,84

      Muut palkat -172 115,31 -100 266,71 -71 903,95

      Henkilöstösivukulut -1 055 965,67 -1 063 689,80 -989 891,62

      Henkilöstökulujen oikaisuerät 0,00 0,00 0,00

    Palvelujen ostot -1 238 569,57 -1 586 998,20 -2 191 975,59

    Investointi 0,00 0,00 0,00

    Vuokrakulut -197 818,46 -659 829,63 -352 827,45

    Aineet, tarvikkeet ja tavarat -626 907,01 -676 136,63 -694 003,07

      Ostot tilikauden aikana -626 907,01 -676 136,63 -694 003,07

      Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0,00 0,00 0,00

    Annetut avustukset -426 745,05 -420 176,53 -466 808,61

    Muut toimintakulut -121 557,88 -111 638,03 -102 274,85

Toimintakate -5 999 410,22 -5 986 223,59 -6 148 527,52

  Verotulot 7 473 888,40 6 907 489,89 7 164 610,28

    Kirkollisverotulot 7 473 888,40 6 907 489,89 7 164 610,28

    Osuus yhteisöveron tuotosta 0,00 0,00 0,00

  Verotuskulut -154 260,41 -145 419,20 -142 860,09

  Keskusrahastomaksut -498 233,76 -423 263,16 -419 866,86

  Toiminta-avustukset 0,00 0,00 0,00

  Rahoitustuotot ja -kulut 110 542,42 43 042,14 185 434,26

    Korkotuotot 20 681,35 18 855,40 211 520,60

    Muut rahoitustuotot 27 784,18 26 966,87 73 889,78

    Arvon muutokset sijoituksista 67 034,34 -662,12 -97 300,42

    Korkokulut -18,59 -125,31 -134,43

    Muut rahoituskulut -4 938,86 -1992,7 -2 541,27

Vuosikate 932 526,43 395 626,08 638 790,07

  Poistot ja arvonalentumiset -510 925,51 -544 608,79 -316 056,29

    Suunnitelman mukaiset poistot -510 925,51 -544 608,79 -316 056,29

    Arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00

  Satunnaiset tuotot ja kulut 392 570,97 193912,78 38,16

    Satunnaiset tuotot 392 570,97 193912,78 38,16

    Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00

  Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00

    Tuotot 72 249,20 74 062,20 74 579,37

    Kulut -72 217,10 -89 595,00 -61 597,44

    Siirto rahastosta / rahastoon -32,10 15 532,80 -12 981,93

TILIKAUDEN TULOS 814 171,89 44 930,07 322 771,94

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 51 746,40 51 746,40 13 478,05

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 865 918,29 96 676,47 336 249,99

TILIKAUDEN TULOS 814 171,89 44 930,07 322 771,94

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 51 746,40 51 746,40 13 478,05

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 865 918,29 96 676,47 336 249,99

Tuloslaskelman tunnusluvut:

2013 2012 2011

Toimintatuottojen osuus

toimintakuluista, % 16,04 25,22 27,36

Vuosikatteen osuus poistoista, % 182,52 72,64 202,11

Vuosikate, euroa/jäsen 32,75 13,78 22,42  
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Liite 12: Järvenpään seurakunnan rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut vuosilta 2011-2013 
 
RAHOITUSLASKELMA

2013 2012 2011

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta

  Tulorahoitus 956 579,10 519 684,90 638 827,96

    Vuosikate +/- 932 526,43 395 626,08 638 789,80

    Satunnaiset erät +/- 392 570,97 193 912,78 38,16

    Tulorahoituksen korjauserät +/- -368 518,30 -69 853,96 0,00

  Investoinnit -203 815,47 -435 635,23 -2 677 861,77

    Investointimenot - -700 413,59 -521 635,23 -2 677 861,77

    Rahoitusosuudet investointimenoihin + 0,00 0,00 0,00

    Pysyvien vastaavien myyntitulot + 496 598,12 86 000,00 0,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta +/- 752 763,63 84 049,67 -2 039 033,81

Rahoitustoiminnan rahavirta

  Antolainauksen muutokset 100,00 -7 748,00 0,00

    Antolainasaamisten lisäys - 0,00 -8 148,00 0,00

    Antolainasaamisten vähennys + 100,00 400,00 0,00

  Lainakannan muutokset 0,00 0,00 0,00

    Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 0,00 0,00

    Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 0,00 0,00 0,00

    Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 0,00 0,00 0,00

  Muut maksuvalmiuden muutokset 182 283,66 -238 707,44 -77 938,04

    Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset +/- 19 496,82 9 128,12 3 556,96

    Vaihto-omaisuuden muutos +/- 0,00 0,00 0,00

    Pitkäaikasten saamisten muutos +/- 0,00 0,00 0,00

    Lyhytaikaisten saamisten muutos +/- 33 635,58 33 855,11 -63 423,89

    Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos +/- 129 151,26 -281 690,67 -18 071,11

    Muut muutokset +/- 0,00 0,00 0,00

Rahoitustoiminnan nettorahavirta +/ 182 383,66 -246 455,44 -77 938,04

Rahavarojen muutos +/- 935 147,29 -162 405,77 -2 116 971,85

Rahavarojen muutos 935 147,29 -162 405,77 -2 116 971,85

Rahavarat  31.12 3 480 530,87 2 545 383,58 2 707 789,35

Rahavarat 1.1 2 545 383,58 2 707 789,35 4 824 761,20

Rahoituslaskelman tunnusluvut

2013 2012 2011

- Investointien tulorahoitus, % 133,14 75,84 23,11

- Rahavarojen riittävyys, pv 158,66 103,01 84,42

- Lainanhoitokate 50163,80 3158,18 4752,84  
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Liite 13: Tuusulan seurakunnan tase ja sen tunnusluvut vuosilta 2011-2013 
 
TASE 2013 2012 2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 7 210 155,20 7 512 966,61 7 414 733,35

  Aineettomat hyödykkeet 53 637,88 0,00 135,44

    Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 135,44

    Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 0,00

    Muut pitkävaikutteiset menot 53 637,88 0,00 0,00

    Ennakkomaksut 0,00 0,00 0,00

  Aineelliset hyödykkeet 5 603 742,88 5 963 742,17 5 903 821,23

    Maa- ja vesialueet 1 097 675,53 1 097 675,53 1 097 723,03

    Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet 516 000,32 531 356,80 503 810,45

    Rakennukset 3 346 793,19 3 822 291,99 3 642 637,87

    Kiinteät rakenteet ja laitteet 327 590,88 377 573,28 421 802,61

    Koneet ja kalusto 47 916,70 30 207,72 46 863,49

    Muut aineelliset hyödykkeet 23 924,14 23 924,14 23 924,14

    Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 243 842,12 80 712,71 167 059,64

  Sijoitukset 1 552 774,44 1 549 224,44 1 510 776,68

    Osakkeet ja osuudet 1 552 774,44 1 549 224,44 1 510 776,68

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 420 367,14 417 389,69 398 666,58

  Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0,00 0,00 0,00

  Muut toimeksiantojen varat 420 367,14 417 389,69 398 666,58

VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 573 205,02 2 352 909,29 2 240 228,12

  Vaihto-omaisuus 3 902,60 4 164,98 4 500,39

    Aineet ja tarvikkeet 3 902,60 4 164,98 4 500,39

    Keskeneräiset tuotteet 0,00 0,00 0,00

    Valmiit tuotteet/Tavarat 0,00 0,00 0,00

    Muu vaihto-omaisuus 0,00 0,00 0,00

    Ennakkomaksut 0,00 0,00 0,00

  Saamiset 203 156,84 129 466,27 176 913,83

    Pitkäaikaiset saamiset 5 816,03 11 585,63 18 821,59

      Myyntisaamiset 0,00 0,00 0,00

      Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00

      Muut saamiset 0,00 0,00 0,00

      Siirtosaamiset 5 816,03 11 585,63 18 821,59

    Lyhytaikaiset saamiset 197 340,81 117 880,64 158 092,24

      Myyntisaamiset 29 893,74 56 311,88 71 163,49

      Lainasaamiset 106 834,93 4 296,15 0,00

      Muut saamiset 5 373,56 1 532,91 2 506,88

      Siirtosaamiset 55 238,58 55 739,70 84 421,87

  Rahoitusarvopaperit 763 236,79 738 699,08 755 751,87

    Osakkeet ja osuudet 190 750,00 190 750,00 231 281,86

    Muut arvopaperit 572 486,79 547 949,08 524 470,01

  Rahat ja pankkisaamiset 1 602 908,79 1 480 578,96 1 303 062,03

VASTAAVAA YHTEENSÄ 10 203 727,36 10 283 265,59 10 053 628,05

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA -7 149 878,25 -7 146 170,93 -7 241 154,78

  Peruspääoma -4 975 687,70 -4 975 687,70 -4 975 687,70

  Arvonkorotusrahasto 0,00 0,00 0,00

  Ainaishoitosopimusten pääomat 0,00 0,00 0,00

  Muut omat rahastot -238 391,95 -238 391,95 -238 391,95

  Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -1 932 091,28 -2 027 075,13 -1 634 479,32

  Tilikauden ylijäämä/alijäämä -3 707,32 94 983,85 -392 595,81

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0,00 0,00 0,00

  Poistoero 0,00 0,00 0,00

  Vapaaehtoiset varaukset 0,00 0,00 0,00

PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 0,00 0,00

  Eläkevaraukset 0,00 0,00 0,00

  Muut pakolliset varaukset 0,00 0,00 0,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -591 400,15 -604 410,95 -437 904,78

  Lahjoitusrahastojen pääomat -164 519,51 -180 296,33 -28 824,40

  Muut toimeksiantojen pääomat -426 880,64 -424 114,62 -409 080,38

VIERAS PÄÄOMA -2 462 448,96 -2 532 683,71 -2 374 568,49

  Pitkäaikainen vieras pääoma -1 500 414,71 -1 500 416,39 -1 500 418,07

    Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta -1 500 000,00 -1 500 000,00 -1 500 000,00

    Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 0,00

    Lainat muilta luotonantajilta 0,00 0,00 0,00

    Saadut ennakot -414,71 -416,39 -418,07

    Ostovelat 0,00 0,00 0,00

    Muut velat 0,00 0,00 0,00

    Siirtovelat 0,00 0,00 0,00

  Lyhytaikainen vieras pääoma -962 034,25 -1 032 267,32 -874 150,42

    Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0,00 0,00 0,00

    Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 0,00

    Lainat muilta luotonantajilta 0,00 0,00 0,00

    Saadut ennakot -2 177,88 -494,53 -252,14

    Ostovelat -228 349,71 -323 596,53 -270 772,16

    Muut velat -55 793,40 -52 589,82 -49 244,33

    Siirtovelat -675 713,26 -655 586,44 -553 881,79

VASTATTAVAA YHTEENSÄ -10 203 727,36 -10 283 265,59 -10 053 628,05

Taseen tunnusluvut:

2011 2012 2013

- Omavaraisuusaste, % 75,31 73,83 74,37

- Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen -4,76 -6,30 3,77

- Suhteellinen velkaantuneisuus, % 27,96 31,17 27,99

- Lainakanta, euroa/jäsen 51,34 51,44 52,00  
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Liite 14: Tuusulan seurakunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut vuosilta 2011-2013 
 
TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2013 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011

  Toimintatuotot 465 990,44 376 449,48 457 401,18

    Korvaukset 4 473,91 2 050,91 28 990,52

    Myyntituotot 0,00 0,00 0,00

    Maksutuotot 241 604,40 217 231,65 237 043,88

    Vuokratuotot 98 904,28 90 876,00 107 425,55

    Metsätalouden tuotot 10 957,05 1 538,00 0,00

    Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 59 479,35 47 419,74 62 681,47

    Tuet ja avustukset 27 512,34 14 625,02 20 354,86

    Muut toimintatuotot 23 059,11 2 708,16 904,90

    Valmistevarastojen muutos 0,00 0,00 0,00

    Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 0,00

  Toimintakulut -7 318 341,62 -7 415 629,38 -7 049 491,13

    Henkilöstökulut -4 293 153,31 -4 339 466,56 -4 191 339,65

      Palkat ja palkkiot -3 309 488,39 -3 348 541,92 -3 281 466,77

      Muut palkat -1 075 373,85 -1 065 716,95 -1 027 554,30

      Henkilöstösivukulut 91 708,93 74 792,31 117 681,42

    Palvelujen ostot -1 696 592,70 -1 649 968,19 -1 504 432,17

    Investointi 0,00 0,00 0,00

    Vuokrakulut -178 769,69 -271 793,34 -197 465,50

    Aineet, tarvikkeet ja tavarat -712 744,10 -749 342,70 -739 922,59

      Ostot tilikauden aikana -712 744,10 -749 342,70 -739 922,59

      Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0,00 0,00 0,00

    Annetut avustukset -386 665,30 -345 432,50 -358 415,04

    Muut toimintakulut -50 416,52 -59 626,09 -57 916,18

Toimintakate -6 852 351,18 -7 039 179,90 -6 592 089,95

  Verotulot 8 321 116,69 7 747 006,58 8 033 502,71

    Kirkollisverotulot 8 321 116,69 7 747 006,58 8 033 502,71

    Osuus yhteisöveron tuotosta 0,00 0,00 0,00

  Verotuskulut -159 132,87 -148 191,68 -142 613,94

  Keskusrahastomaksut -522 528,36 -428 557,50 -421 348,50

  Toiminta-avustukset 0,00 0,00 0,00

  Rahoitustuotot ja -kulut -21 085,48 -4 085,11 -347,34

    Korkotuotot 31 777,81 45 357,42 33 966,92

    Muut rahoitustuotot 157,49 4 286,83 9 949,71

    Arvon muutokset sijoituksista 0,00 0,00 0,00

    Korkokulut -52 251,76 -53200,58 -44 121,81

    Muut rahoituskulut -769,02 -528,78 -142,16

Vuosikate 766 018,80 126 992,39 877 102,98

  Poistot ja arvonalentumiset -762 311,48 -492 469,74 -502 368,32

    Suunnitelman mukaiset poistot -444 716,15 -492 469,74 -502 368,32

    Arvonalentumiset -317 595,33 0,00 0,00

  Satunnaiset tuotot ja kulut 0,00 270493,50 17 861,15

    Satunnaiset tuotot 0,00 270493,50 17 861,15

    Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00

  Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 0,00 0,00

    Tuotot 175 147,18 169 768,79 161 777,81

    Kulut -169 764,43 -166 515,04 -173 827,79

    Siirto rahastosta / rahastoon -5 382,75 -3 253,75 12 049,98

TILIKAUDEN TULOS 3 707,32 -94 983,85 392 595,81

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 707,32 -94 983,85 392 595,81

TILIKAUDEN TULOS 3 707,32 -94 983,85 392 595,81

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 707,32 -94 983,85 392 595,81

Tuloslaskelman tunnusluvut:

2013 2012 2011

Toimintatuottojen osuus

toimintakuluista, % 6,37 5,08 6,49

Vuosikatteen osuus poistoista, % 172,25 25,79 174,59

Vuosikate, euroa/jäsen 26,55 4,35 30,02  
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Liite 15: Tuusulan seurakunnan rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut vuosilta 2011-2013 
 

RAHOITUSLASKELMA

2013 2012 2011

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta

  Tulorahoitus 750 134,20 126 992,39 877 102,98

    Vuosikate +/- 766 018,80 126 992,39 877 102,98

    Satunnaiset erät +/- 0,00 270 493,50 17 861,15

    Tulorahoituksen korjauserät +/- -15 884,60 -270 493,50 -17 861,15

  Investoinnit -443 615,74 -320 209,50 -488 196,19

    Investointimenot - -462 215,74 -590 750,50 -507 630,19

    Rahoitusosuudet investointimenoihin + 0,00 0,00 0,00

    Pysyvien vastaavien myyntitulot + 18 600,00 270 541,00 19 434,00

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta +/- 306 518,46 -193 217,11 388 906,79

Rahoitustoiminnan rahavirta

  Antolainauksen muutokset 0,00 0,00 0,00

    Antolainasaamisten lisäys - 0,00 0,00 0,00

    Antolainasaamisten vähennys + 0,00 0,00 0,00

  Lainakannan muutokset 0,00 0,00 0,00

    Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0,00 0,00 0,00

    Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 0,00 0,00 0,00

    Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- 0,00 0,00 0,00

  Muut maksuvalmiuden muutokset -159 651,19 353 681,25 97 896,62

    Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset +/- -15 988,25 147 783,06 4 581,53

    Vaihto-omaisuuden muutos +/- 262,38 335,41 394,28

    Pitkäaikasten saamisten muutos +/- 5 769,60 7 235,96 -18 821,59

    Lyhytaikaisten saamisten muutos +/- -79 460,17 40 211,60 3 679,84

    Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos +/- -70 234,75 158 115,22 108 062,56

    Muut muutokset +/- 0,00 0,00 0,00

Rahoitustoiminnan nettorahavirta +/ -159 651,19 353 681,25 97 896,62

Rahavarojen muutos +/- 146 867,27 160 464,14 486 803,41

Rahavarojen muutos 146 867,27 160 464,14 486 803,41

Rahavarat  31.12 2 366 145,31 2 219 278,04 2 058 813,90

Rahavarat 1.1 2 219 278,04 2 058 813,90 1 572 010,49

Rahoituslaskelman tunnusluvut

2013 2012 2011

- Investointien tulorahoitus, % 165,73 21,50 172,78

- Rahavarojen riittävyys, pv 101,65 96,82 92,25

- Lainanhoitokate 15,66 3,39 20,88  
 


