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Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jossa omistajat osallistuvat varsinaiseen työn te-

kemiseen, ei välttämättä ole aikaa, kiinnostusta eikä tietämystä syventyä perusteellisesti 

yrityksensä taloudellisen tilanteen selvittämiseen. Nämä edellä mainitut seikat vaikutti-

vat siihen, että toimeksiantaja halusi antaa yrityksensä taloudellisen tilanteen syvälli-

semmän tarkastelun tehtäväksi tämän opinnäytetyöprosessin kautta.  

 

Opinnäytetyössä haettiin vastauksia siihen, mikä on toimeksiantaja yrityksen oma ta-

loudellinen tilanne, millainen se on verrattuna alan muihin toimijoihin ja mihin seikkoi-

hin analyysin perusteella pitäisi kiinnittää huomiota. Opinnäytetyön tavoite oli antaa 

toimeksiantajalle selkeä kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta, jotta sen pohjalta pys-

tyttäisiin puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin liiketoiminnan kannattavuudessa, vakava-

raisuudessa tai maksuvalmiudessa sekä parantamaan niiden kehitystä tulevaisuudessa. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä toimeksiantajalle tilinpäätösanalyysiraportti. Ti-

linpäätöstiedot oikaistiin, laskettiin tunnusluvut ja suoritettiin niiden vertailu yrityksen 

tilikausien välillä sekä toimialan keskimääräisiin lukuihin. 

 

Työn teoreettisessa osassa käsitellään tilinpäätöksen sisältöä ja sen oikaisua, tilinpäätös-

analyysia, tilinpäätösanalyysitekniikoita ja tunnuslukuanalyysia. Työn empiirinen osa 

koostuu tilinpäätöstietojen oikaisusta ja tilinpäätösanalyysista. Analyysissa tarkastellaan 

yrityksen prosenttilukumuotoisia tilinpäätöslaskelmia, kassavirtalaskelmaa, kannatta-

vuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta aikasarja-analyysina ja toimialavertailuna. 

Työn aineistona käytettiin yrityksen tasekirjoja vuosilta 2011 – 2014, yrityksen toimi-

tusjohtajan haastattelua ja muuta aiheeseen liittyvää materiaalia. 

 

Yrityksen liikevaihto on viime vuosien aikana kasvanut, mutta kannattavuus heikenty-

nyt.  Liiketoiminta on ollut kannattavaa, mutta sen parantamiseen ja tasaamiseen tulisi 

kiinnittää huomiota. Yrityksen vakavaraisuus on ollut hyvä ja velkarasitus turvallisella 

tasolla investoinneista huolimatta. Maksuvalmius on ollut kunnossa huolimatta myyn-

tisaamisten pitkistä kiertoajoista. Yrityksen vakavaraisuus ja maksuvalmius turvaavat 

pohjan liiketoiminnalle, mutta kannattavuuden tulisi parantua, jotta pitkän aikavälin 

toimintaedellytykset säilyisivät turvallisella tasolla.  
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Small and medium-sized enterprises, where the owners are involved in working on daily 

basis, do not necessarily have the time, the interest or the knowledge to focus thorough-

ly on their financial situation. Taking these above-mentioned considerations into ac-

count, the client company wanted to have an in-depth examination of the company's 

financial situation, through this thesis. 

 

This study sought answers to such questions as, what the client company's financial 

situation is, what it is compared to competitors in the same field and which factors the 

attention should be paid to, on the basis of this study. The objective of the thesis was to 

give the client a clear picture of the company's financial situation, so that any shortcom-

ings in the business profitability, solvency and liquidity could be rectified, and their 

future development could be enhanced. The purpose of the thesis was to write a finan-

cial analysis report to the client. The financial statements were adjusted, key figures 

calculated and a comparison was conducted between the company's accounting periods. 

The figures were also compared to those of the line of business. 

 

The theoretical part of the thesis dealt with the contents of the financial statements and 

their adjustments, financial analysis and its techniques, as well as statistical analysis. 

The empirical part of the study consisted of the adjustment of financial statements and 

financial statement analysis. The analysis examined the company's financial statements 

in percentages, cash flow statements, profitability, solvency and liquidity as a time se-

ries analysis and through industrial benchmarking. The material of the thesis consisted 

of the company's balance books for the years 2011 - 2014, the interview of the compa-

ny's CEO and other material related to the topic. 

 

The company's turnover has grown in recent years, but the profitability has weakened. 

The business has been profitable, but more attention should be paid to stabilizing and 

developing it. The solvency of the company has been good and the debt burden on a 

safe level, in spite of the investments. The liquidity has also been good despite the long 

turnover time of the accounts receivable. The solvency and liquidity of the company 

safeguard a stable base for business, but the profitability should be improved so that 

long-term operational preconditions could remain on a safe level. 

 

 

Key words: financial statements, analysis of the financial statements, profitability, sol-

vency, liquidity, cash flow statement 
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1 JOHDANTO 

 

 

1.1 Tausta 

 

Yrityksen taloudellinen tilanne kiinnostaa sekä yrityksen sisäisiä että yrityksen ulkopuo-

lisia sidosryhmiä ja tilinpäätös on yrityksen yksi tärkeimmistä taloudellisista viesteistä 

sidosryhmille. Tilinpäätöksen avulla vastauksia yrityksen taloudellisesta tilanteesta ha-

kevat esimerkiksi omistajat, sijoittajat, rahoittajat, tavarantoimittajat, asiakkaat, kilpaili-

jat sekä veroviranomaiset. ( Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 11.) 

 

Sidosryhmät tarvitsevat yrityksen taloudellisen tilan arviointia monissa päätöksentekoti-

lanteissa, koska heitä kiinnostaa annettua panosta vastaan saatu vastike. Vastike voi olla 

mitä tahansa riippuen sidosryhmästä, omistajat odottavat tuottoa sijoittamalleen pääo-

malle, sijoittajat odottavat osinkoja ja yrityksen arvonnousua, rahoittajat odottavat lai-

nan takaisinmaksua ja korkoa, tavarantoimittajat odottavat laskujen maksukykyä ja ta-

varatoimitusten jatkuvuutta, asiakkaat odottavat yrityksen toimintavarmuutta, käyttöai-

kaista tukea ja/tai mahdollista takuuta ja veroviranomaiset odottavat mahdollista verotu-

loa. (Kallunki 2014, 15 - 18.) 

 

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä, jossa omistajat osallistuvat päivittäin varsinaisen 

työn tekemiseen yrityksessä, ei välttämättä ole aikaa, kiinnostusta eikä tietämystä sy-

ventyä perusteellisesti yrityksensä taloudellisen tilanteen selvittämiseen. Nämä edellä 

mainitut seikat vaikuttivat siihen, että toimeksiantaja halusi antaa yrityksensä taloudelli-

sen tilanteen syvällisemmän tarkastelun tehtäväksi tällaisen opinnäytetyöprosessin kaut-

ta. Minua itseäni aihe kiinnosti sen vuoksi, että olen osakkaana toimeksiantaja yrityk-

sessä ja sitä kautta yrityksen taloudellisen tilanteen selvittäminen tuntui erittäin mielen-

kiintoiselta. 

 

1.2 Tutkimusongelma, tavoite ja tarkoitus 

 

Tutkimuksella haetaan vastauksia siihen, mikä on toimeksiantaja yrityksen oma talou-

dellinen tilanne, millainen se on verrattuna alan muihin toimijoihin, mihin seikkoihin 

analyysin perusteella pitäisi kiinnittää huomiota ja miten taloudellista tilaa voisi kehit-

tää.  
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Tutkimuksen tavoite on antaa toimeksiantajalle selkeä kuva yrityksen taloudellisesta 

tilanteesta, jotta sen pohjalta pystyttäisiin puuttumaan mahdollisiin epäkohtiin liiketoi-

minnan kannattavuudessa, vakavaraisuudessa tai maksuvalmiudessa sekä parantamaan 

niiden kehitystä tulevaisuudessa. Työn tarkoituksena on tehdä tilinpäätösanalyysiraport-

ti, jossa oikaistaan toimeksiantaja yrityksen tilinpäätöstiedot, lasketaan niistä erilaisia 

tunnuslukuja, tulkitaan ja vertaillaan niitä yrityksen tilikausien välillä sekä toimialan 

keskimääräisiin lukuihin. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään asiaa tai ilmiö-

tä, selittämään asian tai ilmiön koostumusta ja sen tekijöitä sekä niiden välisiä suhteita. 

Laadullisen tutkimuksen tuotoksena on siis ymmärrys teoriasta eli yleistys asiasta tai 

ilmiöstä ja selitys sen käytännöstä eli empiriasta. Laadullinen tutkimus tapahtuu yleensä 

tutkittavan asian tai ilmiön luonnollisessa ympäristössä ja aineistoa kerätään tutkittavilta 

vuorovaikutussuhteessa esimerkiksi haastattelemalla. Tutkimusaineisto on monilähtöis-

tä esimerkiksi tekstiä, kuvia, sanoja, dokumentteja yms. Laadullisessa tutkimuksessa 

kiinnitetään huomio tutkittavien näkökulmaan, merkitykseen sekä näkemykseen ja ta-

voitteena on saada kokonaisvaltainen ymmärrys tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä. Tutki-

jan rooli laadullisessa tutkimuksessa on ulkopuolinen osallistuja ja tutkimuksen tulokset 

ovat kuvailevaa tekstiä. Laadullisen tutkimuksen tuloksen tulkinta on helpommin ym-

märrettävää ja rikkaampaan kuin määrällisen tutkimuksen tulkinta, mutta se ei välttä-

mättä ole niin tarkkaa kuin määrällisen tutkimuksen tulokset. (Kananen 2013, 26 - 28.) 

 

Määrällinen tutkimuksen eli kvantitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana ovat teoriat joita 

testataan käytännössä ja joita pyritään laajentamaan. Toisin sanoen määrällisessä tutki-

muksessa tiedetään mistä on kyse ja tutkimuksella halutaan varmistaa päteekö teoria 

käytännössä. Määrällisen tutkimuksen avulla asiaa tai ilmiötä pyritään yleistämään ja 

ennustamaan. Määrällisen tutkimuksen aineisto on yleensä numeraalista aineistoa, jota 

analysoidaan laskennallisesti, mutta tutkimuksen tuloksista tehdään kuitenkin aina sa-

nalliset tulkinnat ja johtopäätökset. Määrällisessä tutkimuksessa tutkijan vaikutus tutki-

mukseen pyritään aina minimoimaan, joten tutkijan rooli on olla ulkopuolinen havain-

noija. Tutkimus voidaan tarvittaessa toteuttaa niin, etteivät tutkija ja tutkittava ole vuo-

rovaikutuksissa keskenään. (Kananen 2013, 26 - 28.) 
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Tapaustutkimus on tyypillinen tutkimusmenetelmä liiketaloustieteissä ja se pyrkii tuot-

tamaan syvällistä ja yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta tapauksesta. Tapaustutkimus 

mahdollistaa tutkittavan tapauksen kokonaisvaltaisen ymmärtämisen ja kehittämisen sen 

realistisessa toimintaympäristössä. Tapaustutkimuksen avulla pyritään siis saamaan 

suppeammasta asiasta, osiosta tai ilmiöstä mahdollisimman paljon selville, jotta  

tutkittavaa asiaa tai ilmiötä voisi kehittää. Tapaustutkimuksessa hyödynnetään sekä laa-

dullista että määrällistä tutkimusta, jotta aikaansaadaan monipuolinen ja syvällinen kuva 

tutkittavasta asiasta tai ilmiöstä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2010, 52 - 55.) 

 

1.4 Toimeksiantaja 

 

Työn toimeksiantaja on pirkanmaalainen tieliikenteen tavarankuljetus alalla toimiva 

osakeyhtiömuotoinen kuljetusyritys. Toimeksiantajan yritys on toiminut noin yhdeksän 

vuotta, joista viimeiset viisi vuotta suunnilleen nykyisen kokoisena toimijana. Toimek-

siantaja toimii alihankkijana kahdella eri toimijalla ja ajaa tällä hetkellä sekä kotimaan- 

että ulkomaan kuljetuksia. Kuljetuksia hoidetaan neljän ajoneuvon ja keskimäärin kuu-

den kuljettajan voimin.  

 

1.5 Opinnäytetyön aineisto ja rajaukset 

 

Tutkimuksen teoriaosuuden aineistona käytettiin alan kirjallisuutta ja tilinpäätösanalyy-

sin aineistona käytettiin toimeksiantaja yrityksen tilinpäätöstietoja vuosilta 2011 – 2014 

ja toimitusjohtajan avointa haastattelua. Toimialan keskimääräiset luvut saatiin raportis-

ta, jonka Asiakastieto oli tuottanut toimeksiantajayritykselle. Työn toimeksiantaja on 

pieni osakeyhtiö, joten asioita käsitellään pienen osakeyhtiön näkökulmasta. Työn teo-

riaosuudesta on tämän vuoksi jätetty kokonaan tai osittain joitakin asioita pois tai niitä 

on käsitelty hyvin pintapuolisesti. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi toimintokohtainen 

tuloslaskelma, vuosikertomus, tilinpäätöksen rahoituslaskelma, konsernitilinpäätös yms. 

 

1.6 Opinnäytetyön rakenne 

 

Opinnäytetyö koostuu kahdesta erillisestä osiosta. Ensimmäisessä osiossa käsitellään 

aiheeseen liittyvä teoria ja toisessa osiossa on toimeksiantajalle tehty tilinpäätösanalyy-

siraportti, joka ei ole julkinen.  Tässä esitellään teoriaosion rakennetta.  Teoriaosio alkaa 

johdannolla, jonka jälkeen luvussa kaksi käydään läpi opinnäytetyössä käytettyjä tutki-
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musmenetelmiä. Luvussa kolme kerrotaan yleisiä asioista kirjanpidosta ja kirjanpitovel-

vollisuudesta. Neljännessä luvussa perehdytään tilinpäätökseen sisältöön. Luvussa viisi 

kerrotaan tilinpäätösanalyysista, sen vaiheista ja tulkinnasta, käyttäjistä ja tilinpäätös-

analyysitekniikoista. Kuudennessa luvussa käsitellään tilinpäätöksen oikaisemista ja 

seitsemännessä luvussa tunnuslukuanalyysia. Kahdeksannessa luvussa on omaa pohdin-

taa opinnäytetyön tekemiseen liittyen. 
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2 KIRJANPITO 

 

 

2.1 Yleistä kirjanpidosta  

 

Kirjanpito on yrityksen taloudellisten tapahtumien eli liiketapahtumien muistiinmerkit-

semistä. Lainsäädäntö määrää mitä liiketapahtumilla tarkoitetaan, miten kirjaukset teh-

dään sekä mitä laskelmia, selvityksiä ja yhteenvetoja kirjanpidosta on saatava selville. 

Kirjanpitoon kirjattavia yrityksen liiketapahtumia ovat tulot, menot, rahoitustapahtumat 

ja niiden oikaisu- ja siirtomerkinnät. (Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 18 - 19.) 

 

Kirjanpito on rahaprosessin kuvaus, jossa seurataan yrityksen taloudellisia tapahtumia 

säännöllisissä jaksoissa eli tilikausissa. Tilikausi on yleensä 12 kuukauden pituinen, 

mutta sen ei välttämättä tarvitse olla kalenterivuosi.  Kirjanpitoon kirjataan kaikki tili-

kaudelle kuuluvat liiketapahtumat ja tilikauden lopussa laaditaan tilinpäätös. (Salmi, 

2010, 25.) 

 

Kirjanpidon pääasiallinen tarkoitus on yrityksen tuloksen selvittäminen, mutta kirjanpi-

to tuottaa tietoa myös toiminnan seurantaa ja suunnittelua varten. Kirjanpitoon kirjataan 

toiminnasta aiheutuneita tuloja, menoja ja rahoitustapahtumia sekä niiden oikaisu- ja 

siirtomerkintöjä. Kirjanpitoon kirjattujen kirjauksien perusteella laaditaan tilinpäätös 

sekä erilaisia laskelmia ja raportteja. Näitä tietoja hyödyntävät esimerkiksi sijoittajat ja 

luotonantajat, kun he harkitsevat rahoituspäätöksiään ja arvioivat yrityksen toiminta-

edellytyksiä. Kirjanpito toimii perustana myös yrityksen tiedonantovelvollisuudelle 

esimerkiksi verottajaa, elinkeinoelämää ja tilastointia kohtaan. Kirjanpidon on kirjanpi-

tolain mukaan noudatettava hyvää kirjanpitotapaa ja vakiintuneita menettelytapoja. 

(Tomperi 2005, 11; Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 18 - 19.)  

 

2.2 Kirjanpitovelvollisuus 

 

Kirjanpitovelvollisuudesta säädetään kirjanpitolaissa ja se määräytyy toiminnan luon-

teen tai oikeudellisen muodon mukaan. Toiminnan luonteen mukaan kirjanpitovelvolli-

sia ovat kaikki, jotka harjoittavat liike- tai ammattitoimintaa. Liike- ja ammattitoiminta 

on ansiotarkoituksessa tehtävää ulospäin suuntautuvaa itsenäistä toimintaa, johon liittyy 

yrittäjän riski, eikä sitä tehdä työnantajan valvonnassa. Liiketoimintaa harjoittaa  
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esimerkiksi vähittäiskauppias ja ammattitoimintaa harjoittaa esimerkiksi kampaajat, 

kosmetologit ja hierojat. Oikeudellisen muotonsa mukaan kirjanpitovelvollisia ovat 

esimerkiksi avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt, osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset 

jne. (Salin 2005, 11; Tomperi 2005, 11; Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 31.) 

Osakeyhtiö on siis aina kirjanpitovelvollinen ja sen on pidettävä kahdenkertaista kirjan-

pitoa. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa liiketapahtuma kirjataan aina kahdelle tilille, 

toisen tilin debetpuolelle ja toisen kreditpuolelle. Kirjauksen debetpuolen tulee olla yhtä 

suuri kuin kirjauksen kreditpuoli. Liiketapahtumat kirjataan kirjanpitoon aikajärjestyk-

sessä selkeästi ja niitä ei saa poistaa sieltä. Tilikauden aikana tehdyn kirjanpidon perus-

teella osakeyhtiö laatii tilikauden lopussa tilinpäätöksen. (Vero, 2011.) 
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3 TILINPÄÄTÖS 

 

 

3.1 Yleistä tilinpäätöksestä 

 

Kirjanpitolaissa säädetyssä muodossa esitetty yhteenveto yrityksen kirjanpitoon merki-

tyistä tilikauden liiketapahtumista on nimeltään tilinpäätös. Tilinpäätöksen sisältö muo-

dostuu tuloslaskelmasta, taseesta, rahoituslaskelmasta ja liitetiedoista. Tuloslaskelma 

kuvaa yrityksen tilikauden tuloksen muodostumista. Tase kuvaa yrityksen taloudellista 

tilaa tilinpäätöshetkellä ja liitetiedot täydentävät tuloslaskelman ja taseen antamaa ku-

vaa. Rahoituslaskelman tarkoitus on selvittää varojen hankintaa ja sen käyttöä tilikau-

den aikana. Rahoituslaskelma osana tilinpäätöstä on esitettävä silloin, kun kyseessä on 

julkinen osakeyhtiö eikä kyse ole niin sanotusta pienestä kirjanpitovelvollisesta. Pienes-

tä kirjanpitovelvollisesta on kyse silloin, kun liikevaihto on enintään 7.3 M€, taseen 

loppusumma enintään 3.65M€ ja henkilöstöä keskimäärin enintään 50.  Näistä kritee-

reistä yksi saa ylittyä ja silti yritys katsotaan vielä pieneksi kirjanpitovelvolliseksi. Ti-

linpäätös johdetaan niin sanotusta juoksevasta kirjanpidosta ja sen tarkoituksena on an-

taa oikeat ja riittävät tiedot yrityksen taloudellisesta asemasta ja tuloksesta. Tilinpäätök-

sen laatimisessa tulee noudattaa yleisiä tilinpäätösperiaatteita, joita ovat oletus toimin-

nan jatkuvuudesta, johdonmukaisuus laatimisperiaatteiden ja menetelmien soveltami-

sesta tilikaudesta toiseen, tilikaudelle kuuluvien tulojen ja kulujen huomioiminen riip-

pumatta niihin liittyvien maksujen suorituspäivästä, omaisuus- ja rahoituserien erillisar-

vostusperiaate, sisältöpainotteisuuden periaate ja varovaisuusperiaate. Tilinpäätöksessä 

olevien asiakirjojen täytyy olla selkeitä ja niiden pitää muodostaa yhtenäinen kokonai-

suus. Tilinpäätös on tehtävä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja se 

on esitettävä suomen tai ruotsin kielellä euromääräisenä. (Tomperi 2005, 142; Salmi 

2010, 27 - 28; Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 18, 40 - 41, 44.)  

 

3.2 Tuloslaskelma 

 

Tuloslaskelman kaavoja on erilaisia ja tässä kerrotaan liiketoimintaa harjoittavan yrityk-

sen kululajipohjaisesta tuloslaskelma kaavasta. (Liite nro 1.) Tuloslaskelma kuvaa, mi-

ten yrityksen tilikauden tulos on syntynyt ja siinä esitetään kaikki yrityksen toiminnasta 

tilikauden aikana aiheutuneet tulot ja menot. Tulot voivat olla varsinaisesta liiketoimin-

nasta saatua liikevaihtoa eli myyntituloa sekä liiketoiminnan muita tuloja,  
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joilla ei välttämättä ole samanlaista yhteyttä varsinaiseen liiketoimintaan kuin liikevaih-

dolla. Tällaisia muita tuloja voi olla esimerkiksi tuotantovälineiden myyntivoitot tai 

vuokratuotot. Menoja taas ovat yrityksen toiminnasta tilikauden aikana aiheutuneet ku-

lut, jotka voivat olla joko lyhyt- tai pitkävaikutteisia. Lyhytvaikutteiset kulut ovat tuot-

taneet tulon saman tilikauden aikana ja tällaisia kuluja ovat esimerkiksi raaka-ainekulut 

ja palkkakulut. Pitkävaikutteiset kulut ovat sellaisia kuluja, jotka vaikuttavat tuloon pit-

käkestoisesti kuten esimerkiksi koneiden ja laitteiden hankinta. Pitkävaikutteisia kuluja 

ovat esimerkiksi kaluston poistot ja arvonalentumiset. Tuloslaskelma on rakenteeltaan 

vähennyslaskelma, jossa ylhäällä on liiketoiminnasta saadut tulot, joista vähennetään 

tietyssä järjestyksessä liiketoiminnasta aiheutuneet menot. Tämän jälkeen laskelmaan 

merkitään vielä muita tuotto- ja kulueriä, jotka eivät suoranaisesti liity varsinaiseen lii-

ketoimintaan, mutta silti ne täytyy huomioida yrityksen liiketoiminnan tuloksessa. Näi-

den kaikkien jälkeen muodostuu laskelman viimeiselle riville yrityksen liiketoiminnasta 

syntynyt tulos. (Tomperi 2005, 143; Salmi 2010, 31 - 32.) 

 

3.3 Tase 

 

Tase kuvaa, millainen on yrityksen taloudellinen asema tilikauden päättyessä. Tase ker-

too yrityksen omaisuuden arvon ja sen, miten yrityksen omaisuus on rahoitettu. Tase-

laskelma kaavoja on vain yksi ja sitä käyttävät kaikki kirjanpitovelvolliset. (Liite nro 2.) 

Tase esittää yrityksen omaisuuden ja varat (vastaavat) tietyssä järjestyksessä tietyillä 

arvoilla sekä tämän varallisuuden lähteet ja määrät (vastattavat). Taseen vastaavat ovat 

joko pysyviä vastaavia tai vaihtuvia vastaavia. Pysyvät vastaavat ovat pitkäaikaisia va-

roja esimerkiksi koneita, kalustoa, rakennuksia ja maa-alueita, jotka tuottavat tuloa yri-

tykselle usean tilikauden aikana ja niitä voidaan ajatella yrityksen investointeina.  Vaih-

tuvat vastaavat taas ovat lyhytaikaisia varoja, jotka tuottavat tuloa yhden tilikauden ai-

kana ja niitä tarvitaan yrityksen jokapäiväisen toiminnan pyörittämiseen. Vaihtuvia vas-

taavia ovat vaihto-omaisuus tai rahoitusomaisuus. Vaihto-omaisuutta ovat esimerkiksi 

varastossa olevat myyntiin tarkoitetut tavarat. Rahoitusomaisuutta ovat saamiset ja ra-

hat, kuten esimerkiksi myyntisaamiset ja pankkitileillä olevat rahat. Taseen vastattavat 

koostuvat yrityksen pääomasta, joka muodostuu omasta pääomasta ja vieraasta pää-

omasta. Oma pääoma on esimerkiksi yrityksen omistajien antamaa pääomaa yritykselle 

ja/tai kertyneitä voittovaroja. Vieras pääoma on taas muiden kuin omistajien antamaa 

pääomaa yritykselle, kuten esimerkiksi pankkilainoja, osamaksuvelkoja ja ostovelkoja.  
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Vieras pääoma jaetaan taseessa pitkäaikaiseen (yli 12 kk) ja lyhytaikaiseen (alle 12 kk) 

vieraaseen pääomaan riippuen siitä onko takaisinmaksuhetki yli vai alle 12 kuukautta 

tasepäivästä. (Tomperi 2005, 151, 156-158; Salmi 2010, 35 – 38.) 

 

3.4 Rahoituslaskelma 

 

Rahoituslaskelma on osa tilinpäätöstä ja se on laadittava, jos kirjanpitovelvollinen on 

julkinen osakeyhtiö tai niin sanottu suuri yksityinen osakeyhtiö tai osuuskunta. Rahoi-

tuslaskelman tehtävä on täydentää tuloslaskelman ja taseen antamaa kuvaa sekä selvit-

tää miten yritys on hankkinut varat ja mihin ne on käytetty tilikauden aikana. Rahoitus-

laskelma auttaa tilinpäätöksen lukijaa arvioimaan yrityksen taloudellista tilaa sekä ra-

hoitusaseman ja rahoitusrakenteen muutoksia.  Rahoituslaskelmassa yrityksen toimintaa 

kuvataan rahavirtoina, jotka jaetaan liiketoiminnan rahavirtaan, investointien rahavir-

taan ja rahoituksen rahavirtaan. Kirjanpitolautakunta on antanut ohjeessaan eri lasken-

tamalleja, jotka voidaan tehdä joko suorana tai epäsuorana rahoituslaskelmana. (Tompe-

ri 2005, 161 - 162; Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 156 - 157.) 

 

3.5 Liitetiedot 

 

Liitetiedot ovat osa tilinpäätöstä ja ne täydentävät tulos-, tase- ja rahoituslaskelmaa. 

Liitetiedot tarkentavat yllämainittuja laskelmia, jotta tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 

kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta ja toiminnan tuloksesta.  Liitetiedoista on käy-

tävä selville tilinpäätöksessä käytetyt laadintaperiaatteet ja selostus siitä, jos on poikettu 

yleisistä tilinpäätösperiaatteista. Kirjanpitoasetuksen mukaiset liitetiedot jaetaan seuraa-

vasti: 

 tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

 tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

 taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

 tuloveroja koskevat liitetiedot 

 vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 

 lähipiiritoimia koskevat liitetiedot 

 henkilöstön ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot 

 muissa yrityksissä olevia omistuksia koskevat liitetiedot 

 konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot 

(Salmi 2010, 76 – 77; Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 160.)  
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4 TILINPÄÄTÖSANALYYSI 

 

 

4.1 Yleistä tilinpäätösanalyysista 

 

Yrityksen taloudellisen tilan arviointi on tärkeä osa yrityksen päätöksentekoa ja tässä 

apuna käytetään tilinpäätösanalyysia. Tilinpäätösanalyysi on siis yrityksen taloudellisen 

tilan arviointia, jolla mitataan yrityksen kannattavuutta, rahoitusta ja taloudellisia toi-

mintaedellytyksiä tilinpäätösinformaation perusteella.  Tilinpäätösanalyysissa voidaan 

verrata yksittäisen yrityksen, yritysjoukon tai eri yritysten taloudellista tilaa ja sen kehit-

tymistä samalla ajanhetkellä eri ajanjaksoina. Analyysissa vertaillaan analyysin suoritta-

jan itsensä asettamia tai valitsemia tavoitteita ja muita saman alan yrityksiä. Analyysin 

arvo lisääntyy, kun analysoitavan yrityksen lukuja verrataan saman alan toisen yrityksen 

tai toimialan keskimääräisiin lukuihin saman ajanjakson ajalta. Tilinpäätösanalyysin 

vahvuus on juuri vertailtavuuden mahdollistaminen. (Niskanen & Niskanen 2004, 8; 

Kallunki & Kytönen 2007, 14; Kallunki 2014, 12.) 

 

Yleisessä puheessa tilinpäätösanalyysi on termi, joka kuvaa tilinpäätöksen pohjalta teh-

tävää monitasoista analyysia. Tilinpäätösanalyysi on analyysi, jossa tarkastellaan yri-

tyksen taloudellisen menestymisen osatekijöitä sekä kehitystä tunnuslukujen, laskelmi-

en ja muiden menetelmien avulla sekä pyritään arvioimaan niihin vaikuttaneita tekijöitä. 

Tämän johdosta voidaan arvioida yksityiskohtaisemmin sitä, ovatko tunnuslukujen hy-

vät tai huonot arvot satunnaisia vai onko se pidempiaikainen muutos. Tilinpäätösana-

lyyseja tekevät useimmiten yrityksen ulkopuoliset tahot, joten kaikkia lukujen taustalla 

olevia tekijöitä ei yleensä saada selville puutteellisen tilinpäätösinformaation vuoksi. 

(Niskanen & Niskanen 2004, 9-11.) 

 

4.2 Tilinpäätösanalyysin käyttäjät 

 

Tilinpäätösanalyysi tuottaa informaatiota sekä yritykselle itselleen että sen sidosryhmil-

le. Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat omistajat, sijoittajat, rahoittajat, tavarantoimittajat, 

asiakkaat, viranomaiset sekä yrityksen toimiva johto ja työntekijät. (Niskanen & Niska-

nen 2004, 13.) 
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Yrityksen omistajat ovat keskeisin analyysin käyttäjäryhmä. Omistajat voivat olla yri-

tyksen nykyisiä tai tulevia omistajia tai henkilöitä, jotka toimivat vain sijoittajina yri-

tyksessä. Riippuen siitä, onko kyseessä niin sanottu todellinen omistaja vai sijoittaja-

omistaja, heidän tavoitteensa ovat erilaisia ja he tarkastelevat analyysistä eri asioita.  

Yleensä todellinen omistaja on kiinnostunut analyysistä laaja-alaisesti, koska hänellä on 

myös päätäntävaltaa yrityksessä ja hän voi vaikuttaa suoraan yrityksen liiketoiminnan 

kehitykseen. Hänelle siis kaikki analyysistä saatu tieto on tärkeätä. Sijoittajaomistaja 

arvioi yritystä ainoastaan sijoituskohteena, jolloin hän saa tuoton yrityksen arvonnousun 

ja osinkojen kautta. Arvonnousu ja osingonjako puolestaan määräytyvät yrityksen kan-

nattavuuden ja siihen liittyvän riskin perusteella, joten sijoittajaomistaja on kiinnostunut 

pääasiassa näihin liittyvistä luvuista. (Niskanen & Niskanen 2004, 13; Kallunki 2014, 

15.) 

 

Yrityksen rahoittajat ja tavarantoimittajat ovat myös keskeisimmät analyysiä käyttävät 

sidosryhmät. Rahoittajat tarkastelevat analyysiä, kun he tekevät luottopäätöksiään ja 

heitä kiinnostavat yrityksen lainan takaisinmaksukyky pitkällä aikavälillä. Yrityksen 

lainan takaisinmaksukykyyn vaikuttavat yrityksen kannattavuus, vakavaraisuus ja mak-

suvalmius. Tavarantoimittajia taas kiinnostavat yrityksen kyky suoriutua velvoitteistaan 

lyhyellä aikavälillä eli heille erityisen tärkeää on maksuvalmiutta kuvaavat luvut. (Nis-

kanen & Niskanen 2004, 16; Kallunki 2014, 16.) 

 

Yrityksen asiakkaat ovat kiinnostuneita yrityksen toimintavarmuudesta ja tuotteiden 

käyttöajan tuesta ja takuusta. Asiakas tarkastelee analyysistä kokonaisuudessaan yrityk-

sen taloudellisia resursseja vastuidensa kattamiseen sekä taloudellista suorituskykyä. 

(Niskanen & Niskanen 2004, 17; Kallunki 2014, 17.) 

 

Keskeisin syy viranomaisten kiinnostukseen yrityksen taloudellisesta tilanteesta liittyy 

veronkantoon. Yritykset maksavat tuloveroa, joka määräytyy voittojen mukaan sekä 

arvonlisäveroa, joka määräytyy yrityksen ostojen ja myyntien mukaan. Veroviranomai-

nen hyödyntää tilinpäätöksen lukuja tarkastellessaan onko yritys maksanut riittävästi 

veroja. Pörssissä olevia yrityksiä taas koskee yleinen tiedonantovelvollisuus. Pörssiyri-

tyksien on julkaistava viipymättä kaikki tiedossa oleva informaatio taloudellisesta ase-

mastaan, joten heille analyysi on tärkeä osa tätä tiedonantovelvollisuutta. (Niskanen & 

Niskanen 2004, 17; Kallunki 2014, 18.) 
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Yrityksen toimiva johto käyttää analyysiä jatkuvasti tehdessään päätöksiä yrityksen 

päivittäisessä toiminnassa sekä investointi- ja rahoituspäätöksissä. Yrityksen toimivaa 

johtoa kiinnostaa analyysi monesta eri näkökulmasta, koska analyysi auttaa yrityksen 

johtoa operatiivisessa toiminnassa ja toisaalta se myös usein toimii pohjana johdon tu-

los- ja voittopalkkiojärjestelyille. Henkilökunta on ensisijaisesti kiinnostunut yrityksen 

taloudellisesta tilasta työpaikkansa säilyvyyden vuoksi, mutta joissakin yrityksissä hen-

kilökunnallakin on olemassa tulos- ja voittopalkkiojärjestelmä. Tällöin analyysi toimii 

perustana myös tälle palkkiojärjestelmälle. (Niskanen & Niskanen 2004, 14 - 15; Kal-

lunki 2014, 18.) 

  

4.3 Tilinpäätösanalyysin vaiheet   

 

Tilinpäätösanalyysin teknisessä toteutuksessa on kolme vaihetta, jotka ovat analyysin 

perustietojen muokkaus, mittauskohteiden ja niiden mukaisten analyysimenetelmien 

valinta sekä yrityksen taloudellisen menestyksen tutkiminen erilaisten tekniikoiden ja 

vertailukohteiden avulla. Ensimmäisessä vaiheessa eli perustietojen muokkauksessa 

tuloslaskelma, tase ja liitetiedot oikaistaan. Muokkauksen tarkoituksena on saada aikaan 

standardoitu lähtöaineisto. Standardoitu lähtöaineisto on edellytys sille, että analyysin 

tietoja voidaan vertailla saman yrityksen tai muiden yrityksen tai toimialan tietoihin. 

Toisessa vaiheessa valitaan mittauskohteet ja niiden mukaiset analyysimenetelmät. Ana-

lyysin käyttötarkoitus ja analyysin suorittaja määrittävät sen, mitä analyysilla mitataan, 

mitä menetelmiä on käytössä ja mitä niistä on perusteltua käyttää.  Kun edellä mainitut 

toimenpiteet on tehty, siirrytään kolmanteen vaiheeseen, jossa tutkitaan yrityksen talou-

dellista menestystä erilaisten analyysitekniikoiden ja vertailukohteiden avulla. Ana-

lyysitekniikat luokitellaan prosenttilukumuotoiseen tilinpäätökseen, trendianalyysiin, 

tunnuslukuanalyysiin ja kassavirta-analyysiin. (Niskanen & Niskanen 2004, 19.) 

 

4.4 Analyysitekniikat: prosenttilukumuotoinen tilinpäätös ja trendianalyysi 

 

Prosenttilukumuotoisessa tilinpäätöksessä yrityksen tilinpäätöstiedot muutetaan prosent-

tilukumuotoon, koska yksittäisistä euromääräisistä luvuista ei voida päätellä, onko jokin 

luku pienempi tai suurempi suhteessa liikevaihtoon tai taseen loppusummaan. Prosentti-

lukumuotoinen tilinpäätös tarkoittaa siis tilinpäätöserien esittämistä prosentteina jostain 

vertailukohteesta. Tuloslaskelmassa vertailukohta on liikevaihto ja taseessa taseen lop-

pusumma. Prosenttilukumuotoisessa tuloslaskelmassa tutkitaan yrityksen kulurakenteen 
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kehitystä, kun taas prosenttilukumuotoisessa taseessa tutkitaan omaisuus ja rahoitusra-

kenteen kehitystä. Prosenttilukumuotoisessa tilinpäätöksessä eri tilinpäätöserien keski-

näiset suhteet tulevat selkeästi esille ja se on käyttökelpoinen, kun selvitetään, miten 

tuloslaskelman ja taseen keskinäiset suhteet ovat kehittyneet tietyn ajanjakson aikana. 

Huomioitavaa on kuitenkin se, että prosenttilukumuotoisesta tilinpäätöksestä ei voi tie-

tää sitä, onko jokin erä todellisesti pienentynyt tai suurentunut. Prosenttilukumuotoinen 

tilinpäätös antaa selkeän kuvan yrityksen tuloslaskelman ja taseen rakenteesta ja niiden 

kehityksestä eri vuosien aikana, jos tarkastelua tehdään usean vuoden ajalta. Prosentti-

lukumuotoinen tilinpäätös mahdollistaa myös saman toimialan eri yritysten välisen ver-

tailun, koska sen avulla pystytään muuttamaan erikokoisten yritysten tilinpäätöstiedot 

vertailukelpoisiksi.  (Niskanen & Niskanen 2004, 87 - 89.) 

 

Trendianalyysi on menetelmä, joka soveltuu halutun ajanjakson tilinpäätöserien kehi-

tyksen tarkasteluun ja vertailuun. Trendianalyysissä vertaillaan prosenttilukumuotoisia 

tilinpäätöksiä usean peräkkäisen vuoden ajalta pitäen tarkastelujakson ensimmäistä 

vuotta perusvuotena. Perusvuoden eri tilinpäätöserien arvoksi asetetaan sata ja myö-

hempien vuosien eriä verrataan perusvuoteen siten, että montako prosenttia myöhem-

män vuoden erän arvo on perusvuoden arvosta. Trendianalyysin avulla pystytään hel-

posti ja nopeasti näkemään eri tilinpäätöserien prosentuaaliset muutokset perusvuoteen 

verrattuna koko tarkastelujakson aikana. Trendianalyysi soveltuu vain yhden yrityksen 

peräkkäisten vuosien tilinpäätösten vertailuun eikä sitä voi käyttää eri yritysten vertai-

lussa apuna. (Niskanen & Niskanen 2004, 20, 102.) 

 

4.5 Analyysitekniikat: tunnuslukuanalyysi ja kassavirta-analyysi 

 

Tunnuslukuanalyysi on laajimmin käytetty tilinpäätösanalyysimenetelmä Suomessa ja 

siinä tuloslaskelman sekä taseen eristä lasketaan suhdelukumuotoisia tunnuslukuja. 

Tunnuslukuanalyysilla mitataan yrityksen menestymisen osatekijöitä, kuten kannatta-

vuutta, rahoitusrakennetta ja maksuvalmiutta. Tunnuslukujen antamien lukujen tarkkuus 

riippuu niiden pohjana olevan tilinpäätösaineiston luotettavuudesta. (Niskanen & Nis-

kanen 2004, 19 - 20, 87 - 88, 142.) 

 

Kassavirta-analyysissa laaditaan kassavirta- tai rahoituslaskelmia, joissa suoriteperus-

teinen tilinpäätös muutetaan kassaperusteiseksi. Kassavirtalaskelmasta käy ilmi miten 

paljon yritykseen on tullut rahaa ja mihin yritys on käyttänyt rahaa tilikauden aikana. 
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Laskelma perustuu siihen, että myyntituloilla katetaan ensin liiketoiminnan juoksevat 

menot, sen jälkeen rahoituskulut sekä verot ja viimeisenä huomioidaan investoinnit ja 

voitonjako. Kassavirtalaskelma kertoo siis sen, miten yrityksen myynnistä saatu tulo 

riittää yrityksen menoihin ja onko yrityksen rahoitus hoidettu omalla vai vieraalla pää-

omalla. (Niskanen & Niskanen 2004, 19 - 20; Yritystutkimus 2011, 52.) 

 

4.6 Tilinpäätösanalyysin tulkinta 

 

Kun tilinpäätösanalyysin tekninen toteutus on suoritettu, niin sen jälkeen seuraa analyy-

sin keskeisin osio eli eri menetelmien avulla saatujen lukujen tulkinta, arviointi ja tulok-

siin johtaneiden syiden tarkastelu. Tulkintaa, arviointia ja tarkastelua tehdään vertaile-

malla saatuja tuloksia yrityksen aikaisempien vuosien tuloksiin, toisiin samalla alalla 

toimivien yrityksien tuloksiin ja/tai kyseessä olevan toimialan lukuihin. (Niskanen & 

Niskanen 2004, 21, 142) 

 

Tunnuslukujen tulkintaa voidaan tehdä monesta eri suunnasta. Tulkinnan lähtökohtana 

voi olla tunnusluvun absoluuttinen arvo, muutos ja sen suunta tai muut asetetut tavoit-

teet. Tunnusluvun arvo eli absoluuttinen taso on sopimuksenvarainen taso, johon on 

päädytty aiemman kokemuksen tai toimialan tai muun sellaisen kautta. Tunnuslukujen 

muutokset ja niiden suunta antaa kuvan luvun trendistä. Mitä pidempi tunnuslukujen 

seurantajakso on, sitä parempi kuva tulee luvun trendistä. Trendi voi olla esimerkiksi 

positiivinen, negatiivinen, nouseva, laskeva, vaihteleva tai tasainen. Jos taas lähtökohta-

na ovat kilpailijoiden ja/tai toimialan luvut, pystytään oman yrityksen aikaansaannosta 

vertaamaan alaan nähden. Kun siis tunnuslukuja arvioi ja tulkitsee, täytyy myös miettiä 

mistä lähtökohdista sitä tekee. Yleensä tunnuslukujen käytössä on runsaudenpula, joten 

on tärkeää että tunnusluku on validi eli harhaton, siis luvun on mitattava sitä, mitä sen 

on tarkoituskin mitata. Tunnusluvun on myös oltava reliaabeli eli luotettava, siis mitta-

ustuloksen hajonta on pieni.  Luotettavuutta tarkastellessa luvun arvo ei saisi olla riip-

puvainen esimerkiksi analyysin suorittajan mahdollisista vääristä tulkinnoista lähdeti-

linpäätöstä luettaessa. Tämä voi olla analyysin heikoin kohta, sillä tilinpäätöksissä on 

yleensä käytetty tilinpäätöksentekijän harkinnanvaraisuutta ja siksi analyysin suorittajan 

pitäisi pyrkiä löytämään tilinpäätöksen ”henki”, jolla tilinpäätös on suoritettu. Huomioi-

tavaa on myös se, että kaikki eivät välttämättä aina noudata laissa määrättyjäkään asioi-

ta. (Niskanen & Niskanen 2004, 111; Salmi 2010, 124 - 127; Leppiniemi & Kykkänen 

2013, 163 - 164.) 
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5 TILINPÄÄTÖKSEN OIKAISEMINEN 

 

 

5.1 Taustaa tilinpäätöksen oikaisemiselle 

 

Yrityksen tilinpäätös ei ole yleensä sellaisenaan vertailukelpoinen saman yrityksen eri 

tilikausien tai eri yritysten välillä. Tämä johtuu siitä, että kunkin yrityksen jokaisen tili-

kauden tuloksen taustalla ovat heidän omat tavoitetulokset, jotka he ovat sen hetkisen 

tilanteen mukaan asettaneet. Koska tilinpäätöksen perusteella voidaan päätellä esimer-

kiksi yrityksen luottokelpoisuutta, kannattavuutta, varmuutta ja hyvyyttä, saatetaan yri-

tyksen tilannetta pyrkiä parantamaan tilinpäätöksessä tehtyjen ratkaisujen avulla. Jos 

taas yrityksellä on erittäin hyvä tulos ja/tai taloudellinen tilanne, sitä voidaan tilinpää-

töksen ratkaisujen avulla pyrkiä heikentämään. Tilinpäätöksessä tehtävät ratkaisut voi-

daan siis tehdä eri näkökulmista, kuten esimerkiksi voitonjaon, verotuksen, kirjanpidon 

tai imagon näkökulmasta.  Tämän vuoksi virallinen tilinpäätös ja sen tulos tai rahoitus-

asema ei välttämättä anna oikeaa kuvaa yrityksen kannattavuudesta ja taloudellisesta 

tilanteesta. Ilman tätä tilinpäätöksen vertailukelpoisuutta sen informaatioarvo vähenee 

huomattavasti. Yllä mainittujen seikkojen vuoksi on kehitelty menetelmä, jolla eri ta-

voin laaditut tilinpäätökset voidaan saada sellaiseksi, että ne sopivat parhaalla mahdolli-

sella tavalla analyysin käyttöön ja tätä menetelmää kutsutaan tilinpäätöksen oikaisemi-

seksi. (Niskanen & Niskanen 2004, 59; Salmi 2010, 131; Leppiniemi & Kyykkänen 

2013, 163.) 

 

Nykyisin tilinpäätösnormisto noudattaa EU:n tilinpäätösdirektiiviä ja on sen vuoksi tiu-

kempi kuin aikaisemmin. Tilinpäätöksiä koskeva lainsäädäntö ei juuri anna enää vapa-

uksia tehdä omia ratkaisuja tilinpäätöskirjauksissa. Tämän vuoksi tilinpäätöksen oi-

kaisutarve on muuttunut aikaisempaan nähden ja on nykyisellään enimmäkseen eri ti-

linpäätöserien uudelleenjärjestelyä. Tilinpäätöksen oikaisemisen lähtökohtana on, että 

tilinpäätöstiedot palvelisivat paremmin analyysin tekijän tarkoitusta. Yritystutkimus-

neuvottelukunta on julkaissut suosituksena mallit oikaistulle tuloslaskelmalle ja taseelle. 

(Niskanen & Niskanen 2004, 19, 60 - 61.) 
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5.2 Tuloslaskelman oikaisut 

 

Tuloslaskelman oikaisulla on tarkoitus saada aikaan mahdollisimman oikea ja vertailu-

kelpoinen kuva yrityksen liiketoiminnasta. Sen avulla pyritään selvittämään yrityksen 

todellinen, jatkuva ja säännöllinen liiketoiminnan tulos. Tässä työssä käytetään Yritys-

tutkimus ry:n suosittelemaa mallia. (Liite nro 3.) (Salmi 2010, 131; Yritystutkimus 

2011, 17.) 

 

5.2.1 Liiketoiminnan tuotot 

 

Liikevaihto muodostuu yrityksen varsinaisen toiminnan myyntituotoista, joista on vä-

hennetty arvonlisävero ja muut välittömästi myyntiin liittyvät verot sekä annetut alen-

nukset. Liiketoiminnan muita tuottoja taas ovat tuotot, jotka eivät ole varsinaisesta liike-

toiminnasta tulevia myyntituottoja, mutta liittyvät siihen ja ovat säännöllisiä. Tällaisia 

muita tuottoja ovat esimerkiksi vuokratuotot tai erilaiset tuet ja avustukset esimerkiksi 

työllistämistuki. Kertaluontoisia olennaisia eriä ei huomioida liiketoiminnan muissa 

tuotoissa, vaan ne huomioidaan satunnaisissa erissä. Tällainen kertaluonteinen erä voi 

olla vaikka pitkäaikaisen varan myyntivoitto, esimerkiksi jonkin kiinteistön myyntivoit-

to. Oikaistussa tuloslaskelmassa liiketoiminnan tuotot yhteensä rivi muodostuu siis lii-

kevaihdosta ja liiketoiminnan muista tuotoista. (Niskanen & Niskanen 2004, 62 - 63; 

Salmi 2010, 132.) 

 

5.2.2 Liiketoiminnan kulut 

 

Liiketoiminnan tuottojen jälkeen laskelmassa huomioidaan liiketoiminnasta aiheutunei-

ta kuluja. Tällaisia ovat aine- ja tarvikekulut, ulkopuoliset palvelut, henkilöstökulut, 

laskennalliset palkkakorjaukset ja liiketoiminnan muut kulut. Liiketoimintaan tarvittavi-

en aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoja korjataan liikevaihtoa vastaavaksi varas-

ton muutoksella. Varaston lisäys vähennetään ostoista, kun taas varaston vähennys lisä-

tään ostoihin.  Ulkopuoliset palvelut ovat kuluja, jotka liittyvät suoraan liiketoimintaa ja 

syntyvät erilaisista ostetuista työsuorituksista, kuten esimerkiksi alihankinta-, vuokra-

työ-, huolto-, suunnittelu- tai konsultointipalveluista.  Henkilöstökuluihin kuuluu yrityk-

sen ennakonpidätyksen alaiset palkat, palkkiot ja niihin verrattavat kulut, eläkekulut, 

henkilökuluihin liittyvät vakuutusmaksut ja sosiaaliturvamaksut. Laskennallinen palk-

kakorjaus koskee yleensä henkilöyhtiöitä ja sillä saadaan erilaisten yhtiömuotojen  
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henkilöstökulut vertailukelpoiseksi. Laskennallista palkkakorjausta käytetään silloin, jos 

omistajien työpanos yhtiössä on merkittävä eikä sitä vastaavaa palkkaa näy tuloslaskel-

massa. Suositeltu palkkakorjauksen määrä on 20 000 euroa/omistaja tai jos liikevaihto 

on yli 400 000 euroa, niin 30 000 euroa/omistaja. Liiketoiminnan muut kulut ovat kaik-

kia muita kuin edellä mainittuja kuluja, esimerkiksi toimi- tai tuotantotilan vuokrakulu-

ja, puhelinkuluja, toimistotarvikekuluja, sähkökuluja jne. Liiketoiminnan muiden kulu-

jen kohdalla pitää liitetiedoista tarkastaa, että sinne ei ole kirjattu olennaisia kertaluon-

toisia eriä esimerkiksi pitkäaikaisten vastaavien myynnistä johtuvia tappioita. Jos näin 

on, ne pitää laittaa satunnaisiin kuluihin. Valmistustoimintaa harjoittavan yrityksen pi-

tää lisäksi laskelmassa huomioida valmistevaraston muutos. Muutos lasketaan lisäämäl-

lä virallisen tuloslaskelman valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutok-

seen valmistus omaan käyttöön. Kun kaikki edellä kerrotut erät on huomioitu, saadaan 

käyttökate. (Niskanen & Niskanen 2004, 63 - 65; Salmi 2010, 132 - 134; Yritystutkimus 

2011, 19 – 21.) 

 

5.2.3 Käyttökatteesta liiketulokseen 

 

Käyttökate on tärkeä tieto, joka kertoo, paljonko liiketoiminnan tuotoista on jäänyt jäl-

jelle lyhytvaikutteisten kulujen jälkeen ja onko varsinainen liiketoiminta kannattavaa. 

Käyttökate voi joskus olla jopa käyttökelpoisempi vertailulukuna kuin liiketulos. Esi-

merkiksi vertailtaessa sellaisia yrityksiä, joista toinen on rahoittanut investointinsa lea-

singsopimuksilla ja toisen investoinnit ovat heidän omana omaisuutena taseessa. Käyt-

tökatteessa ei ole huomioitu mitään taseesta riippuvia eriä. (Salmi 2010, 134.) 

 

Käyttökatteen jälkeen huomioidaan suunnitelman mukaiset poistot, arvonalentumiset 

pysyvien vastaavien hyödykkeistä ja vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalen-

tumiset.  Laskelmassa esitetään poistosuunnitelman mukaiset poistot, mutta jos ne eivät 

ole oikeassa suhteessa pysyvien vastaavien määrään ja laatuun tai poistoajat ovat selväs-

ti pidempiä kuin kirjanpitolautakunnan suositukset, oikaistaan ne käyttämällä elinkeino-

verolain mukaisia maksimipoistoja. Tämä elinkeinoverolain ja yrityksen tekemien pois-

tojen ero näkyy laskelmassa kohdassa muut tuloksen oikaisut. Arvonalentumiserillä 

tarkoitetaan sellaisia eriä joiden luovutushinta on pysyvästi alentunut esimerkiksi jon-

kun vahingon vuoksi. Tällainen voi tapahtua esimerkiksi palo- tai vesivahingon yhtey-

dessä, tavara on edelleen käyttökelpoista, mutta siitä ei saa enää sitä samaa hintaa kuin 

ennen vahinkoa. Kun käyttökatteesta on vähennetty edellä mainitut erät, saadaan  
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liiketulos. Liiketulos kertoo sen, mitä on jäänyt jäljelle, kun liiketoiminnan tuotoista on 

vähennetty kaikki lyhyt- ja pitkävaikutteiset kulut. (Niskanen & Niskanen 2004, 65; 

Salmi 2010, 134.) 

 

5.2.4 Liiketuloksesta nettotulokseen 

 

Liiketuloksen jälkeen huomioidaan tuotot osuuksista ja muista sijoituksista, muut kor-

ko- ja rahoitustuotot, korkokulut ja muut rahoituskulut, kurssierot, sijoitusten ja rahoi-

tusarvopapereiden arvonalentumiset sekä välittömät verot. Tuotot osuuksista ja muista 

sijoituksista koostuvat virallisen tuloslaskelman eristä tuotot osuuksista saman konser-

nin yrityksissä, tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä ja tuotot muista pysyvien 

vastaavien sijoituksista. Tällaisia tuottoja voivat olla esimerkiksi osingot ja vaihtovel-

kakirjojen korot. Tämän erän mahdolliset kurssivoitot siirretään laskelman kurssieroi-

hin. Muut korko- ja rahoitustuotot sisältävät vaihtuvien vastaavien saamisten tuotot ja 

rahoitusarvopapereiden tuotot. Jos näihin sisältyy kurssivoittoja, ne siirretään kurs-

sieroihin. Korkokulut ja muut rahoituskulut sisältävät erilaisille lainanantajille makset-

tuja korkokuluja. Jos näihin sisältyy kurssitappioita, ne siirretään kurssieroihin. Kaikki 

edellisissä erissä olleet kurssierot, täytyy näkyä kohdassa kurssierot. Kurssieron jälkeen 

tulevat sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset. Tähän erään yhdistetään 

virallisen tuloslaskelman pysyvien ja vaihtuvien vastaavien arvonalennukset. Välittömät 

verot koostuvat tuloverosta, laskennallisesta verosta ja muista välittömistä veroista. Jos 

verot sisältävät aikaisemmille tilikausille kuulunutta lisäveroa tai saatua veronpalautus-

ta, pitää ne oikaista tästä pois ja ne siirretään satunnaisiin tuottoihin tai kuluihin. Samoin 

menetellään silloin, jos liiketoiminnan muita tuottoja tai kuluja on siirretty satunnaisiin 

tuottoihin tai kuluihin, tällöin niistä aiheutuneet veroseuraamukset siirretään myös sa-

tunnaisiin eriin. Virallisessa tuloslaskelmassa laskennallisten verosaamisten ja verovel-

kojen muutos, siirretään kohtaan muut oikaisut. Kaikkien edellä mainittujen erien huo-

mioimisen jälkeen saadaan aikaan nettotulos. (Niskanen & Niskanen 2004, 66 - 68; Yri-

tystutkimus 2011, 23 – 25.) 

 

5.2.5 Nettotuloksesta tilikauden tulokseen 

 

Nettotuloksen jälkeen huomioidaan satunnaiset tuotot ja kulut. Satunnaiset erät ovat 

syntyneet jostain muusta kuin yrityksen varsinaisesta liiketoiminnasta ja ovat olennai-

sia, kertaluontoisia ja määrältään suuria. Satunnainen erä voi olla esimerkiksi jonkun 
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maa-alueen osto tai myynti, jos yrityksen pääasiallisena liiketoimintana ei ole maa-

alueiden myynti tai osto. Jos näihin eriin kuuluu sellaisia kirjauksia, jotka kuuluisivat 

varsinaiseen liiketoimintaan, siirretään ne takaisin omille paikoilleen joko liikevaihtoon 

tai liiketoiminnan muihin tuottoihin. Näiden edellä mainittujen erien huomioimisen jäl-

keen saadaan kokonaistulos. Kokonaistuloksen jälkeen laskelmassa huomioidaan mah-

dollisesti aiemmin tehty poistoeron muutos, vapaaehtoisten varausten muutos, lasken-

nallinen palkkakorjaus sekä muut tulokset oikaisut. Näiden erien huomioimisen jälkeen 

saadaan tilikauden tulos. (Niskanen & Niskanen 2004, 69; Yritystutkimus 2011, 14, 26.)  

 

5.3 Taseen vastaavien oikaisu 

 

Taseen oikaisulla on tarkoitus saada aikaan mahdollisimman oikea ja vertailukelpoinen 

kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta tilinpäätöshetkellä. Pohjana tässä työssä käyte-

tään Yritystutkimus ry:n suosittelemaa mallia. (Liite nro 4.) Taseen oikaisussa lähdetään 

liikkeelle vastaavien oikaisusta. Oikaistun taseen vastaavat jakaantuvat pysyviin ja vaih-

tuviin vastaaviin. Pysyviin vastaaviin kuuluvat aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyö-

dykkeet, sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset sekä leasingomaisuus. Vaihtuviin vastaa-

viin kuuluvat vaihto-omaisuus, lyhytaikaiset saamiset sekä rahat ja rahoitusarvopaperit. 

(Yritystutkimus 2011, 30 - 31.) 

 

5.3.1 Aineettomat hyödykkeet 

 

Aineettomiin hyödykkeisiin voidaan laittaa vain sellaisia kuluja, joista kertyy vastaava 

tulo tulevien vuosien aikana. Aineettomia hyödykkeitä ovat perustamis- ja tutkimusme-

not, kehittämismenot, liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet. Perustamis- ja tutki-

musmenoja ei ole enää nykyään mahdollista aktivoida aineettomiin hyödykkeisiin, vaan 

ne kirjataan vuosikuluiksi. Jos taseen aineettomissa hyödykkeissä kuitenkin on aikai-

semmin aktivoituja, vielä poistamatta olevia perustamis- ja tutkimusmenoja, poistetaan 

ne sieltä alkuperäisen poistosuunnitelman mukaan.  

Jos perustamis- ja tutkimusmenojen aktivoinnit kuitenkin todetaan aiheettomiksi, pois-

tetaan ne taseen varoista ja pienennetään taseen omaa pääomaa vastaavalla määrällä. 

(Yritystutkimus 2011, 30 - 31.) 

 

Kehittämismenoja ovat kehittämistoiminnasta välittömästi aiheutuneet menot, kuten 

esimerkiksi henkilöstömenot niiden henkilöiden osalta, jotka välittömästi toimivat  
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mukana kehittämistoiminnassa.  Kehittämistoimintaa ovat esimerkiksi ennen tuotannon 

aloittamista tai käyttöä tapahtuva prototyyppien ja mallien suunnittelu, rakentaminen ja 

testaus tai uuteen teknologiaan perustuva työkalujen, ohjainten, muottien ja matriisien 

suunnittelu tai uuden tai entistä paremman raaka-aineen, laitteen, tuotteen prosessin, 

järjestelmän tai palvelun suunnittelu, toteuttaminen ja testaus.  Aineettomien hyödyk-

keiden kehittämismenot voidaan aktivoida työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen (ase-

tus kehittämismenojen aktivoinnista 1066/2008) mukaan vain silloin, kun kaikki seu-

raavat ehdot täyttyvät:  

 hyödykkeen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa niin, että se on 

käytettävissä tai myytävissä 

 kirjanpitovelvollisella on aikomus saattaa hyödyke valmiiksi ja käyttää sitä tai 

myydä se 

 kirjanpitovelvollinen pystyy käyttämään hyödykettä tai myymään sen 

 on todennäköistä, että hyödyke tulee tuottamaan kirjanpitovelvolliselle vastaista 

taloudellista hyötyä 

 kirjanpitovelvollisen käytettävissä on riittävästi teknisiä, taloudellisia ja muita 

voimavaroja kehittämistyön loppuunsaattamiseen tai myymiseen 

 kirjanpitovelvollinen pystyy määrittämään luotettavasti hyödykkeestä sen kehit-

tämisvaiheessa aiheutuneet menot 

 

Aktivoiduista poistamattomista kehittämismenoista täytyy olla tilinpäätöksen liitetie-

doissa erittely. Pääsääntöisesti kehittämismenot kirjataan kuluksi poistoina viiden vuo-

den aikana. Jos kehittämismenot osoittautuvat kuitenkin aiheettomiksi tai tuottamatto-

miksi, oikaistaan tasetta poistamalla ne kerralla kokonaan taseen vastaavista sekä pie-

nennetään vastaava määrä omaa pääomaa. (Yritystutkimus 2011, 31 - 32.) 

 

Yritykselle syntyy liikearvoa silloin, kun fuusion, liiketoimintakaupan tai yrityskaupan 

myötä kohteen kauppahinta ylittää sen substanssiarvon eli velattoman omaisuuden ar-

von. Liikearvo tulee kirjata kuluksi pääsääntöisesti viiden vuoden aikana.  Jos liikearvo 

osoittautuu arvottomaksi, oikaistaan tasetta poistamalla se kokonaan kerralla taseen vas-

taavista sekä pienentämällä omaa pääomaa vastaava määrä. (Yritystutkimus 2011, 32.) 

 

Oikaistun taseen erä muut aineettomat oikeudet pitävät sisällään virallisen taseen erät 

aineettomat oikeudet, muut pitkävaikutteiset menot ja aineettomien hyödykkeiden  
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ennakkomaksut. Jos näihin sisältyy vastikkeellisesti hankittuja aineettomia oikeuksia, 

ne aktivoidaan ja poistetaan kuluna pääsääntöisesti viiden vuoden kuluessa. Muut erät 

jotka eivät ole niin sanotusti realisoitavissa ja joihin ei liity tulo-odotuksia tai eivät täytä 

työ- ja elinkeinoministeriön aktivointiedellytyksiä oikaistaan taseesta pois ja pienenne-

tään vastaava määrä omaa pääomaa. (Salmi 2010, 139; Yritystutkimus 2011, 31 - 32.)  

 

5.3.2 Aineelliset hyödykkeet 

 

Aineellisia hyödykkeitä ovat maa- ja vesialueet, rakennukset ja rakennelmat, koneet ja 

kalusto ja muut aineelliset hyödykkeet. Aineellisten hyödykkeiden eriä ei yleensä oi-

kaista. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja ja niiden mahdolliset arvonkorotukset, esi-

tetään arvonkorotuksina ja ne eivät vaikuta tulokseen vaan omaan pääomaan. Jos ne 

osoittautuvat aiheettomaksi, ne peruutetaan ja samalla vähennetään omaa pääomaa vas-

taavalla määrällä. Rakennuksille ei tehdä arvonkorotuksia. Rakennukset ja rakennelmat 

kirjataan kuluiksi poistoina niiden taloudellisena vaikutusaikana ja niiden peruskorjauk-

set, suuret korjausmenot ja rakennusaikaiset korot voidaan lisätä rakennuksen hankin-

tamenoon ja näin poistaa yhdessä rakennuksen kanssa. Koneet ja kalusto myös kirjataan 

kuluksi poistoina niiden taloudellisena vaikutusaikana. Oikaistun taseen muut aineelliset 

hyödykkeet erä sisältää viralliset taseen erät muut aineelliset hyödykkeet, niiden ennak-

komaksut ja keskeneräiset hankinnat. Tähän erään ei myöskään liity yleensä oikaisutar-

peita. (Niskanen & Niskanen 2004, 72 - 73; Yritystutkimus 2011, 33 - 34.) 

 

5.3.3 Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset 

 

Oikaistussa taseessa sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset pitävät sisällään virallisen ta-

seen erät sisäiset osakkeet ja osuudet, muut osakkeet ja osuudet, sisäiset saamiset sekä 

muut saamiset ja sijoitukset. Huomioitavaa on, että virallisen taseen vaihtuvien vastaa-

vien pitkäaikaiset saamiset pitää siirtää oikaistuun taseeseen pysyvien vastaavien sijoi-

tuksiin. (Yritystutkimus 2011, 35.) 

 

Oikaistun taseen erä sisäiset osakkeet ja osuudet muodostuvat virallisen taseen eristä 

osuudet saman konsernin yrityksissä ja osuudet omistusyhteysyrityksissä. Tässä erässä 

pitää tehdä oikaisu, jos omistetun yrityksen pääoma on menetetty eikä osakkeille löydy 

käytettävissä olevien tietojen perusteella arvoa. Tällöin arvo poistetaan osakkeista ja sitä 
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vastaava määrä vähennetään omasta pääomasta. (Niskanen & Niskanen 2004, 73; Yri-

tystutkimus 2011, 35.) 

 

Oikaistun taseen erä muut osakkeet ja osuudet vastaa samaa erää virallisessa taseessa. 

Erä voi sisältää esimerkiksi puhelin-, vesijohto- sähkö- ja kaukolämpöverkkojen liitty-

mismaksuja, avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osuuksia, osuuskunnan osuustodis-

tuksia, osakeyhtiöiden osakkeita tai huoneisto-osakkeita. Tähän erään ei yleensä liity 

oikaisutarpeita. (Niskanen & Niskanen 2004, 73; Yritystutkimus 2011, 35.) 

 

Oikaistun taseen erä sisäiset saamiset muodostuu virallisen taseen eristä saamiset saman 

konsernin yrityksiltä ja saamiset omistusyhteysyrityksiltä. Erä käsittää saamisia sekä 

henkilöomistajilta että koko yrityskokonaisuuden pitkäaikaisia saamisia kuten esimer-

kiksi myynti- laina- ja siirtosaamisia sekä muita saamisia. Myös lyhytaikaiset sisäiset 

saamiset, jotka ovat syystä tai toisesta epävarmoja saatavia, kuuluvat tähän erään. Näitä 

sisäisiä saamisia pitää erityisesti oikaista esimerkiksi silloin, kun henkilöyhtiöillä on 

saamisia vastuunalaisilta yhtiömiehiltä ja niiden määrä ei vähene lainkaan, vaan kasvaa 

ja takaisinmaksu on epävarmaa. Tai kun osakeyhtiöllä on vakuudettomia lainasaamisia 

omistajiltaan ja lainan takaisinmaksu sisältää epävarmuutta omistajan taloudellisen ti-

lanteen vuoksi tai kyseiset omistajat eivät nosta palkkaa tai osinkoja yhtiöstä. Tai kun 

velallisyrityksen oma pääoma on menetetty ja saamisen takaisinmaksu on epävarmaa. 

Tällaisessa tilanteessa erän oikaisussa kyseessä oleva saaminen vähennetään saamisista 

sekä sitä vastaava määrä omasta pääomasta. (Niskanen & Niskanen 2004, 74; Yritystut-

kimus 2011, 35 - 36.) 

 

Oikaistun taseen erään muut saamiset ja sijoitukset sisältyvät lähinnä edellä mainittuihin 

ryhmiin kuulumattomat pitkäaikaiset sijoitusluontoiset erät, jotka eivät palvele varsi-

naista liiketoimintaa. Oikaistussa taseessa tähän kuuluvat esimerkiksi virallisen taseen 

sijoitusten ja pitkäaikaisen saamisen eristä muut saamiset, myyntisaamiset, lainasaami-

set ja siirtosaamiset. (Niskanen & Niskanen 2004, 74; Yritystutkimus 2011, 36.) 

 

5.3.4 Leasingomaisuus 

 

Leasingomaisuus on erä, jota virallisessa taseessa ei ole. Leasingomaisuudella tarkoite-

taan niitä koneita ja laitteita, jotka yritys on vuokrannut pitkäaikaiseen käyttöönsä. Lea-

singomaisuuden määrä kuvaa tulevina vuosina erääntyä vuokria eli leasingmaksuja. 
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Leasingvastuun määrä käy ilmi tilinpäätöksen liitetiedoista. Tämä leasingomaisuus siis 

merkitään taseen vastaavaa puolelle leasingomaisuutena ja vastattavaa puolelle leasing-

vastuuna. (Niskanen & Niskanen 2004, 74; Yritystutkimus 2011, 36.) 

 

5.3.5 Vaihto-omaisuus 

 

Oikaistun taseen vaihto-omaisuuden eriä ovat aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset tuot-

teet, valmiit tuotteet ja muu vaihto-omaisuus. Vaihto-omaisuuden arvoksi kirjataan sen 

hankinnasta ja/tai valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat kulut ja siihen liittyvät kiinteät 

kulut, jos ne ovat olennaisia verrattuna hankinnan/valmistuksen muuttuviin kuluihin. 

Vaihto-omaisuuden arvostuksessa tulee noudattaa varovaisuuden periaatetta, eikä esi-

merkiksi varastossa olevien tavaroiden tai raaka-aineiden arvoa saa yli- tai aliarvostaa. 

Aineet ja tarvikkeet ovat tuotteiden valmistuksessa tarvittavia raaka-aineita sekä muita 

välittömästi valmistukseen tai tuotantoon käytettäviä tarvikkeita kuten esimerkiksi pak-

kaustarvikkeita. Tukku- tai vähittäiskauppaa tekevät yritykset merkitsevät myytäväksi 

ostetut tavarat eli vaihto-omaisuutensa tähän erään. Keskeneräisillä tuotteilla tarkoite-

taan niitä tuotteita, jotka ovat tilinpäätöshetkellä vielä työn alla tuotannossa. Valmiilla 

tuotteilla taas tarkoitetaan yrityksen itse valmistavia tuotteita, jotka ovat tarkoitettu luo-

vutettavaksi eteenpäin. Jos tukku- tai vähittäiskauppaa tekevä yritys on kirjannut myy-

täväksi tarkoitetun vaihto-omaisuutensa tähän erään, tulee se siirtää aineisiin ja tarvik-

keisiin. Muuhun vaihto-omaisuuteen sisältyvät virallisen taseen erät vaihto-omaisuuden 

ennakkomaksut sekä muu vaihto-omaisuus. Vaihto-omaisuuden ennakkomaksu on 

maksu, jonka yritys on maksanut esimerkiksi tilaamastaan raaka-aineesta, mutta ei ole 

vielä kyseistä raaka-aine erää vastaanottanut. Muuta vaihto-omaisuutta on taas sellainen 

vaihto-omaisuus, joka ei kuulu mihinkään edellä mainittuihin vaihto-omaisuuden eriin, 

kuten esimerkiksi arvopaperikauppaa tekevän yrityksen myytäväksi tarkoitetut arvopa-

perit tai rakennusliikkeiden myymättömät osakkeet. Vaihto-omaisuuden erien oikaise-

miseen ei yleensä ole perustetta, ilman yrityksestä saatavaa lisätietoa. (Niskanen & Nis-

kanen 2004, 75; Salmi 2010, 139; Yritystutkimus 2011, 37.) 

 

5.3.6 Lyhytaikaiset saamiset, rahat ja rahoitusarvopaperit 

 

Oikaistussa taseessa lyhytaikaisten saamisten erään kuuluvat myyntisaamiset, sisäiset 

myyntisaamiset, muut sisäiset saamiset ja muut saamiset. Myyntisaamiset ovat tuottei-

den myynnistä yrityksen ulkopuolisille asiakkaille syntyneet saamiset eli tuote on  
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myyty, mutta asiakkaalta ei ole vielä tullut maksua. Mikäli myyntisaamisista on aiheu-

tunut luottotappioita, ne kirjataan liiketoiminnan muihin kuluihin. Jos taas myyntisaa-

misissa on tilinpäätöshetkellä epävarmoja myyntisaamisia, joista todennäköisesti tule-

vaisuudessa tulee luottotappioita, täytyy ne oikaista. Oikaisu tehdään poistamalla ne 

myyntisaamisista ja pienennetään omaa pääomaa vastaavalla määrällä. Jos yritys hyö-

dyntää factoringrahoitusta myynnissä, täytyy oikaisua tehdessä selvittää käyttääkö yri-

tys factoringrahoituksessa brutto- vai nettokirjaustapaa. Bruttokirjauksessa factoringilla 

katetut saamiset sisältyvät jo myyntisaamisiin ja factoringluotto näkyy velkana taseessa. 

Nettokirjauksessa myyntisaamisissa on vain se osa, jota ei ole katettu factoringilla ja 

näin ollen myöskään factoringluotto ei näy taseen veloissa. Tällöin asia pitää oikaista ja 

määrä lisätään myyntisaamisiin ja taseen lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin. (Niskanen 

& Niskanen 2004, 75; Yritystutkimus 2011, 38.) 

 

Oikaistun taseen erää sisäiset myyntisaamiset ei löydy virallisesta taseesta ja näin ollen 

sisäiset myyntisaamiset sisältyvät virallisen taseen eriin saamiset saman konsernin yri-

tyksiltä ja/tai saamiset omistusyhteysyrityksiltä. Näiden saamisten erittely on tilinpää-

töksen liitetiedoissa, jossa ne ovat eritelty myyntisaamisiin, muihin saamisiin ja siir-

tosaamisiin. Sisäiset saamiset siis erotetaan omaksi eräkseen oikaistussa taseessa. (Nis-

kanen & Niskanen 2004, 75 - 76; Yritystutkimus 2011, 38.) 

 

Oikaistun taseen erään muut sisäiset saamiset yhdistetään loput erät sisäisten myyn-

tisaamisten jälkeen virallisen taseen eristä saamiset saman konsernin yrityksiltä ja saa-

miset omistusyhteysyrityksiltä. Näitä ovat esimerkiksi muut sisäiset saamiset ja siir-

tosaamiset. (Niskanen & Niskanen 2004, 76; Yritystutkimus 2011, 38.) 

 

Oikaistun taseen lyhytaikaisten saamisten viimeinen erä on muut saamiset. Nämä saa-

miset ovat yrityksen ulkopuolisia saamisia ja siihen sisältyy virallisen taseen erät lai-

nasaamiset, muut saamiset ja siirtosaamiset. Jos tähän erään kohdistuu mahdollisia oi-

kaisutarpeita, poistetaan ne saamisista ja vähennetään vastaava määrä omasta pääomas-

ta. (Niskanen & Niskanen 2004, 76.) 

 

Viimeisenä eränä taseen vastaavissa ovat rahat ja arvopaperit, joihin sisältyvät virallisen 

taseen erät rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Rahoitusarvopapereilla 

tarkoitetaan sellaisia arvopapereita, joihin yritys on sijoittanut ylimääräisiä kassavaro-

jaan lyhytaikaisesti tai pidempiaikaisesti, ja jotka pääasiassa ovat tarkoitettu tilapäiseksi 
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sijoitukseksi. Nämä voivat olla esimerkiksi rahasto- tai osakesijoituksia. Rahat ja pank-

kisaamiset taas ovat käteisluonteista varallisuutta ja niillä tarkoitetaan lähinnä kassassa 

ja pankkitileillä olevia varoja. Näihin eriin ei yleensä liity oikaisutarpeita. (Niskanen & 

Niskanen 2004, 76; Salmi 2010, 66 - 67. ) 

 

5.4 Taseen vastattavien oikaisu 

 

Taseen oikaisulla on tarkoitus saada aikaan mahdollisimman oikea ja vertailukelpoinen 

kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta tilinpäätöshetkellä. Pohjana tässä käytetään 

Yritystutkimus ry:n suosittelemaa mallia. (Liite nro 4.) Oikaistun taseen vastattavat ja-

kaantuvat omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan. Omaan pääomaan kuuluvat oma 

pääoma, poistoerot ja varaukset sekä oman pääoman oikaisut. Vieraaseen pääomaan 

kuuluvat pitkäaikainen vieras pääoma, laskennallinen verovelka, pakolliset varaukset, 

leasingvastuut ja lyhytaikainen vieras pääoma. (Yritystutkimus 2011, 30 - 31.) 

 

5.4.1 Oma pääoma 

 

Yrityksen oma pääoma on toiminnan riskipuskuri, vakavaraisuuden mittari ja varojen 

jakamisen perusta. Oma pääoma on sidottua ja vapaata pääomaa. Sidottua pääomaa ovat 

osakepääoma, arvonkorotusrahasto ja käyvän arvon rahasto. Vanhat ylikurssi- ja vara-

rahastot ovat myös sidottua pääomaa, mutta niiden kerryttäminen ei ole enää nykyisin 

mahdollista. Vapaata pääomaa ovat muut rahastot, kertyneet voittovarat ja tilikauden 

tulos. Edellä mainittuihin eriin ei yleensä liity oikaisutarpeita. Tilikauden tulos erää täy-

tyy siinä tapauksessa oikaista, jos yritys on käyttänyt ennakko-osinkomenettelyä. Yritys 

on silloin kirjannut kuluvalta kaudelta jaetun osingon osingonjakovelaksi ja vähentänyt 

vastaavan summan oman pääoman voittovaroista. Oikaisussa osingonjako lisätään ta-

kaisin voittovaroihin.  (Niskanen & Niskanen 2004, 77; Yritystutkimus 2011, 39 - 41.) 

 

 

Oman pääoman pääomalaina erä muodostuu vieraan pääoman pääomalaina erän oi-

kaisusta eli siitä, että ko. pääomalaina on tosiasiallisen luonteensa perusteella katsotta-

vissa omaksi pääomaksi ja sen vuoksi siirretään vieraasta pääomasta omaan pääomaan. 

(Yritystutkimus 2011, 45.) 
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Poistoero muodostuu siitä, kun verotuksessa tehdään suuremmat poistot, kuin mitä 

suunnitelman mukaiset poistot olisivat alun perin olleet, eli poistoero on näiden erotuk-

sen määrä. Poistoero pitää oikaista, jos yritys ei ole siirtänyt yhtiöverokannan mukaista 

osuutta poistoerosta laskennalliseen verovelkaan virallisessa tilinpäätöksessä. Oikaisus-

sa yhtiöverokannan mukainen osuus siirretään laskennalliseen verovelkaan. Vapaaehtoi-

sia varauksia huomioidaan ja tarvittaessa oikaistaan samalla tavoin kuin poistoeroa. 

Oman pääoman oikaisut erä taas koostuu kaikista niistä eristä, joilla virallisen taseen 

eriä on oikaistu.  (Niskanen & Niskanen 2004, 79.) 

 

5.4.2 Pitkäaikainen vieras pääoma 

 

Vieras pääoma jakaantuu sen ajallisen pituuden mukaan pitkäaikaiseen tai lyhytaikai-

seen vieraaseen pääomaan. Pääoma mikä erääntyy maksettavaksi yli vuoden kuluttua, 

on pitkäaikaista vierasta pääomaa. Oikaistun taseen pitkäaikaisen vieraan pääoman eriä 

ovat pääomalainat, lainat rahoituslaitoksilta, eläkelainat, saadut ennakot, sisäiset velat ja 

muut pitkäaikaiset velat. (Yritystutkimus 2011, 30, 44.) 

 

Pääomalaina kirjataan tilinpäätöksessä aina vieraaseen pääomaan, mutta tarvittaessa se 

katsotaan joko kokonaan tai osittain omaksi pääomaksi pääoman menettämistä koske-

vassa oman pääoman laskennassa, ja sillä katetaan sidotun oman pääoman säilyttäminen 

ja kertyneet tappiot. Edellä mainitussa tapauksessa sitä oikaistaan sen verran, että mah-

dolliset tappiot saadaan katettua sekä sidottu oma pääoma säilytettyä. Muu osa pääoma-

lainasta jää edelleen vieraaseen pääomaan. Jos taas pääomalaina on sidottu yritykseen 

omaksi pääomaksi lainasopimuksella ennalta määrätyksi ja pitkäksi ajaksi, se siirretään 

joko osittain tai kokonaan omaan pääoman. (Yritystutkimus 2011, 30, 45.) 

 

Oikaistun taseen lainat rahoituslaitoksilta kuuluvat virallisen taseen erät lainat rahoitus-

laitoksilta, joukkovelkakirjalainat ja vaihtovelkakirjalainat. Lainat voivat koti- tai ulko-

maisia lainoja. Ulkomaiset lainat pitää muuttaa kotimaan valuuttaa vastaavaksi tilinpää-

töspäivän kurssin mukaan.  

Kyseistä erää pitää siinä tapauksessa oikaista, jos lainoihin liittyvät kurssitappiot on 

aktivoitu virallisessa tilinpäätöksessä siirtosaamisiin. (Niskanen & Niskanen 2004, 80.) 

 

Eläkelainat on eläkelaitoksille maksettujen eläkevakuutusmaksujen takaisin lainausta ja 

tähän erään ei liity oikaisutarvetta. Pitkäaikaiset saadut ennakot sisältävät suorituksia, 
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jotka on saatu myynnistä etukäteen ennen tuotteiden tai palveluiden luovuttamista asi-

akkaalle. Jos ennakot liittyvät keskeneräisiin töihin, niitä ei lasketa veloiksi. Tähänkään 

erään ei liity oikaisutarvetta. (Niskanen & Niskanen 2004, 81.)  

 

Oikaistun taseen sisäiset velat erään on yhdistetty virallisen taseen erät velat saman 

konsernin yrityksille ja velat omistusyhteysyrityksille mukaan lukien näiltä yrityksiltä 

saadut pitkäaikaiset ostovelat. Tähänkään erään ei liity oikaisutarpeita, mutta tunnuslu-

kuja laskettaessa näiden oletetaan olevan korollisia velkoja. (Niskanen & Niskanen 

2004, 81.) 

 

Oikaistun taseen muihin pitkäaikaisiin velkoihin on yhdistetty virallisesta taseesta erät 

ostovelat, rahoitusvekselit, muut velat ja siirtovelat. Tähän erään ei liity oikaisutarpeita, 

mutta tunnuslukuja laskettaessa näiden oletetaan olevan korollisia velkoja. (Niskanen & 

Niskanen 2004, 81.)  

 

Oikaistun taseen pakollisiin varauksiin on yhdistetty virallisesta taseesta erät eläkevara-

ukset, verovaraukset ja muut pakolliset varaukset. Näillä varauksilla tarkoitetaan meno-

ja, joihin yritys on sitoutunut, mutta niihin ei liity vastaavaa tulon odotusta. Pakolliset 

varaukset ovat yleensä korottomia velkoja. (Yritystutkimus 2011, 47.) 

 

Leasingvastuut on erä, jota virallisessa taseessa ei ole. Leasingvastuulla tarkoitetaan 

niiden koneita ja laitteita vuokria, jotka yritys on vuokrannut pitkäaikaiseen käyttöönsä. 

Leasingvastuuta kuvaa tulevina vuosina erääntyvät vuokrat eli leasingmaksut. Leasing-

vastuun määrä käy ilmi tilinpäätöksen liitetiedoista. Leasing merkitään taseen vastaavaa 

puolelle leasingomaisuutena ja vastattavaa puolelle leasingvastuuna. (Niskanen & Nis-

kanen 2004, 74; Yritystutkimus 2011, 47.) 

 

 

 

5.4.3 Lyhytaikainen vieras pääoma 

 

Vieras pääoma jakaantuu sen ajallisen pituuden mukaan pitkäaikaiseen tai lyhytaikai-

seen vieraaseen pääomaan. Lyhytaikaista vierasta pääomaa on se pääoma mikä erääntyy 

korkeintaan vuoden kuluttua. Oikaistun taseen lyhytaikaisen vieraan pääoman eriä ovat 

korolliset lyhytaikaiset velat, saadut ennakot, ostovelat, muut sisäiset korolliset velat, 
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muut sisäiset korottomat velat ja muut korottomat lyhytaikaiset velat. (Niskanen & Nis-

kanen 2004, 82; Yritystutkimus 2011, 30.) 

 

Oikaistun taseen korollisiin lyhytaikaisiin velkoihin on yhdistetty virallisen taseen erät 

lainat rahoituslaitoksilta, joukkovelkakirjalainat, vaihtovelkakirjalainat, eläkelainat, 

rahoitusvekselit ja muut korolliset velat. Tähän erään ei liity oikaisutarpeita ellei yritys 

ole käyttänyt factoringrahoitusta. Jos yrityksellä on factoringrahoitusta ja yritys käyttää 

siinä nettokirjaustapaa, vaatii se oikaisun. Oikaisussa taseen ulkopuolinen factoringluot-

to lisätään tähän korollisiin lyhytaikaisiin velkoihin ja sitä vastaava luku myyntisaami-

siin. (Niskanen & Niskanen 2004, 82.)  

 

Oikaistun taseen erä saadut ennakot sisältävät lyhytaikaisia saatuja ennakkoja. Tällaisia 

ovat esimerkiksi ne maksut, joita on saatu myynnistä etukäteen ennen tuotteiden tai pal-

veluiden luovuttamista asiakkaalle. Jos ennakot liittyvät keskeneräisiin töihin, niitä ei 

lasketa veloiksi. Tähän erään ei liity oikaisutarvetta.  Ostovelat taas ovat ulkopuolisilta 

tavarantoimittajilta saatuja laskuja, kun he ovat tilattuja tavaroita toimittaneet. Tähän 

erään ei yleensä liity oikaisutarvetta, mutta jos ostovelkoihin sisältyy osamaksuvelkoja, 

siirretään ne lyhytaikaiseen korolliseen vieraaseen pääomaan. (Niskanen & Niskanen 

2004, 82; Yritystutkimus 2011, 48.) 

 

Oikaistun taseen erään sisäiset ostovelat yhdistyvät virallisen taseen lyhytaikaiset velat 

saman konsernin yrityksille ja lyhytaikaiset velat omistusyhteysyrityksille erien osto-

velkojen osuus. Loput näiden virallisen taseen erien sisäisistä veloista menevät oikais-

tun taseen eriin muut sisäiset korolliset velat tai muut sisäiset korottomat velat sen mu-

kaan, ovatko ne korollisia vai ei. (Niskanen & Niskanen 2004, 82; Yritystutkimus 2011, 

48.) 

 

 

Oikaistun taseen vastattavien viimeisenä eränä ovat muut korottomat velat. Tähän erään 

on yhdistetty virallisen taseen lyhytaikaisista eristä muut velat ja siirtovelat.  Muita vel-

koja ovat esimerkiksi arvonlisäverovelat, ennakonpidätysvelat ja osingonjakovelat. Siir-

tovelkoja ovat esimerkiksi jaksotetut erät kuten vakuutusmaksut, vuokrat, lomapalkka-

velat ja palkat. Erässä ei ole oikaisutarvetta, jos yrityksessä ei ole tehty ennakko-osinko 

kirjausta. Ennakko-osinkokirjauksen oikaisu käsiteltiin oman pääoman tilikauden tulos 

erän yhteydessä. (Niskanen & Niskanen 2004, 82; Yritystutkimus 2011, 48.) 
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6 TUNNUSLUKUANALYYSI 

 

 

6.1 Yleistä tunnuslukuanalyysista 

 

Suomessa yrityksiä koskeva vertailu perustuu useimmiten tunnuslukuanalyysiin. Yri-

tykseen ja sen toimintaan voi tutustua tilinpäätöstä lukemalla. Tilinpäätöksestä useim-

miten saa jonkinlaisen käsityksen yrityksen toiminnasta ja sen taloudellisesta tilanteesta, 

mutta yleensä yrityksen analysoinnissa pitäisi päästä syvemmälle, ja siksi analysoinnis-

sa käytetään apuna tunnuslukuja. Tunnusluvut ovat mittareita, jotka ovat kehitetty mit-

taamaan yrityksen taloudellista suorituskykyä. Tunnusluvut mahdollistavat paremmin 

yrityksen kehityksen seuraamisen ja vertaamisen muihin alan toimijoihin. Niiden avulla 

saadaan saman alan eri yritykset ikään kuin samalle viivalle, jolloin niiden vertailemi-

nen helpottuu. Tunnusluvut lasketaan tilinpäätöksen luvuista ja ne esitetään yleensä 

suhdelukumuotoisina eli tunnusluvuissa suhteutetaan yksi tilinpäätöksen erä johonkin 

toiseen tilinpäätöserään. Käytännössä erilaisia tunnuslukuja voidaan laskea hyvinkin 

suuri määrä, mutta tavallisesti käytetyimpiä ovat kannattavuuden, vakavaraisuuden ja 

maksuvalmiuden tunnusluvut. Tunnuslukuanalyysin tärkein osa on laskettujen tunnus-

lukujen vertailu ja se voidaan tehdä tiettyä vuotta koskevana poikkileikkausanalyysina 

ja/tai peräkkäisten vuosien aikasarja-analyysina. Ajallisessa poikkileikkausanalyysissa 

yritystä verrataan toisiin saman alan yrityksiin tai toimialan keskiarvoihin tiettyinä vuo-

sina. Aikasarja-analyysissa taas puolestaan verrataan yrityksen omaa kehitystä useiden 

vuosien ajalta. Ajallisen poikkileikkausanalyysin ja aikasarja-analyysin voi myös yhdis-

tää. (Niskanen & Niskanen 2004, 110 - 112; Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 165.) 

 

6.2 Kannattavuuden tunnusluvut 

 

Yrityksen liiketoiminnan taloudellista tulosta kuvaa kannattavuus ja se on yrityksen 

jatkuvan liiketoiminnan perusedellytys. Yrityksen kannattavuutta voi mitata absoluutti-

sesti tai suhteellisesti. Absoluuttinen mittaaminen tarkoittaa, että yrityksen kannatta-

vuutta mitataan tuottojen ja kulujen erotuksena eli voittona tai tappiona. Suhteellinen 

mittaaminen tarkoittaa, että absoluuttinen kannattavuus jaetaan suhteutettavalla tilinpää-

töserällä. Kannattavuustunnuslukuja voidaan myös laskea kahdella eri periaatteella eli 

yrityksen saavuttamaan tulosta verrataan joko liikevaihtoon tai pääomaan. Kun tulosta 

verrataan liikevaihtoon, niin sillä kuvataan yrityksen katetta eli montako tulossenttiä 
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yksi myyntieuro sisältää. Tätä lähestymistapaa kutsutaan voittoprosentti-

lähestymistavaksi. Kun tulosta taas verrataan pääomaan, niin sillä kuvataan sitä, paljon-

ko yritys ansaitsee pääomalleen vuosikorkoa. (Niskanen & Niskanen 2004, 112; Yritys-

tutkimus ry 2011, 60; Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 166.) 

 

Tavanomaisia kannattavuutta mittaavia tunnuslukuja ovat liiketulosprosentti, käyttöka-

teprosentti, myyntikateprosentti, nettotulosprosentti ja rahoitustulosprosentti. Liiketu-

losprosentti lasketaan liiketulos jaettuna liiketoiminnan tuotoilla. (Liite nro 5.) Liiketu-

losprosentti kuvaa yrityksen toimintapolitiikkaa, toiminnan ja sen kannattavuuden kehi-

tystä sekä soveltuu hyvin yrityksen oman kannattavuuskehityksen kuvaamiseen. Luku 

kertoo, paljonko yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoi-

tuskuluja ja veroja. Lukua voi verrata Yritystutkimus ry:n yleisiin ohjearvoihin ja/tai 

alan muiden yritysten ja/tai toimialan keskimääräisiin arvoihin. Yritystutkimus ry:n oh-

jearvot ovat yli 10 % hyvä, 5 – 10 % tyydyttävä ja alle 5 % heikko. (Yritystutkimus ry 

2011, 61 - 62; Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 166.) 

 

Käyttökateprosentti lasketaan käyttökate jaettuna liiketoiminnan tuotoilla. (Liite nro 5.) 

Käyttökateprosentti kuvaa yrityksen kannattavuuden kehitystä ja luku kertoo liiketoi-

minnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Luvulla ei ole yleispätevää tavoitearvoa, 

mutta sitä voi verrata saman alan yritysten lukuihin tai toimialan keskimääräisiin lukui-

hin. Luvun vertailukelpoisuutta heikentää se, että omistaako yritys itse tuotantovälineet 

vai vuokraako se ne kokonaan tai osittain. Omistetuista tuotantovälineistä syntyy kulua 

poistoina ja vuokratuista tuotantovälineistä kulut ovat liiketoiminnan muita kuluja, jon-

ka vuoksi ne sijoittuvat eri kohtiin oikaistussa tuloslaskelmassa. Liiketoiminnan muut 

kulut on huomioitu jo käyttökatteessa, mutta poistot huomioidaan vasta käyttökatteen 

jälkeen liiketulosta laskettaessa. (Yritystutkimus ry 2011, 60 - 61.) 

 

Myyntikateprosentti lasketaan myyntikate jaettuna liikevaihdolla. (Liite nro 5.) Myynti-

kateprosentti kuvaa yrityksen kannattavuuden kehitystä, kun tuotoista on vähennetty 

yrityksen muuttuvat kustannukset esimerkiksi tavaraostot ja tavaravaraston muutos. 

Myyntikateprosenttia käytetään yleisesti tukku- ja vähittäiskaupan aloilla, mutta ei niin-

kään muilla aloilla, koska sitä ei voida laskea ilman lisätietoja. (Yritystutkimus ry 2011, 

60.) 
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Nettotulosprosentti lasketaan nettotulos jaettuna liiketoiminnan tuotoilla. (Liite nro 5.) 

Nettotulosprosentti kuvaa yrityksen toiminnan tuloksen kehitystä ja luku kertoo yrityk-

sen toiminnan katteen, kun kaikki sen säännölliset tuotot ja kulut on otettu huomioon. 

Luvulla ei ole yleispätevää tavoitearvoa, mutta sitä voi verrata saman alan muihin yri-

tyksiin tai toimialan keskimääräisiin lukuihin. Yleisesti voidaan ajatella, että jos luku on 

positiivinen, niin yrityksen toiminta on kannattavaa. (Kallunki & Kytönen 2007, 81; 

Yritystutkimus ry 2011, 60.) 

 

Rahoitustulosprosentti lasketaan rahoitustulos jaettuna liiketoiminnan tuotoilla. (Liite 

nro 5.) Rahoitustulosprosentti kuvaa yrityksen kannattavuuden kehitystä ja luku kertoo 

miten yrityksen rahoitus riittää investointien omarahoitusosuuksiin, lainojen lyhennyk-

siin, käyttöpääoman lisäykseen ja voitonjakoon omalle pääomalle. Luvun tulee ylittää 

nollataso lyhyelläkin aikavälillä, jotta yritys pystyy suoriutumaan velvoitteistaan esi-

merkiksi lainanantajille tai pystyy säästämään rahaa tuleviin investointeihin. (Yritystut-

kimus ry 2011, 62.) 

 

Tavanomaisia pääoman tuottoa mittaavia tunnuslukuja ovat sijoitetun pääoman tuotto-

prosentti, oman pääoman tuottoprosentti ja kokonaispääoman tuottoprosentti. Sijoitetun 

pääoman tuottoprosentti lasketaan nettotuloksen, rahoituskulujen ja verojen summa jaet-

tuna tilikauden keskimääräisellä sijoitetulla pääomalla. (Liite nro 5.) Sijoitetun pääoman 

tuottoprosentti kuvaa yrityksen suhteellista kannattavuutta ja luku kertoo sen tuoton, 

joka on saatu yritykseen korkoa tai muuta tuottoa vaativalle sijoitetulle pääomalle. Lu-

vulle ei ole yleispätevää tavoitearvoa, mutta sitä voidaan pitää välttävänä, jos se on sa-

malla tasolla kuin yrityksen korollisen vieraan pääoman korko. (Niskanen & Niskanen 

2004, 115; Yritystutkimus ry 2011, 64 - 65.) 

 

Oman pääoman tuottoprosentti lasketaan nettotulos jaettuna tilikauden keskimääräisellä 

omalla pääomalla. (Liite nro 5.) Oman pääoman tuottoprosentti kuvaa yrityksen kykyä 

tuottaa lisäarvoa sille pääomalle, jonka omistajat ovat yritykseen sijoittaneet ja luku 

kertoo sen tuoton, minkä omistajat ovat sijoitukselleen saaneet. Luvulle ei ole yleispäte-

vää tavoitearvoa, vaan tavoitetaso määräytyy sen mukaan, mitä omistajat ovat asettaneet 

tuottovaatimukseksi. (Niskanen & Niskanen 2004, 116; Yritystutkimus ry 2011, 65.) 
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Kokonaispääoman tuottoprosentti lasketaan nettotuloksen, rahoitustuloksen ja verojen 

summa jaettuna taseen loppusummalla. (Liite nro 5.) Kokonaispääoman tuottoprosentti 

kuvaa yrityksen kykyä tuottaa lisäarvoa sille pääomalle, jonka omistajat, rahoittajat ja 

yhteiskunta on yritykseen sijoittanut ja luku kertoo sen tuoton, joka on saatu yrityksen 

kaikelle pääomalle. Tämä tunnusluku on käyttökelpoisempi kuin sijoitetun pääoman 

tuottoprosentti esimerkiksi silloin, kun jakoa yrityksen korollisen ja korottoman pää-

oman välillä ei pystytä tekemään. Lukua voi verrata toimialan lukuihin tai Yritystutki-

mus ry:n ohjearvoihin. Yritystutkimuksen ohjearvot ovat yli 10 % hyvä, 5 - 10 % tyy-

dyttävä ja alle 5 % heikko. (Yritystutkimus ry 2011, 63 - 64.) 

 

6.3 Vakavaraisuuden tunnusluvut 

 

Yrityksen vakavaraisuudella tarkoitetaan yrityksen oman pääoman ja vieraan pääoman 

määrää koko sen pääomasta ja sillä mitataan yrityksen rahoitusriskiä. Vakavaraisuus 

kertoo siitä, miten yritys suoriutuu sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Mitä enemmän 

yrityksellä on vierasta pääomaa suhteessa omaan pääomaan, niin sitä huonompi on sen 

vakavaraisuus tai mitä enemmän on omaa pääomaa suhteessa vieraaseen pääoman, sen 

parempi on sen vakavaraisuus. Tavanomaisia vakavaraisuuden tunnuslukuja ovat oma-

varaisuusaste, suhteellinen velkaantuneisuus ja net gearing (nettovelkaantumisaste). 

(Niskanen & Niskanen 2004, 130; Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 168.) 

 

Omavaraisuusaste lasketaan oma pääoma jaettuna taseen loppusummalla, josta on vä-

hennetty keskeneräisestä työstä saatu ennakko. (Liite nro 5.) Omavaraisuusaste kuvaa 

yrityksen vakavaraisuutta ja sitä pidetään vakavaraisuuden perusmittarina. Luku kertoo 

mikä on yrityksen oman pääoman määrä suhteessa koko pääomaan. Lukua voidaan ver-

rata toimialan lukuihin tai Yritystutkimus ry:n ohjearvoihin, jotka ovat yli 40 % hyvä, 

20 – 40 % tyydyttävä ja alle 20 % heikko. (Niskanen & Niskanen 2004, 131; Yritystut-

kimus ry 2011, 66 - 67; Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 169.) 

 

Suhteellinen velkaantuneisuus lasketaan taseen velat vähennettynä keskeneräisistä töistä 

saaduilla ennakoilla ja niiden lopputulos jaettuna liikevaihdolla. (Liite nro 5.) Suhteelli-

nen velkaantuneisuus kuvaa vieraan pääoman aiheuttamaa rasitetta yritykselle ja luku 

kertoo yrityksen velan määrän suhteessa sen liikevaihtoon. Lukua on järkevää verrata 

vain saman toimialan lukuihin, koska eri toimialalla kustannukset ja investoinnit poik-

keavat suuresti toisistaan, mikä vaikuttaa yleensä suoraan vieraan pääoman määrään. 
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Yritystutkimus ry:n tuotannollisien yrityksien ohjearvot ovat alle 40 % hyvä, 40 – 80 % 

tyydyttävä ja yli 80 % heikko. (Niskanen & Niskanen 2004, 132; Yritystutkimus ry 

2011, 67; Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 169.) 

 

Net gearing (nettovelkaantumisaste) lasketaan korollinen vieras pääoma vähennettynä 

rahoilla ja arvopapereilla ja niiden loppusumma jaettuna omalla pääomalla. (Liite nro 

5.) Net gearing kuvaa yrityksen vieraan pääoman määrää suhteessa omaan pääomaan 

tilanteessa, jossa yritys ensin maksaisi raha- ja rahoitusarvopaperiomaisuudellaan vel-

kaa niin paljon pois kuin pystyisi. Saatu luku kertoo, miten velkaantunut yritys on. Jos 

luku on alle yksi, sitä voidaan pitää hyvänä arvona, mutta mitä suurempi luku on, sen 

velkaantuneempi yritys on. Mikäli luku on negatiivinen ja se johtuu yrityksen oman 

pääoman negatiivisuudesta, on yrityksen vakavaraisuus silloin heikko. (Niskanen & 

Niskanen 2004, 133; Yritystutkimus ry 2011, 68; Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 170.) 

 

6.4 Maksuvalmiuden tunnusluvut 

 

Yrityksen maksuvalmius tarkoittaa sitä, miten yritys suoriutuu lyhyen aikavälin maksu-

velvoitteistaan. Kun yrityksen maksuvalmius on kunnossa, niin yritys pystyy hoitamaan 

maksunsa ajallaan ja edullisimmalla tavalla huomioiden esimerkiksi mahdolliset maksu-

tapaedut. Maksuvalmiutta voidaan tarkastella dynaamisesti eli tulorahoituksen riittä-

vyyttä maksuvelvoitteisiin tilikauden aikana kassavirtalaskelman avulla tai staattisesti 

eli tarkastelua tietyllä hetkellä esimerkiksi tilinpäätöshetkellä. Tässä työssä käytetään 

staattista tarkastelutapaa. Maksuvalmiuden tunnuslukuja ovat esimerkiksi quick ratio, 

current ratio, myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertoaika. (Yritystutkimus ry 2011, 71; 

Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 170.) 

 

Quick ratio lasketaan rahoitusomaisuus jaettuna lyhytaikaisella vieraalla pääomalla. 

(Liite nro 5.)  Luku kuvaa rahoitusomaisuuden määrää suhteessa lyhytaikaiseen vieraa-

seen pääomaan. Luku kertoo pystyykö yritys kattamaan rahoitusomaisuudellaan lyhyt-

aikaisen velat. Jos luku on yli 1, niin silloin Yritystutkimus ry:n mukaan yritys pystyy 

rahoitusomaisuudellaan kattamaan lyhytaikaiset velat ja yrityksen maksuvalmius on 

hyvä. Luvun ollessa 0,5-1 yrityksen maksuvalmius on tyydyttävä ja heikko, jos luku on 

alle 0,5. (Yritystutkimus ry 2011, 71; Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 171.) 

 



39 

 

Current ratiossa rahoitusomaisuuden ja vaihto-omaisuuden summa jaetaan lyhytaikai-

sella vieraalla pääomalla. (Liite nro 5.)  Luku kuvaa rahoitusomaisuuden ja vaihto-

omaisuuden määrää suhteessa lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Luku kertoo pys-

tyykö yritys kattamaan lyhytaikaiset velat, jos myisi vaihto-omaisuutensa ja maksaisi 

siitä saaduilla rahoilla ja muulla rahoitusomaisuudellaan lyhytaikaiset velat pois. Yritys-

tutkimus ry:n ohjearvojen mukaan yrityksen maksuvalmius on hyvä, jos luku on yli 2, 

1-2 tyydyttävä ja alle 1 heikko. (Yritystutkimus ry 2011, 72; Leppiniemi & Kyykkänen 

2013, 171.) 

 

Myyntisaamisten kiertoaika lasketaan Yritystutkimus ry:n mukaan 365 x myyntisaami-

set jaettuna liikevaihdolla. (Liite nro 5.)  Luku kuvaa sitä, miten kauan kestää kun yri-

tyksen myyntituotot tulevat yrityksen kassaan. Luku kertoo montako päivää yritys odot-

taa myymistään tavaroista tai palveluista rahoja asiakkaalta. Myyntisaamisten kierto-

ajalle ei ole olemassa mitään ohjearvoa, mutta sen parempi mitä lyhyempi aika on. (Yri-

tystutkimus ry 2011, 69 - 70; Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 172.) 

 

Ostovelkojen kiertoaika lasketaan Yritystutkimus ry:n mukaan 365 x ostovelat jaettuna 

ostojen ja ulkopuolisten palvelujen summalla. (Liite nro 5.) Luku kuvaa sitä, miten kau-

an kestää, kun yrityksen tuotantoon/myyntiin käyttämät ostot lähtevät yrityksen kassas-

ta. Luku kertoo, montako päivää yritys saa maksuaikaa laskujensa maksuun. Ostovelko-

jen kiertoajalle ei ole olemassa mitään ohjearvoa, mutta sen parempi mitä pidemmän 

maksuajan yritys ostoillensa saa, sillä se on yritykselle edullinen rahoitusmuoto. Yrityk-

sen päivittäisen liiketoiminnan kannalta olisi ihanteellista, että yritys saisi ensin myyn-

neistään rahat ja sen jälkeen vasta maksaisi ostonsa. (Yritystutkimus ry 2011, 69 - 70; 

Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 172.) 

 

6.5 Kassavirtalaskelma 

 

Kassavirtalaskelman perusidea on, että sen avulla tarkastellaan yrityksen rahoituksen 

riittävyyttä maksuperusteisesti menojen etuoikeusjärjestyksessä. Laskelmassa myyntitu-

loilla katetaan ensin yrityksen juoksevat kulut, sitten rahoituskulut sekä verot ja viimei-

seksi investoinnit, lainojen lyhennykset ja voitonjako. Laskelma on vähennyslukumuo-

toinen laskelma, joka kertoo miten yrityksen myynnistä tulleet tuotot ovat riittäneet yri-

tyksen kulujen kattamiseen ja miten yrityksen rahoitus hoidettu. Jos tuotot ovat  
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suuremmat kuin kulut, laskelma kertoo, miten ylijäämä on käytetty. (Niskanen & Nis-

kanen 2004, 179; Yritystutkimus ry 2011, 52; Leppiniemi & Kyykkänen 2013, 173.) 

 

Kassavirtalaskelmaa laadintaa varten tarvitaan yrityksen oikaistu tuloslaskelma, viralli-

nen tase ja liitetiedot. Oikaistua tuloslaskelmaa käytetään sen vuoksi, että silloin kassa-

virtalaskelmasta saadaan vertailukelpoisempi kuva. Yritystutkimus ry esittää mallin 

(Liite nro 6.) kassavirtalaskelmasta, joka on tarkoitettu nimenomaan tilinpäätösanalyy-

sin apuvälineeksi. Tässä laskelmassa lähdetään liikkeelle yrityksen liiketuloksesta ilman 

siihen tehtyä mahdollista palkkakorjausta. Kun tähän lisätään poistot ja arvonalentumi-

set, syntyy yrityksen käyttökate. Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan kannatta-

vuuden ja tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Tämän jälkeen käyttökatteeseen huo-

mioidaan toiminnallisen käyttöpääoman ja pakollisten varausten muutokset. Näin saa-

daan aikaan yrityksen liiketoiminnan toimintajäämä eli kassavirta. (Yritystutkimus ry 

2011, 53 - 58.) 

 

Toimintajäämä kertoo, paljonko myyntitulosta on jäljellä, kun siitä on yrityksen liike-

toiminnan lyhytvaikutteiset menot maksettu. Positiivinen toimintajäämä tarkoittaa, että 

yritys on pystynyt tulorahoituksella hoitamaan lyhytvaikutteiset menonsa. Yrityksen 

kannattavuus ja maksuvalmius ovat kunnossa, jos toimintajäämä on jatkuvasti positiivi-

nen. Jos taas toimintajäämä on jatkuvasti negatiivinen, ei yritys ole suoriutunut lyhyt-

vaikutteisista menoistaan eikä sen toiminta ole kannattavaa. Toimintajäämä voi olla 

hetkellisesti negatiivinen, jos yritys esimerkiksi kasvaa voimakkaasti ja sen käyttöpää-

oman kasvu vaatii isompia kassavaroja. (Yritystutkimus ry 2011, 52, 53 - 58.) 

 

Kun toimintajäämään lisätään rahoitustuotot ja vähennetään rahoituskulut, verot ja 

osingot sekä huomioidaan satunnaiset tuotot ja/tai kulut saadaan rahoitusjäämä. Rahoi-

tusjäämä kertoo, kuinka yritys on selviytynyt kaikista varsinaisen liiketoimintansa juok-

sevista kuluista. Rahoitusjäämän positiivisuus tarkoittaa, että yritys pystynyt hoitamaan 

juoksevat kulunsa tulorahoituksella ja sitä on voitu käyttää myös investointien rahoitta-

miseen ja lainojen takaisinmaksuun. Jos taas rahoitusjäämä on negatiivinen, yritys ei ole 

pystynyt hoitamaan kaikkia juoksevia kulujaan tulorahoituksella. Jatkuva negatiivinen 

rahoitusjäämä merkitsee yrityksen velkaantumista. (Yritystutkimus ry 2011, 53 - 58.) 

 

Kun rahoitusjäämään huomioidaan investointien, sijoitusten ja pitkäaikaisten saamisten 

muutokset niin saadaan investointijäämä. Investointijäämä kertoo onko tulorahoitus 
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riittänyt kattamaan yrityksen investoinnit. Investointijäämän positiivisuus tarkoittaa, että 

yritys on pystynyt tulorahoituksella kattamaan kaikki investoinneista aiheutuneet kulut. 

Jos taas investointijäämä on negatiivinen, investointeja on rahoitettu esimerkiksi lainal-

la. (Yritystutkimus ry 2011, 53 - 58.) 

 

Kun investointijäämään huomioidaan pääomaerien muutokset, saadaan aikaan rahavaro-

jen muutos. Rahavarojen muutos kertoo sen, että onko tilikauden kassavirta ollut yli- 

vai alijäämäinen. Rahavarojen muutoksen tuloksen pitäisi olla tilikauden rahavarojen 

muutoksen suuruinen, koska laskelman tulisi päätyä nollaan. Laskelman päätyminen 

nollaan toimii laskelman tarkastusmenetelmänä, sillä se osoittaa, että kaikki rahat läh-

teet ja käyttökohteet on huomioitu laskelmassa. (Yritystutkimus ry 2011, 53 - 58.) 

 

Yrityksen toimintaedellytyksiä arvioitaessa pitäisi olla käytettävissä 3-5 vuoden ajalta 

kassavirtalaskelmat, jotta kokonaiskuvasta saadaan luotettavampi ja satunnaiset vaiku-

tukset tasoittuvat. Arvioitaessa useamman vuoden kassavirtalaskelmia, voidaan niistä 

päätellä yrityksen kehityksen suuntaa, koska kassavirta reagoi nopeammin liiketoimin-

nassa tapahtuviin muutoksiin kuin tuloslaskelma. (Yritystutkimus ry 2011, 58)  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli tutkia, mikä on toimeksiantaja yrityksen talou-

dellinen tilanne, millainen se on verrattuna alan muihin toimijoihin sekä miten taloudel-

lista tilannetta voisi kehittää. Työn tavoitteena oli tehdä selvitys toimeksiantajalle yri-

tyksen taloudellisesta tilanteesta, jotta sen pohjalta pystyttäisiin puuttumaan mahdolli-

siin epäkohtiin liiketoiminnan kannattavuudessa, vakavaraisuudessa tai maksuvalmiu-

dessa. Työn tarkoituksena oli tehdä kirjallinen raportti eli tilinpäätösanalyysi tehdyn 

selvityksen perusteella. Tehdyn opinnäytetyön avulla saatiin vastaukset kaikkiin edellä 

mainittuihin asioihin, ja onnistuttiin tekemään toimeksiantajalle selkeä ja helppolukui-

nen raportti, jota hän voi hyödyntää yrityksen toiminnassa ja päätöksenteossa. Opinnäy-

tetyö siis vastasi sen alkuperäiseen tarkoitukseen.  

 

 Tilinpäätösanalyysissa tarkasteltiin mennyttä aikaa, mutta silti sen perusteella saatiin 

hyvin selville yrityksen taloudellinen tilanne ja millainen se on verrattuna toimialan 

lukuihin. Tilinpäätösanalyysista saatiin mielenkiintoisempaa ja yksityiskohtaisempaa 

tietoa selville kuin pelkistä tilinpäätöstiedoista. Tilinpäätösanalyysin avulla ikään kuin 

syvällisesti auki kirjoitettiin tilinpäätöksen tietoja ja näin toimeksiantajan on helpompaa 

ymmärtää yrityksen taloudellista tilannetta ja sen eri osa-alueiden vaikutuksia toisiinsa. 

Tilinpäätösanalyysissa prosenttilukumuotoisen tilinpäätöksen, trendianalyysin, kassavir-

talaskelman ja tunnuslukujen avulla selvitettiin yrityksen taloudellinen tilanne ja tehtiin 

niistä tulkintoja sekä päätelmiä teoriaan apuna käyttäen. Tilinpäätösanalyysi toteutettiin 

yrityksen 2011 – 2014 tilikausien tietojen perusteella ja vertailua tehtiin yrityksen eri 

vuosien välillä, toimialan mediaanilukuihin sekä Yritystutkimus ry:n ohjearvoihin. Var-

sinaisia tilinpäätösraportin johtopäätöksiä ja pohdintoja en tässä esitä, vaan ne ovat ker-

rottu tilinpäätösanalyysiraportissa, joka ei ole julkinen. 

 

Opinnäytetyön teoria ja tehtyjen laskelmien kaavat pohjautuvat alan kirjallisuuteen, 

joten työssä on käytetty tyypillisiä yleisesti käytössä olevia tapoja tuloksien laskemiseen 

ja tulkitsemiseen. Tilinpäätösanalyysissa on käytetty tilintarkastajan tarkastamia yrityk-

sen tilinpäätöstietoja vuosilta 2011 – 2014, joten aineiston pitäisi olla luotettavaa ja tä-

män vuoksi työn tuloksia voidaan pitää luotettavina ja tulokset olisivat samoja tekijästä 

riippumatta. Pidempi tarkastelujakso olisi tehnyt opinnäytetyöstä onnistuneemman, 
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mutta tämä ei ollut mahdollista, koska toimeksiantaja yrityksen toiminta on ollut aiem-

min paljon pienimuotoisempaa.  

 

Tämän työn tekeminen oli itselleni haastavaa ja opettavaa. Vaikeinta työssä oli ratkais-

ta, miten tarkasti teoriaosuudessa käsittelee asioita, miten syvälle siinä menee ja mitä 

asioita jättää pois. Ratkaisun näihin asioihin tein osittain sen perusteella, mihin asioihin 

koin itse tarvitsevani eniten lisätietoa, jotta saisin tehtyä toimeksiantajalle mahdolli-

simman luotettavan ja vertailukelpoisen tilinpäätösanalyysiraportin. Tein ratkaisuja 

myös sen perusteella, että toimeksiantaja on pieni osakeyhtiö, joten opinnäytetyössä 

asioita käsiteltiin pienen osakeyhtiön näkökulmasta. Vaikeimmaksi asiaksi koin tilipää-

töksen oikaisemisen ja sen vuoksi teoriaosuudessa tätä käytiin aika yksityiskohtaisesti 

läpi. Toimeksiantajan tilipäätöstietojen oikaisu ei kuitenkaan lopulta ollut haastavaa, 

koska siinä lähinnä vain eri tilinpäätöseriä järjesteltiin uudelleen. Opinnäytetyön aihe 

kokonaisuudessaan oli kiinnostava, koska tein työn yritykselle, jossa itse olen osakkaa-

na. Tämän vuoksi minulle on tärkeää, että yritys on taloudellisesti kunnossa, toimii kan-

nattavasti sekä menestyy nyt ja tulevaisuudessa. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Tuloslaskelmakaava  

LIIKEVAIHTO 

      Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys/vähennys 
 Valmistus omaan käyttöön 

     Liiketoiminnan muut tuotot 

     Materiaalit ja palvelut 

     

 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

    

  

Ostot tilikauden aikana 

    

  

Varastojen lisäys/vähennys 

    

 
Ulkopuoliset palvelut 

     Henkilöstökulut 

      

 
Palkat ja palkkiot 

     

 
Henkilösivukulut 

     

  

Eläkekulut 

     

  

Muut henkilösivukulut 

    Poistot ja arvonalentumiset 

     

 
Suunnitelman mukaiset poistot 

    

 
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 

  

 
Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 

  Liiketoiminnan muut kulut 

     LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 

     Rahoitustuotot ja -kulut 

     

 
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 

   

 
Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 

   

 
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 

   

  

Saman konsernin yrityksiltä 

    

  

Muilta 

      

 
Muut korko- ja rahoitustuotot 

    

  

Saman konsernin yrityksiltä 

    

  

Muilta 

      

 
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 

  

 
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 

 

 
Korkokulut ja muut rahoituskulut 

    

  

Saman konsernin yrityksiltä 

    

  

Muille 

      VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 
  Satunnaiset erät 

      

 
Satunnaiset tuotot 

     

 
Satunnaiset kulut 

     VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 

Tilinpäätössiirrot 

      

 
Poistoeron lisäys/vähennys 

     

 
Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys 
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Tuloverot 

       

 

Tilikauden verot 

      

 

Laskennalliset verot 

     Muut välittömät verot 

     TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 

     

(Yritystutkimus ry 2011, 12 - 13.) 
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Liite 2. Taseen kaava 

Vastaavaa 

   PYSYVÄT VASTAAVAT 

  Aineettomat hyödykkeet 

  

 

Kehittämismenot 

  

 

Aineettomat oikeudet 

  

 

Liikearvo 

   

 

Muut pitkävaikutteiset menot 

 

 

Ennakkomaksut 

  Aineelliset hyödykkeet 

  

 

Maa- ja vesialueet 

  

  

Omistetut 

   

  

Vuokraoikeudet 

  

 

Rakennukset ja rakennelmat 

 

  

Omistetut 

   

  

Vuokraoikeudet 

  

 

Koneet ja kalusto 

  

 

Muut aineelliset hyödykkeet 

 

 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 

Sijoitukset 

   

 

Osuudet saman konsernin yrityksissä 

 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 

 

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 

 

 

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 

 

 

Muut osakkeet ja osuudet 

 

 

Muut saamiset 

   

      VAIHTUVAT VASTAAVAT 

 Vaihto-omaisuus 

   

 

Aineet ja tarvikkeet 

  

 

Keskeneräiset tuotteet 

  

 

Valmiit tuotteet/tavarat 

  

 

Muu vaihto-omaisuus 

  

 

Ennakkomaksut 

  Saamiset 

    

 

Pitkäaikaiset 

   

  

Myyntisaamiset 

  

  

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 

  

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 

  

Lainasaamiset 

  

  

Laskennalliset verosaamiset 

 

  

Muut saamiset 

  

  

Siirtosaamiset 
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Lyhytaikaiset 

  

Myyntisaamiset 

  

  

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 

  

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 

  

Lainasaamiset 

  

  

Laskennalliset verosaamiset 

 

  

Muut saamiset 

  

  

Siirtosaamiset 

  Rahoitusarvopaperit 

  

 

Osuudet saman konsernin yrityksissä 

 

Muut osakkeet ja osuudet 

 

 

Muut arvopaperit 

  Rahat ja pankkisaamiset 

  Vastaavaa yhteensä 

   

 

 

Vastattavaa 

    OMA PÄÄOMA 

    

 

Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 

 

 

Ylikurssirahasto 

   

 

Arvonkorotusrahasto 

   

 

Käyvän arvon rahasto 

   

 

Vararahasto 

    

 

Muut rahastot 

   

  

Yhtiöjärjestyksen/Sääntöjen mukaiset rahastot 

  

Muut rahastot 

   Edellisten tilikausien voitto (tappio) 

  Tilikauden voitto (tappio) 

   TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 

 

 

Poistoero 

    

 

Vapaaehtoiset varaukset 

   PAKOLLISET VARAUKSET 

  

 

Eläkevaraukset 

    

 

Verovaraukset 

    

 

Muut pakolliset varaukset 
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VIERAS PÄÄOMA 

    Pitkäaikainen 

    

 

Pääomalainat 

    

 

Joukkovelkakirjalainat 

   

 

Vaihtovelkakirjalainat 

   

 

Lainat rahoituslaitoksilta 

   

 

Eläkelainat 

    

 

Saadut ennakot 

    

 

Ostovelat 

    

 

Rahoitusvekselit 

   

 

Velat saman konsernin yrityksille 

  

 

Velat omistusyhteysyrityksille 

  

 

Laskennalliset verovelat 

   

 

Muut velat 

    

 

Siirtovelat 

    Lyhytaikainen 

    

 

Pääomalainat 

    

 

Joukkovelkakirjalainat 

   

 

Vaihtovelkakirjalainat 

   

 

Lainat rahoituslaitoksilta 

   

 

Eläkelainat 

    

 

Saadut ennakot 

    

 

Ostovelat 

    

 

Rahoitusvekselit 

   

 

Velat saman konsernin yrityksille 

  

 

Velat omistusyhteysyrityksille 

  

 

Laskennalliset verovelat 

   

 

Muut velat 

    

 

Siirtovelat 

    Vastattavaa yhteensä 

    

(Yritystutkimus ry 2011, 28 - 29.) 
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Liite 3. Oikaistu tuloslaskelma kaava 

LIIKEVAIHTO 

     Liiketoiminnan muut tuotot 

  

+ 

 LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ     

Aine- ja tarvikekäyttö 

  

- 

 Ulkopuoliset palvelut 

  

- 

 Henkilöstökulut 

   

- 

 Laskennallinen palkkakorjaus 

  

- 

 Liiketoiminnan muut kulut 

  

- 

 Valmistevaraston lisäys/vähennys 

 

-/+ 

KÄYTTÖKATE           

Suunnitelman mukaiset poistot 

  

- 

 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien 

   hyödykkeistä 

   

- 

 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset 

   arvonalentumiset 

   

- 

 LIIKETULOS           

Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista 

 

+ 

 Muut korko- ja rahoitustuotot 

  

+ 

 Korkokulut ja muut rahoituskulut 

 

- 

 Kurssierot 

   

+/- 

Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden 

   arvonalentumiset 

   

- 

 Välittömät verot 

   

- 

 NETTOTULOS           

Satunnaiset tuotot 

   

+ 

 Satunnaiset kulut 

   

- 

 KOKONAISTULOS         

Poistoeron lisäys/vähennys 

  

-/+ 

Vapaaehtoisten varausten lisä-

ys/vähennys 

 

-/+ 

Laskennallinen palkkakorjaus 

  

+ 

 Käyvän arvon muutokset 

  

+/- 

Muut tuloksen oikaisut 

  

+/- 

TILIKAUDEN TULOS         

 

 

(Yritystutkimus ry 2011, 14.) 
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Liite 4. Oikaistu tase kaava 

VASTAAVAA 

   

VASTATTAVAA 

  

         PYSYVÄT VASTAAVAT 

  

OMA PÄÄOMA 

  Kehittämismenot 

   

Osake- tai muu peruspääoma 

 Liikearvo 

    

Ylikurssi- ja arvonkorotusrahasto 

Muut aineettomat hyödyk-

keet 

  

Käyvän arvon rahasto 

 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 

 

Muut rahastot 

  Maa- ja vesialueet 

   

Kertyneet voittovarat 

 Rakennukset ja rakennelmat 

  

Tilikauden tulos 

  Koneet ja kalusto 

   

Pääomalainat 

  Muut aineelliset hyödykkeet 

  
Taseen oma pääoma yhteensä 

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 

 

Poistoero 

   Sisäiset osakkeet ja osuudet 

  

Vapaaehtoiset varaukset 

 Muut osakkeet ja osuudet 

  
Poistoero ja varaukset yhteensä 

Sisäiset saamiset 

   
Oman pääoman oikaisut 

 Muut saamiset ja sijoitukset 

  
Oikaistu oma pääoma yhteensä 

Sijoitukset ja pitkäaikaiset 

  
VIERAS PÄÄOMA 

 saamiset yhteensä 

   

Pääomalainat 

  Leasingomaisuus 

   

Lainat rahoituslaitoksilta 

 VAIHTUVAT VASTAAVAT 

 

Eläkelainat 

  Aineet ja tarvik-

keet 

   

Saadut ennakot 

  Keskeneräiset tuotteet 

  

Sisäiset velat 

  Valmiit tuotteet 

   

Muut pitkäaikaiset velat 

 Muu vaihto-omaisuus 

  
Pitkäaikainen vieras pääoma yht. 

Vaihto-omaisuus yhteensä 

  
Laskennallinen verovelka 

 Myyntisaamiset 

   
Pakolliset varaukset 

 Sisäiset myyntisaamiset 

  
Leasingvastuut 

  Muut sisäiset saamiset 

  

Korolliset lyhytaikaiset velat 

 Muut saamiset 

   

Saadut ennakot 

  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 

 

Ostovelat 

   Rahat ja rahoitusarvopaperit 

 

Sisäiset ostovelat 

  VASTAAVAA YHTEEN-

SÄ 

  

Muut sisäiset korolliset velat 

 

     

Muut sisäiset korottomat velat 

 

     

Muut korott. lyhytaikaiset ve-

lat 

 

     
Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 

     
Oikaistu vieras pääoma yhteensä 

     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 

 

(Yritystutkimus ry 2011, 30.)  
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Liite 5. Tunnuslukujen laskenta kaavat 

liiketulos - % = liiketulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä x 100 

käyttökate - % = käyttökate / liiketoiminnan muut tuotot yhteensä x 100 

myyntikate - % = myyntikate / liikevaihto x 100 

nettotulos - % = nettotulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä x 100 

rahoitustulos - % = rahoitustulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä x 100 

sijoitetun pääoman tuotto - % = (nettotulos + rahoituskulut + verot) / sijoitettu pää-

oma keskimäärin tilikaudella 

oman pääoman tuotto - % = nettotulos / oikaistu oma pääoma keskimäärin tilikaudella 

kokonaispääoman tuotto - % = (nettotulos + rahoituskulut + verot) / oikaistun taseen 

loppusumma keskimäärin tilikaudella 

omavaraisuusaste = oikaistu oma pääoma / (oikaistu taseen loppusumma – saadut en-

nakot) 

velka - % (suhteellinen velkaantuneisuus) = (oikaistun taseen velat – saadut ennakot) 

/ liikevaihto  

net gearing = (korollinen vieras pääoma – rahat ja rahoitusarvopaperit) / oikaistu oma 

pääoma 

quick ratio = rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma 

current ratio = (vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus) / lyhytaikainen vieras pääoma 

myyntisaamisten kiertoaika, pv = 365 x (myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset) / 

liikevaihto 

ostovelkojen kiertoaika, pv = 365 x (ostovelat + sisäiset ostovelat) / (ostot + ulkopuo-

liset palvelut) 

 

 

(Yritystutkimus ry 2011, 60 - 72.) 
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Liite 6. Kassavirtalaskelman kaava 

 
Liiketulos 

    + Poistot ja arvonalentumiset       

= Käyttökate 

    -/+ Toiminnallinen käyttöpääoman lisäys/vähennys 

 +/- Pakollisten varausten lisäys/vähennys     

= Toimintajäämä 

    + Rahoitustuotot 

    - Rahoituskulut 

    - Verot 

     +/- Satunnaiset tuotot/kulut       

= Rahoitusjäämä 

    -/+ Investoinnit (netto) 

    -/+ Sijoitusten ja pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys 

= Investointijäämä 

    +/- Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys 

 +/- Lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman lisäys/vähennys 

+/- Pääomalainojen lisäys/vähennys 

  +/- Oman pääoman maksullinen lisäys/vähennys  

- Osingonjako/yksityiskäyttö 

   -/+ Lainasaamisten lisäys/vähennys       

= Rahavarojen muutos 

   + Rahavarat tilikauden alussa 

   - Rahavarat tilikauden lopussa       

= 0 

     

       

 

Toiminnallinen käyttöpääoma 

   + Vaihto-omaisuus alussa 

   - Vaihto-omaisuus lopussa 

   + Lyhytaikaiset saamiset yhteensä alussa 

  - Lyhytaikaiset saamiset yhteensä lopussa 

  + Pitkäaikaiset myyntisaamiset alussa 

  - Pitkäaikaiset myyntisaamiset lopussa 

  - Lyhytaikaiset korottomat velat alussa 

  + Lyhytaikaiset korottomat velat lopussa 

  - Pitkäaikaiset ostovelat alussa 

   + Pitkäaikaiset ostovelat lopussa 

   - Pitkäaikaiset saadut ennakot alussa 

  + Pitkäaikaiset saadut ennakot lopussa     

= Toiminnallisen käyttöpääoman lisäys/vähennys 
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Investoinnit 

     + Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 

 

 

tilikauden lopussa 

     - Edelliseen sisältyvät arvonkorotukset tilikauden lopussa 

 + Tehdyt poistot ja arvonalentumiset 

   - Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 

 

 

tilikauden alussa 

     + Edelliseen sisältyvät arvonkorotukset tilikauden alussa 

 = Investoinnit (netto) 

    

        

 

Sijoitusten ja pitkäaikaisten saamisten muutos 

  + Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset tilikauden lopussa 

 - Osakkeisiin sisältyvät arvonkorotukset tilikauden lopussa 

 + Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 

  - Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset tilikauden alussa 

  + Osakkeisiin sisältyvät arvonkorotukset tilikauden alussa 

 = Sijoitusten ja pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys 

 

        

 

Lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman muutos 

  - Joukkovelkakirjalainat alussa 

    + Joukkovelkakirjalainat lopussa 

    - Vaihtovelkakirjalainat alussa 

    + Vaihtovelkakirjalainat lopussa 

    - Lainat rahoituslaitoksilta alussa 

    + Lainat rahoituslaitoksilta lopussa 

   - Eläkelainat alussa 

     + Eläkelainat lopussa 

     - Pääomalainat alussa 

     + Pääomalainat lopussa 

    - Rahoitusvekselit alussa 

    + Rahoitusvekselit lopussa 

    - Korolliset velat saman konsernin yrityksille alussa 

  + Korolliset velat saman konsernin yrityksille lopussa 

  - Korolliset velat omistusyhteysyrityksille alussa 

  + Korolliset velat omistusyhteysyrityksille lopussa 

  - Muut korolliset velat alussa 

    + Muut korolliset velat lopussa       

 = Lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman lisäys/vähennys 

 

(Yritystutkimus ry 2011, 53 - 56.) 

 

 

 

 


