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Tämän opinnäytetyön tavoite oli selvittää yleisen taloudellisen tilanteen vaikutuk-

sia rakennusalaan, sekä selvittää Pohjolan Jope Oy:n taloudellinen tilanne ja tutkia, 

vaikuttaako yrityksen suuri koko taloudelliseen menestykseen. Tutkimus toteutet-

tiin tunnuslukuanalyysinä. Tunnuslukuanalyysissä laskettiin kannattavuuden, vaka-

varaisuuden sekä maksuvalmiuden tunnuslukuja. Pohjolan Jope Oy:n tilanteen sel-

vittämiseksi vertailtiin viiteen samalla toimialalla toimivaan yritykseen.  

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Opinnäytetyö rakentuu teoreet-

tisesta viitekehyksestä sekä empiirisestä tutkimusosuudesta. Teoreettisessa viiteke-

hyksessä käsiteltiin tilinpäätöstä, tilinpäätösanalyysin vaiheita sekä kannattavuu-

den, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnuslukuja.  

Tutkimuksessa käytettiin kohdeyritysten virallisia tilinpäätöksiä. Näistä laadittiin 

tunnusluvut, joita verrattiin keskenään toisiinsa. Tutkimuksen kohteena olevat yri-

tykset ovat Pohjolan Jope Oy, Valu Expertit Oy, Sokkelisepät Oy, Suomen Talope-

rustus Oy, Rakennus EKOJAT Oy sekä Rakennus Askar Oy. Kaikki kohdeyritykset 

ovat Oulun seudulla toimivia rakennusalan yrityksiä. 

Tutkimuksessa voitiin todeta, että Jope Oy:n taloudellinen tilanne on huonompi 

verrattuna muihin yrityksiin. Tutkimuksen mukaisesti vaikuttaa, että yleinen talou-

dellinen tilanne ei vaikuttanut kohdeyritysten tunnuslukuihin. Tutkimuksessa voi-

tiin myös todeta, että yrityksen suuri koko vaikuttaa ainoastaan vakavaraisuuden 

tunnuslukuihin. 
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1  JOHDANTO 

Tunnusluvut ovat oikaistusta tilinpäätöksestä laskettuja arvoja, jotka näyttävät yri-

tyksen todellisen taloudellisen tilan. Tieto yrityksen taloudellisesta tilasta on tär-

keää, koska sitä tietoa tarvitaan useissa eri tilanteissa, koska tietoa tarvitaan useissa 

eri päätöksentekotilanteissa. Tämän vuoksi yrityksiin tehdään tilinpäätösanalyy-

sejä. (Kallunki 2014, 11; Niskanen & Niskanen 2004, 110)  

Tämän opinnäytetyön aihe on kuuden rakennusalan yrityksen vertailu tunnuslu-

kuanalyysin pohjalta. Tutkimuksessa mukana olevat yritykset ovat Pohjolan Jope 

Oy, Valu Expertit Oy, Sokkelisepät Oy, Suomen Taloperustus Oy, Rakennus Askar 

Oy sekä Rakennus EKOJAT Oy. Analyysin tarkoituksena on selvittää yritysten ta-

loudellista tilaa oikaistuista tilinpäätöksistä laskettavien tunnuslukujen avulla. Tun-

nuslukuina käytettiin kannattavuuden, vakavaraisuuden sekä maksuvalmiuden tun-

nuslukuja.  

Jatkossa opinnäytetyössä käytetään yrityksestä pelkästään nimeä Jope Oy. Opin-

näytetyön tavoitteena on selvittää Jope Oy:n taloudellista tilannetta virallisten tilin-

päätösten perusteella. Tutkimuksessa analysoidaan kaikkia tutkimuksessa käytetty-

jen yritysten tilinpäätöstietoja vuosilta 2012 – 2017.  

Opinnäytetyön tekijän tavoitteena on kehittyä ja laajentaa omaa tietouttaan tunnus-

lukuanalyysin tekemisessä sekä siitä saatujen tulosten analysoinnissa. Opinnäyte-

työn tekijä on vuosia sitten työskennellyt Jope Oy:n palveluksessa monessa erilai-

sessa työssä. Tämän vuoksi hänelle on mielenkiintoista tutkia yleisesti rakennus-

alan taloudellista tilaa sekä Jope Oy:n taloudellista tilaa verrattuna muihin samalla 

alalla toimiviin yrityksiin. Opinnäytetyöntekijä tuntee Yrityksen perustajajäsenet 

sekä kaikki työntekijät henkilökohtaisesti.  

Tutkimus toteutetaan tieteellisenä tutkimuksena ja siihen käytetään yritysten viral-

lisia tilinpäätöstietoja ja sen perusteella lasketaan tunnuslukuja Navita Yritysmalli 

-ohjelmalla. Aiheella pyritään selvittämään yrityksen kilpailukykyä ja taloudellista 
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tilannetta verrattuna muihin saman kokoisiin ja saman alan yrityksiin sekä yleisen 

taloudellisen tilan vaikutuksia rakennusalaan.  

Teoriaosuudessa käsitellään tilinpäätösanalyysin vaiheita, tilinpäätöksen sisältöä 

sekä tunnuslukuja, joita tutkitaan. Tunnuslukuanalyysin perusteella yrityksen joh-

toryhmä voi käsitellä analyysin tietoja ja tutkia taloudellisen tilanteen kannatta-

vuutta ja kehitystä.  

1.1 Tutkimuksen tavoitteet, rajaukset ja tutkimusongelmat 

Tutkimuksen aiheena on tilinpäätösanalyysi, analyysi tehtiin rakennusalalla toimi-

valle Pohjolan Jope Oy:lle. Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia yrityksen talou-

dellista tilannetta ja vertailla sen tunnuslukuja kilpaileviin yrityksiin sekä tutkia 

yleisen taloudellisen tilanteen vaikutuksia rakennusalaan. Tutkimusaineistona käy-

tettiin yritysten virallisia tilinpäätöksiä ja valmistettiin oikaistu tuloslaskelma ja 

tase. Tutkimuksessa käytetään Jope Oy:n sekä viiden muun rakennusalalla toimivan 

yrityksen tilinpäätöstietoja vuosilta 2012 – 2017.  

Tutkimuksessa käytettävät yritykset ovat Pohjolan Jope Oy, Valu Expertit Oy, Sok-

kelisepät Oy, Suomen Taloperustus Oy, Rakennus Askar Oy sekä Rakennus EKO-

JAT Oy. 

Opinnäytetyö tutkimuksen tekemisessä käytetään teoreettisia pohdintoja sekä käy-

tännön järjestelyitä. Tutkimusongelman valitsemisessa monesti joudutaan mietti-

mään tutkimukseen liittyviä ongelmakysymyksiä. Tutkimuksen tekijän täytyy miet-

tiä konkreettiset järjestelyt sekä täytyy päättää, mitä menettelytapoja käyttää. (Hir-

sijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 177) 

Tutkimusongelmana on selvittää, onko yrityksen toiminta ollut kannattavaa ja onko 

edellytyksiä parantaa omaa taloudellista tilannettaan sekä yleisen taloudellisen tilan 

vaikutuksia rakennusalaan.  

Tutkimus voidaan kiteyttää näihin kolmeen kysymykseen: 
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- Kuinka yleisen taloudellisen tilan muutokset vaikuttavat rakennusalaan? 

- Mikä oli Jope Oy:n taloudellinen tilanne tutkimusvuosina verrattuna kilpai-

lijoihin? 

- Vaikuttaako yrityksen suuri koko taloudelliseen menestykseen? 

Tutkimus rajataan koskemaan kuutta Suomessa toimivaa rakennusalan yritystä. 

Tutkimus rajataan tarkoituksella koskemaan viittä yritystä Jope Oy:n lisäksi, jotta 

tutkimus saadaan tehtyä riittävän kattavaksi ja saadaan mahdollisimman tarkka ku-

vaus nykyisestä tilanteesta. 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja lähdekirjallisuus 

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. 

Laadullinen tutkimus on keino erottua muista valtaosatutkimusta ohjaavista teori-

oista ja käsitteistä. Yritysanalyysissä käytetään pääosin käytännöllisiä käsitteitä. 

Todella suuri osa liiketaloutta käsittävien tutkimusten ongelmat ja havainnot on 

tehty laadullisena tutkimuksena. Laadullinen tutkimus on tärkeä osa liiketaloustie-

teellisissä tutkimuksissa. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 23-25) 

Tarkoituksena on tehdä mahdollisimman laadukas ja kattava tutkimus Jope Oy:n 

taloudellisesta tilanteesta tutkimusvuosina. Nämä rakennusalan yritykset on valittu 

tarkkaan, jotta voidaan vertailla eri kokoluokassa toimivien rakennusalan yritysten 

taloudellista tilannetta tunnuslukuanalyysin perusteella. Tutkimuksessa analysoi-

daan oikaistujen tilinpäätösten perusteella laskettujen maksuvalmiuden, vakavarai-

suuden ja kannattavuuden tunnuslukuja. Tilinpäätös- sekä tunnuslukuanalyyseistä 

löytyy useita opinnäytetöitä. 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Opinnäytetyö alkaa johdannosta, jossa käydään läpi tutkimusmenetelmät, tavoitteet 

sekä aihealue, jota käsitellään. Seuraavassa luvussa käydään läpi teoriaa, jossa ker-



10 

 

rotaan yleisesti kirjanpidosta sekä tilinpäätöksestä. Kolmannessa osiossa käsitel-

lään syvemmin tilinpäätöstä sekä tunnuslukuja, joita tutkimuksessa tutkitaan. Nel-

jännessä luvussa käsitellään yleisesti rakennusalan taloudellista tilaa sekä yleisen 

taloudellisen tilanteen muutoksista. Viides luku sisältää lyhyet esittelyt tutkimuk-

sessa mukana olleista yrityksistä. Kuudennessa luvussa analysoin yritysten tilinpää-

töksistä laskettuja tunnuslukuja. Viimeinen luku käsittelee yhteenvedon tutkimuk-

seni tuloksista. 
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2 TILINPÄÄTÖS 

Kirjanpitolaki vaatii, että jokainen liike- tai ammattiharjoittaja on kirjanpitovelvol-

linen. Tilinpäätöksessä käytettävät asiakirjat ovat tuloslaskelma, tase, tilinpäätök-

sen liitetiedot, toimintakertomus sekä rahoituslaskelma. Tilinpäätös laaditaan kaik-

kien lakien ja normien mukaan. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen normit laativat tilin-

päätöksiä, jotka ovat pääosin vertailtavissa. Laissa on tilinpäätöksen laatijalle auk-

koja, jotka antavat tilinpäätöksen laatijalle harkinnanvapautta ja tämän takia on 

vielä nykyäänkin olemassa toisistaan poikkeavia tilinpäätösnormistoja. Eli tilinpää-

tösten laatijalla on valtaa päättää, millaisen tilinpäätöksen laatii ja henkilön, joka 

tilinpäätöstä analysoi, on huomioitava tämä. (Kallunki 2014, 12) 

Pienten yritysten ei tarvitse laatia tilinpäätöksessä rahoituslaskelmaa sekä toimin-

takertomusta. Pienten yritysten luokitus on, että liikevaihdon on oltava alle 7,3 mil-

joonaa euroa, taseen loppusumman on oltava alle 3,6 miljoonaa euroa sekä henki-

löstöä keskimäärin 50 henkilöä. Näistä kriteereistä maksimissaan yksi saa ylittyä 

kahdella edellisellä tilikaudella. (Kallunki 2014, 12; Vilkkumaa 2010, 22) 

2.1 Tase 

Taseen tarkoituksena on näyttää mahdollisimman realistinen kuva yrityksen tämän-

hetkisestä varallisuudesta. Taseessa kerrotaan yrityksen odotuksista sekä taloushis-

toriasta. Taseesta löytyy yrityksen varallisuus tilinpäätöshetkellä sekä kuinka pal-

jon yrityksellä on omaa- ja vierasta pääomaa.  Pienet ja keskisuuret yritykset voivat 

tehdä taseesta lyhennetyn version. (Kallunki 2014, 37) 

Taseessa on kaksi eri puolta, jotka ovat vastaavaa ja vastattavaa. Vastaavaa käsittää 

yrityksen omaisuuden, kun taas vastattavaa käsittää yrityksen rahoituksen. (Niska-

nen & Niskanen 2004, 38) 



12 

 

2.1.1 Vastaavaa 

Vastaavaa eli aktiivipuoli kertoo yrityksen varat, jotka ovat tilinpäätöshetkellä yri-

tyksen käytettävissä. Vastaavaa-puolessa on kaksi eri pääryhmää, on pysyvät- sekä 

vaihtuvat vastaavat. Pysyvistä vastaavista löytyy yrityksen omaisuus, jonka tarkoi-

tuksena on tuottaa yritykselle tuottoja monena eri tilikautena. Kaikki muu yrityksen 

omaisuus löytyy vaihtuvien vastaavien-puolelta. (Ikäheimo, Malmi & Walden 

2016, 58; Salmi 2012, 63) Pysyvät vastaavat voidaan jakaa seuraaviin eriin: 

Aineettomat hyödykkeet ovat hyödykkeitä, jotka eivät ole materiaalista varalli-

suutta. Aineettomia hyödykkeitä on hyvin vaikea myydä yrityksestä pois. Aineet-

tomat hyödykkeet sisältävät kehittämismenot, aineettomat oikeudet, liikearvo, 

muut pitkävaikutteiset menot sekä ennakkomaksut. Kehittämismenot käsittävät 

kaikkea yrityksen markkinointi- sekä myyntikelpoisten tuotteiden tai palveluiden 

kehittämistä. Kehittämismenoja ovat muun muassa ulkopuoliset palvelut, jotka liit-

tyvät suunnitteluun tai toteutukseen tuotteen tai palvelun tuottamisessa sekä tes-

tauksessa. Kehittämismenojen vapaaehtoinen aktivointi on tiukkaan rajoitettu. Ai-

neettomat oikeudet käsittävät muun muassa patentit, vuokraoikeudet, tekijänoikeu-

det ynnä muut yrityksen omistamat oikeudet. Liikearvo on yrityksen velattoman 

osuuden sekä liiketoiminnan kauppahinnan erotus. Muut pitkävaikutteiset menot 

käsittävät esimerkiksi yrityksen toimitilojen peruskorjauksia sekä markkinointi-

kampanjoiden kustannuksia. Ennakkomaksut ovat nimensä veroisia, eli kaikki 

edellä mainittujen menojen maksuja, jotka on maksettu ennakkoon. (Salmi 2012, 

63-66) 

Aineellisia hyödykkeitä ovat yrityksen materiaalinen varallisuus eli maa- ja vesi-

alueet, rakennukset ja rakennelmat, koneet ja laitteet, muut aineelliset hyödykkeet 

sekä ennakkomaksut. Maa- ja vesialueista sekä aineellisten hyödykkeiden ennak-

komaksuista ei tehdä poistoja, koska ne eivät ole kuluvia hyödykkeitä. Rakennuk-

sista ja rakennelmista sekä koneista ja laitteista tehdään suunnitelman mukaiset 

poistot. (Salmi 2012, 66-67) 
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Sijoitukset ovat yritykselle sellaisia sijoituksia, joiden tavoitteena on tuottaa yrityk-

selle tuloa useampana kuin yhtenä tilikautena. Sijoituksia voivat olla esimerkiksi 

yrityksen ostamat osuudet saman konsernin yrityksistä, osuudet omistusyhteysyri-

tyksistä, huoneisto-osakkeet ynnä muut. Tämän lisäksi sijoitukset sisältävät saami-

sia saman konsernin yrityksiltä, saamisia omistusyhteysyrityksiltä sekä muita saa-

misia. (Yritystutkimus ry 2011, 35-36) 

Vaihtuvien vastaavien-puolella on yrityksen omaisuus, joka tuottaa yritykselle tuot-

toa vain yhtenä tilikautena. Vaihtuvien vastaavien-puolelta löytyy muun muassa 

vaihto-omaisuutta, yrityksen saamisia, rahoitusarvopapereita sekä rahat ja pankki-

saamiset. (Ikäheimo ym. 2016, 58; Salmi 2012, 63-72) 

Vaihto-omaisuus on yrityksen omaisuutta, joka pyritään myymään markkinoille ja 

peritään siitä asiakkailta korvausta. Yrityksen vaihto-omaisuutta ovat muun muassa 

raaka-aineet, tarvikkeet, puolivalmisteet ja valmiit tuotteet sekä kaikki muu myytä-

väksi tarkoitettu. Vaihto-omaisuuden hankintameno voidaan merkitä tilinpäätök-

sessä kahdella eri tavalla. Hankintamenoa voivat olla pelkästään muuttuvat kulut 

tai vaihtoehtoisesti siihen voidaan lisätä ne kiinteät kulut, jotka on mahdollista koh-

distaa tuotteisiin. Vaihto-omaisuuden arvon laskeminen voi tapahtua niin monella 

tapaa, että arvoa ei voi vertailla keskenään eri yritysten välillä. (Ikäheimo ym. 2016, 

60; Salmi 2012, 68-69) 

Vaihtuvien vastaavien saamiset ovat saamisia, jotka ovat yritykselle tuloa vain yh-

dellä tilikaudella. Vaihtuvien vastaavien saamiset ovat joko pitkä- tai lyhytaikaisia. 

Saamiset ovat tärkeä osa yrityksen maksuvalmiutta, sillä saamiset ovat nopeasti ra-

haksi muuttuvaa varallisuutta, mutta niitä ei vielä voi käyttää yrityksen kulujen hoi-

tamiseen. Suuret saamisten määrät ovat yritykselle riski kääntyä epävarmoiksi saa-

misiksi ja luottotappioiksi. Oikaistussa tilinpäätöksessä epävarmat saamiset vähen-

netään yrityksen saamisista ja lisätään liiketoiminnan muihin kuluihin. (Salmi 2012, 

70-71) 
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Vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopaperit ovat puolestaan lyhytaikaisia, tilapäisiä 

sijoituksia muun muassa osakkeisiin, joukkolainoihin ynnä muihin arvopapereihin. 

Rahoitusarvopaperit ryhmitellään kahteen eri ryhmään joita ovat osuudet saman 

konsernin yrityksissä sekä muut osakkeet ja osuudet sekä arvopaperit. Yrityksen 

hankkimia omia osakkeita ei käsitellä taseessa varoina. Arvopapereita voidaan kir-

jata sekä pysyvien vastaavien sijoituksiin että vaihtuvien vastaavien rahoitusarvo-

papereihin. Erona näissä kahdessa on se, että rahoitusarvopaperit ovat yleensä ly-

hytaikaisia sijoituksia ja pysyvien vastaavien sijoitukset ovat hieman pidempiaikai-

sia sijoituksia. Rahoitusarvopapereiden tilinpäätöspäivän arvon ja tasearvon erotus 

on oltava näkyvillä tilinpäätöksen liitetiedoissa. (Niskanen & Niskanen 2004, 46; 

Salmi 2012, 71-72)  

Rahat ja pankkisaamiset sisältävät yrityksen käteisrahat sekä pankkitilin saldot. Ra-

hat ja pankkisaamiset ovat yritykselle sitä omaisuutta, jolla yritys voi maksaa eri-

laiset sitoumuksensa. Kun yrityksellä on riittävästi kassavaroja, on sillä mahdolli-

suus valoisaan tulevaisuuteen. Rahat ja pankkisaamiset eivät tuo hirveästi yrityk-

selle voittovaroja ilman riskejä. (Salmi 2012, 72) 

2.1.2 Vastattavaa 

Vastattavaa eli passiiva-puoli kertoo yrityksen velat ja vastuut, eli kuinka yrityksen 

omaisuus on rahoitettu. Vastattavaa-puolelta löytyy siis oma pääoma, tilinpäätös-

siirtojen kertymä sekä pakolliset varaukset. Eli muun muassa, eläke- tai verova-

raukset sekä näiden lisäksi vastattavaa puolelta löytyy vieras pääoma. Taseen vas-

tattavaa-puolelta löytyy myös edellisten tilikausien voitto sekä tuloslaskelmassa 

laskettu kuluneen tilikauden voitto. (Niskanen & Niskanen 2004, 46; Salmi 2012, 

63-72) 

Vastattavaa-puolen omapääoma sisältää yrityksen osakepääoman, kertyneet voitto-

varat sekä erilaiset rahastot. Tilinpäätöksessä omaa pääomaa ei jaotella erikseen 

sidottuun tai vapaaseen pääomaan, vaan tilinpäätöksen liitetiedoissa yrityksen täy-

tyy ilmoittaa omana pääomana yrityksen jakokelpoiset varat. Osakepääoma on 
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omistajien sijoittamia varoja yrityksen osakkeita vastaan. Omaan pääomaan sijoi-

tetut rahastot voivat olla esimerkiksi arvonkorotusrahasto sekä ylikurssirahasto. 

Ylikurssirahastoon merkitään voittovarat, jotka ovat kertyneet, kun yritys on osta-

nut omia osakkeita ja on myynyt myöhemmin voitolla eteenpäin. Arvonkorotusra-

hasto on suunnattu ainoastaan maa- ja vesialueisiin sekä yrityksen arvopapereihin. 

Arvonkorotusrahastoon merkitään omistuksen arvo, mikäli se on oleellisesti sekä 

pysyvästi noussut alkuperäisestä hankintamenosta. (Niskanen & Niskanen 2004, 

46-48; Salmi 2012, 72-75) 

Edellisten tilikausien voitto käsittelee aiempien tilikausien voittoa osingonjaon sekä 

tappioiden vähentämisen jälkeen. Vuosittain järjestettävässä yhtiökokouksessa yri-

tyksen omistajat päättävät, kuinka paljon jaettavissa olevia varoja jaetaan omista-

jille. Yhtiö ei voi jakaa osinkoa, mikäli sen oletetaan vaikuttavan yrityksen maksu-

kykyyn. (Salmi 2012, 78; Yritystutkimus ry 2011, 40) 

Tuloslaskelmassa laskettu tilikauden voitto kertoo sen, kuinka paljon yritys onnistui 

kuluneella tilikaudella tuottamaan voittoa omistajilleen. Tilikauden voitoista vä-

hennettyjen kulujen jälkeen jää yritykselle ja sen omistajille jaettava osuus. (Salmi 

2012, 78; Yritystutkimus ry 2011, 42) 

2.2 Tuloslaskelma 

Tuloslaskelman tarkoituksena on näyttää, millaista tulosta yritys on tehnyt tilikau-

den aikana. Kirjanpitolaissa määritellään, että tuloslaskelman täytyy sisältää kaikki 

kauden kirjatut tuotot ja kulut, joiden erotuksella voidaan laskea tilikauden tulos. 

Tuloslaskelmassa on kaksi erilaista kaavaa. Tuloslaskelma on jaettu seuraaviin osa-

alueisiin: 

- varsinaisen liiketoiminnan tuotot ja kulut 

- rahoituksen tuotot ja kulut 

- tilinpäätössiirtojen ja verojen muutokset. (Kallunki 2014, 31; Ikäheimo ym. 

2016, 64) 
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Tuloslaskelman kaavat ovat kululajikohtainen ja toimintakohtainen tuloslaskelma 

(Kallunki 2014, 31). Kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa tilikauden aikana yrityk-

selle syntyneet kulut vähennetään tulleista tuotoista kululajien mukaan samassa jär-

jestyksessä. Esimerkiksi raaka-aineet, palkat sekä poistot ja korot. Toimintakohtai-

sessa tuloslaskelmassa kulujen vähennysjärjestys pohjautuu toimintokohtaiseen ja-

otteluun. Esimerkiksi liikevaihdosta vähennetään osto- ja hankintakulut sekä 

myynti- ja markkinointikulut ennen liikevoittoa. (Niskanen & Niskanen 2004, 28-

37) 

2.3 Liitetiedot 

Liitetiedot kuuluvat olennaisena osana yrityksen tilinpäätökseen. Liitetiedoille on 

varattu tilinpäätöksessä oma paikka, jotta tietojen etsiminen sekä esittäminen olisi 

mahdollisimman helppoa ja tilinpäätös olisi helppo lukea. Tuloksessa ja taseessa 

voidaan näyttää asiat pienemmin, jos esittämisen selkeys sitä vaatii. Liitetiedoissa 

annetaan sitten tarkempi kuva yrityksen tuloksesta ja taseesta. Pienet ja mikroyri-

tykset saavat esittää liitetietonsa paljon suppeampana muihin yrityksiin nähden. 

Yritysten liitetiedoissa on esitettävä seuraavat asiat: 

- Oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta 

- Selostus mikäli tilinpäätösperiaatteista on poikettu 

- Tilinpäätöksen laadintaperusteet. (Salmi 2012, 84-87) 

Kirjanpitolaki vaatii, että yritysten on esitettävä liitetiedot tilinpäätöksessä. Lain 

mukaan liitetiedoissa on annettava tietoja, jotka koskevat tilinpäätöksen laatimista, 

tuloslaskelmaa, taseen vastaavia sekä vastattavia, tuloveroja, vastuusitoumuksia 

sekä vakuuksia ja taseen ulkopuolelle jääviä asioita, tilintarkastajien palkkioita, 

henkilöstöä sekä toimielinten jäseniä sekä konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvol-

lista. Jotta yritys antaisi riittävän kattavan kuvan omasta liiketoiminnastaan, voi 

olla, että joutuvat ne liitetiedoissa esittämään asioita, joita ei ole laissa erikseen mai-

nittu. (Kallunki 2014, 54-55; Leppiniemi & Kykkänen 2015, 167-168) 
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2.4 Vuosikertomus 

Vuosikertomus on yritysten viesti rahoittajille sekä suurelle yleisölle. Vuosikerto-

mukselle ei löydy lakia, mutta arvopaperilaissa löytyy joitain mainintoja tästä. Vuo-

sikertomus on kaikille julkinen ja sieltä löytyy laissa säädettyjä tietoja. On tärkeää, 

että vuosikertomus on tehty hyvän arvopaperikauppatavan mukaan. Vuosikerto-

muksesta käy ilmi yrityksen vuotuinen tilinpäätös eli tuloslaskelma ja tase sekä lii-

tetiedot. Vuosikertomuksessa pyöristellään lukuja tuloslaskelmassa ja taseessa lä-

himpiin tuhansiin tai miljooniin. Liitetiedot sekä toimintakertomukset ovat vuosi-

kertomuksessa täydellisinä. Vuosikertomuksesta käyvät ilmi yrityksen strategia, 

keskeiset toimialat sekä tuotteet tai palvelut. (Salmi 2012, 88-90) 

Toimitusjohtaja yleensä laittaa oman katsauksensa vuosikertomukseen ja tässä osi-

ossa näkyvät yrityksen strategia sekä sen strategian toteutuminen. Toimitusjohtajan 

katsauksessa myös yleensä käyvät ilmi menestys suhteessa odotuksiin sekä toimin-

taympäristö. (Salmi 2012, 89) 

2.5 Tilinpäätöksen oikaisut 

Yritykset voivat vaikuttaa oman tilinpäätöksen sisältöön erilaisten kirjausten muo-

dossa. Yritykset käyttävät erilaisia tuloksenjärjestelykeinoja, jotta ne saavuttaisivat 

taloudellisen edun, joko yritykselle tai sen omistajille. Muun muassa yritykset siir-

tävät tuottoja ja kuluja niille mieluisimpaan tilikauteen viivyttämällä tai nopeutta-

malla myyntiä tai kohdistamalla yrityksen myyntituotot tietylle ajanjaksolle. Viral-

lisessa muodossa yritysten tilinpäätökset eivät ole vertailukelpoisia, koska viralli-

nen tilinpäätös ei välttämättä anna realistista kuvaa yrityksen kannattavuudesta sekä 

taloudellisesta tilanteesta. (Niskanen & Niskanen 2004, 60; Kallunki & Kytönen 

2007, 29) 

Jotta yritysten tunnuslukuja voidaan vertailla, on ne ensin laskettava ja valmistet-

tava tilinpäätöksen oikaisu. Tilinpäätöksen oikaisu sisältää sekä tuloslaskelman, 

että taseen oikaisut. Tilinpäätösten oikaisujen tarkoituksena on saada vertailtavien 
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yritysten tilinpäätökset vertailukelpoisiksi. (Niskanen & Niskanen 2004, 60-61; 

Salmi 2012, 144; Yritystutkimus ry 2011, 17) 

2.5.1 Taseen oikaisu 

Taseen oikaisulla pyritään eliminoimaan sellaiset vastaavien erät, jotka eivät tuota 

yritykselle voittoa. Taseen oikaisun tavoitteena on myös tuoda näkyviin sellaiset 

yrityksen varallisuudet, jotka eivät vielä ole taseessa näkyvillä. Velat, jotka eivät 

näy taseessa, tuodaan näkyville oikaistussa taseessa. (Salmi 2012, 153) 

Taseen vastaavien erästä poistetaan yrityksen perustamismenot, koska ne erät eivät 

tuota itsenäisesti yritykselle tuloa. Arvottomaksi todettu liikearvo poistetaan viiden 

vuoden aikana tasapoistoin ja taseen oikaisua tehdessä tämä vähennetään omasta 

pääomasta. Aineettomien hyödykkeiden menot, joilla ei ole tulontuottamiskykyä, 

vähennetään omasta pääomasta. Aineellisten hyödykkeiden eli maa- ja vesialuei-

den, koneiden ja kaluston, sekä rakennusten taseeseen merkittyjä arvoja ei oikaista. 

Vastaavien puolen sijoitukset, jotka ovat menettäneet arvonsa vähennetään omasta 

pääomasta. Vaihto-omaisuuden arvoksi voidaan merkitä sekä muuttuvat kustan-

nukset että ne kiinteät kustannukset jotka ovat oleellisia yritykselle. Oikaistussa ta-

seessa vaihto-omaisuus esitetään yhtenä eränä. Luottotappiot sekä epävarmat 

myyntisaamiset vähennetään oikaisussa yrityksen omasta pääomasta. (Salmi 2012, 

153-157; Yritystutkimus ry 2011, 31-36) 

2.5.2 Tuloslaskelman oikaisu 

Virallisessa tuloslaskelmassa ei tarvitse kirjanpitolain mukaan eritellä myynti- ja 

käyttökatetta (Yritystutkimus ry 2011, 17). Tuloslaskeman oikaisulla on tarkoitus 

selvittää tulos, joka kuvaa jatkuvan ja ennustettavan liiketoiminnan tulosta. Tulos-

laskelman oikaisussa liikevaihtoon sisältyy liiketoiminnan varsinaiset tuotot. Liike-

vaihdosta vähennetään sekä verot, että annetut alennukset, sillä nämä kulut eivät 

kuulu yritykselle. (Salmi 2012, 144-145) 
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Valmistevaraston muutoksen oikaisu sisältää sekä puolivalmisteet että valmiit tuot-

teet joita yrityksessä on valmistettu. Oikaisu sisältää myös varaston muutoksen. 

(Salmi 2012, 146) 

Virallisessa tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin tuottoihin luetaan tuotot, jotka 

eivät sisälly yrityksen liikevaihtoon. Näitä tuottoja ovat esimerkiksi yritykseen tul-

leet vuokratulot sekä saadut provisiot. Liiketoiminnan muut tuotot oikaistaan siten, 

että kaikki tuotot, jotka heikentävät yritysten vertailukelpoisuutta, siirretään yrityk-

sen satunnaisiin tuottoihin ja niiden hankinnasta aiheutuneet kulut siirretään sen si-

jaan satunnaisiin kuluihin. (Salmi 2012, 146; Yritystutkimus ry 2011, 18) 
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3 TILINPÄÄTÖSANALYYSI 

Tilinpäätösanalyysi käsittää yrityksen taloudellisen tilan arviointia, jotta voidaan 

tehdä tarvittavia päätöksiä. Päätöstilanteissa yritystä voidaan verrata toisiin yrityk-

siin sekä asetettuihin tavoitteisiin, ja vertailla samaa yritystä eri vuosina. Tilinpää-

tösanalyysin tärkeys tuleekin esille sillä, että voidaan vertailla mahdollisimman pal-

jon eri asioita. (Kallunki 2014, 12) 

Usein puhutaan yrityksen tuloksia verratessa tilinpäätösanalyysistä, vaikka todelli-

suudessa on tehty tunnuslukuanalyysi. Tunnuslukuanalyysillä tarkoitetaan analyy-

siä, johon on laskettu oikaistusta tilinpäätöksestä lukuja, jotka kertovat yrityksen 

todellisen taloudellisen tilanteen. Tunnuslukuanalyysissä tutkitaan joko useampien 

asioiden välisiä suhteita sekä ajallista kehitystä tai yksittäisiä arvon muodostumia. 

(Niskanen & Niskanen 2004, 109; Ikäheimo ym. 2016, 102)  

3.1 Tilinpäätösanalyysin käyttäjät 

Tilinpäätösanalyysiä käyttävät ne kaikki yritykseen liittyvät henkilöt, jotka halua-

vat tietoa yrityksen analyysin hetkisestä taloudellisesta tilanteesta. Monille sidos-

ryhmille analyysi on sen verran tärkeä, että he tekevät itse tilinpäätösanalyysin ky-

seiseen yritykseen. Tilinpäätösanalyysin käyttäjiä ovat: 

 Osakkeen omistajat, koska tilinpäätösanalyysi vaikuttaa osakkeen osto- ja 

myyntipäätökseen sekä tilinpäätösanalyysillä voi arvioida tulevia osinkoja. 

 Lainoittajat, koska analyysi vaikuttaa yrityksen lainapäätöksiin. 

 Tavaroiden ja palveluiden toimittajat, jotta he voivat helpommin päättää, 

että myöntävätkö he yritykselle luottoa. 

 Asiakkaat, koska tilinpäätösanalyysillä asiakkaat saavat tietoa siitä, että tu-

levatko tuotteet perille ja ajoissa, sekä onko asiakkailla mahdollista saada 

tuotetukea tulevaisuudessa. 
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 Yrityksen johto ja työntekijät. Johto voi arvioida työntekijöiden työsuori-

tuksia ja työntekijät saavat selvyyttä siitä, että onko tulossa kannustimia tai 

palkkiojärjestelmiä, sekä maksetaanko heille eläkettä. 

 Viranomaiset saavat tilinpäätösanalyysistä tietoon maksettujen verojen 

määrän ja toimialat joilla yritys toimii. (Kallunki 2014, 18) 

3.2 Tilinpäätösanalyysin vaiheet 

Nykyään tilinpäätösanalyysin voi jaotella kolmeen erityyliseen analyysiin eli raha-

virta-analyysiin, suoriteperusteiseen analyysiin sekä markkinaperusteiseen analyy-

siin. Rahavirta-analyysissä tutkitaan rahavirtoja eli menoja ja tuloja ei kohdisteta 

eri tilikausille. Suoriteperusteisessa analyysissä tuotot ja kulut kohdistetaan eri tili-

kausille ja sekä tulot että menot kirjataan heti niiden ilmaannuttua. Markkinaperus-

teista analyysistä tilinpäätöksestä saatua informaatiota yhdistellään osakemarkki-

noilta saatuun informaatioon. (Kallunki ym. 2007, 14) 

Tilinpäätösanalyysissä on kolme eri vaihetta. Tilinpäätösanalyysin ensimmäisessä 

vaiheessa muokataan perustietoja eli taseen sekä taseen liitetietoja sekä tuloslaskel-

maa. Muokkauksen pääkohtainen tavoite on tuottaa oikaistu tilinpäätös. Oikaistu 

tilinpäätös on edellytys sille, että tilinpäätöksiä voidaan vertailla muihin yrityksiin 

tai oman yrityksen edellisiin tilinpäätöksiin. Tilinpäätösanalyysin seuraava vaihe 

on analyysikohteiden sekä mittausmenetelmien valinta. Tilinpäätösanalyysin laatija 

sekä analyysin todellinen käyttötarkoitus valitsevat menetelmät, joilla halutaan mit-

taukset tehdä. Viimeisessä eli kolmannessa vaiheessa tarkastellaan taloudellisesti, 

että miten yritys on menestynyt. Tilinpäätösanalyysin laatija on valinnut tekniikat 

ja vertailukohteet, joita haluaa käyttää. (Niskanen & Niskanen 2004, 19-20) 

3.3 Tilinpäätösanalyysin tunnusluvut 

Tilinpäätösanalyysin tunnusluvut näyttävät yrityksen tämänhetkisen suoritusky-

vyn. Tunnuslukujen tärkein tehtävä on mitata lyhytaikaista kannattavuutta. Kun ha-
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lutaan tarkastella yrityksen pitkäaikaista kannattavuutta, voidaan vertailla tämän-

hetkisiä tunnuslukuja aiempien vuosien tunnuslukuihin. Tunnuslukuja voidaan laa-

tia todella paljon. Tutkimuksissa laskettavat tunnusluvut jaottuvat kolmeen ryh-

mään: vakavaraisuuden, kannattavuuden sekä maksuvalmiuden tunnuslukuihin. 

(Niskanen & Niskanen 2004, 110-112; Vilkkumaa 2010, 43) 

Tilinpäätösestä laskettavien tunnuslukujen ohella on olemassa myös kassavirta- 

sekä osakekohtaisia tunnuslukuja. Tunnuslukujen tulosten oikeellisuus riippuu täy-

sin tilinpäätösten luotettavuudesta. Tunnuslukuanalyysiin kuuluu oleellisena osana 

myös laskettujen tunnuslukujen analysointi. Yhden vuoden ja yhden yrityksen tun-

nuslukujen perusteella ei voi kovinkaan useasti tehdä päätelmiä, joten on hyvä ver-

rata laskettuja tunnuslukuja muihin yrityksiin. (Niskanen & Niskanen 2004, 110-

112) 

3.3.1 Kannattavuuden tunnusluvut 

Kannattavuus on tärkein edellytys, jotta liiketoiminta olisi jatkuvaa. Heikko kan-

nattavuus tarkoittaa, että yritys tuottaa tappiota ja joutuu kuluttamaan omaa pää-

omaansa, joka tulee loppumaan joskus. Yleisesti ottaen kannattavuus jaetaan liike-

vaihtoon suhteutettuihin katelaskelmiin sekä pääomaan suhteutettuihin tuottolas-

kelmiin. (Alma Talent 2018, a.)  

Kannattavuus näyttää liiketoiminnan tämänhetkisen taloudellisen tuloksen. Kan-

nattavuus käsittää, että tietyllä ajanjaksolla yrityksen liikevaihto on suurempi kuin 

tällä ajanjaksolla olevat kulut, eli rahavirta on suurempi yritykseen päin kuin sieltä 

poispäin. Absoluuttista kannattavuutta tarkastellaan vähentämällä liiketoiminnan 

kulut tuotoista, eli kannattavuutta tarkastellaan voittona. (Vilkkumaa 2010, 44; Yri-

tystutkimus ry 2011, 60) 
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3.3.1.1 Liiketulos-% 

Liikevoitto eli liiketulos on virallisessa tuloslaskelmassa ensimmäinen välitulos. 

Liiketulos käsittelee, kuinka paljon yrityksen tuottoja on jäljellä ennen vähennettä-

viä rahoituskuluja sekä veroja. Tunnusluvulla voidaan mitata yrityksen kehitystä 

vuosien varrella sekä vertailla samalla toimialalla toimivia yrityksiä. Liiketulospro-

sentti saadaan, kun jaetaan liikevoitto liikevaihdolla. Luonnollisesti ennen liiketu-

losta tehtävät oikaisut vaikuttavat tähän tunnuslukuun. (Niskanen & Niskanen 

2004, 112-113; Alma Talent 2018, e.) 

Alma Talentin kaava liiketuloksen laskemiseen:  

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 + 𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑢𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 − 𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡

− 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡 

Kaava 1. Liiketulos (Alma Talent 2018, e.) 

Alma Talentin kaava liiketulosprosentin laskemiseen: 

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 − % =  
𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
𝑥 100 

Kaava 2. Liiketulos-% (Alma Talent 2018, e.) 

Yritystutkimus ry:n antamat ohjearvot liiketulokselle ovat seuraavat: 

Yli  10 % Hyvä 

5     - 10 % Tyydyttävä 

Alle  5 % Heikko (Yritystutkimus ry 2011, 62) 

Liiketulosprosentti kuten kaikki muutkin tunnusluvut, jotka lasketaan liikevaih-

dosta ovat toimialasidonnaisia eli kyseisiä tunnuslukuja ei voi vertailla eri toimialo-

jen kesken. Samaan toimialaan verrattuna liiketulos kertoo, kuinka hyvin yritys on 
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tuottanut liiketulosta verrattuna toiseen yritykseen sekä omiin aiempiin vuosiin. Lii-

ketuloksen tavoitteena on kattaa rahoituskulut, verot sekä voitonjako. (Alma Talent 

2018, e.; Vilkkumaa 2010, 47) 

3.3.1.2 Nettotulos-% 

Yrityksen nettotulos näyttää, kuinka paljon liikevaihtoa jää voittoriville asti. Tun-

nusluku ilmentää hyvin yrityksen kannattavuutta. Yritysten osakkaiden saama 

osinko on sidottuna nettotulokseen, koska mitä suurempi tulos on, sitä enemmän 

osakkaille on mahdollisuus maksaa osinkoja. Nettotulos saadaan lisäämällä liiketu-

lokseen rahoitustuotot sekä vähennetään rahoituskulut ja verot. (Alma Talent 2018, 

f.; Vilkkumaa 2010, 47; Yritystutkimus ry 2011, 62) 

Yritystutkimus ry:n kaava nettotuloksen laskemiseen:  

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 − 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 − 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡  

Kaava 3.  Nettotulos (Yritystutkimus ry 2011, 62) 

Alma Talentin kaava nettotulosprosentin laskemiseen: 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 − % =  
𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
𝑥 100 

Kaava 4.  Nettotulos- % (Alma Talent 2018, f.) 

Nettotulosprosentti pyritään pitämään positiivisena, jotta yritystoiminta olisi kan-

nattavaa. Nettotulos ei sisällä virallisen tuloslaskelman satunnaisia eriä, eikä myös-

kään tilinpäätössiirtoja, joten nettotulos ei vielä kerro yrityksen voitosta tai tappi-

osta. Positiivinen nettotulos näyttää, että yritys on selvinnyt lainojen koroista sekä 

investointien ja käyttöpääoman omarahoituksesta. (Alma Talent 2018, f.; Vilkku-

maa 2010, 47-48; Yritystutkimus ry 2011, 62) 
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3.3.1.3 Rahoitustulos-% 

Rahoitustulos näyttää, minkä verran varsinainen liiketoiminta tuottaa tulorahoi-

tusta. Tunnuslukua käyttävät pääosin yrityksen rahoittajat. Kuten muutkin liike-

vaihdosta laskettavat tunnusluvut, on rahoitustulos hyvin toimialakohtainen. Rahoi-

tustulos saadaan, kun lisätään nettotulokseen ennen liiketulosta vähennetyt poistot 

ja arvonalentumiset. (Alma Talent 2018, g.; Yritystutkimus ry 2011, 62) 

Alma Talentin kaava rahoitustuloksen laskemiseen: 

𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡 𝑗𝑎 𝑎𝑟𝑣𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 

Kaava 5.  Rahoitustulos (Alma Talent 2018, g.) 

Alma Talentin kaava rahoitustulosprosentin laskemiseen: 

𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 − % =  
𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
𝑥 100 

Kaava 6. Rahoitustulos-% (Alma Talent 2018, g.) 

Rahoitustuloksen on tavoitteena ylittää nollataso myös lyhyellä aikavälillä mitat-

tuna, koska rahoitustuloksen on tavoitteena kattaa muun muassa lainojen lyhennyk-

set, voitonjako omalle pääomalle sekä käyttöpääoman lisäykseen. Rahoitustuloksen 

jäädessä negatiiviseksi, tarkoittaa se, että yritys on pakotettu ottamaan lisärahoitusta 

tai purkamaan likviditeettiä kattaakseen juoksevia rahoituskuluja. (Yritystutkimus 

ry 2011, 62) 

3.3.1.4 Käyttökate ja käyttökate-% 

Käyttökate voidaan laskea lisäämällä liiketulokseen poistot ja arvonalennukset. 

Käyttökateprosentti näyttää yrityksen tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Käyt-

tökate havainnollistaa hyvin yrityksen toiminnallisen tehokkuuden. Balance Con-

sultingin kaava käyttökatteen laskemiseen: (Balance Consulting 2018, f.) 

Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset 
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Kaava 7. Käyttökate (Balance Consulting 2018, f.) 

Balance Consultingin kaava käyttökateprosentin laskemiseen: 

Käyttökate − % =
käyttökate

liikevaihto
𝑥100 

Kaava 8. Käyttökate- % (Balance Consulting 2018, f.) 

Kuten ei myyntikatteelle ei käyttökatteellekaan ole asetettu arvosteluasteikkoa eikä 

ohjearvoa. Käyttökatteen taso on toimialakohtainen sekä siihen vaikuttaa yrityksen 

pääomarakenne ja toimialan kilpailutilanne. Käyttökatteessa vertaillaan yleisesti 

käyttökateprosenttia. (Balance Consulting 2018, f; Yritystutkimus ry 2011, 60-61; 

Vilkkumaa 2010, 169) 

3.3.1.5 Oman pääoman tuotto-% 

Oman pääoman tuottoprosenttia käyttävät sidosryhmät kokevat edellä mainitun 

tunnusluvun todella tärkeäksi. Tärkeimmät tunnusluvun käyttäjät ovat omistajat ja 

sijoittajat. Oman pääoman tuottoprosentista voi lukea yrityksen kyvyn huolehtia 

omistajien sijoittamista pääomista. Tunnusluku näyttää, miten suuren määrän oma-

pääomalle on kertynyt tuottoa. Balance Consultingin kaava Oman pääoman tuotto-

prosentin laskemiseen on seuraavanlainen: (Balance Consulting 2018 a.) 

Oman pääoman tuotto − % =
Nettotulos

Oikaistu oma pääoma keskimäärin
𝑥100 

Kaava 9. Oman pääoman tuotto- % (Balance Consulting 2018 a.) 

Balance Consultingin antamat ohjearvot ovat: 

 Yli  20 %  Erinomainen 

 15   - 20 % Hyvä 

 10   -  15 % Tyydyttävä 

 5     - 10 % Välttävä 
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 Alle 5 % Heikko (Balance Consulting 2018, a.) 

Oma pääoma yrityksessä on rakennettu omistajien alkuperäisistä sijoituksista sekä 

voittovaroista, jotka omistajat on yritykseen jättänyt. Oman pääoman tuottoon vai-

kuttaa pääosin omistajien asettamat tuottotavoitteet. Ongelmana tunnusluvussa on 

se, että yrityksen suuret investoinnit, jotka sitovat yrityksen pääomaa eivät ole vielä 

tuottaneet tuloa yritykselle. (Alma Talent 2018, b.) 

3.3.1.6 Sijoitetun pääoman tuotto-% 

Sijoitetun pääoman tuotto-% näyttää, miten suuren määrän yritykseen sijoitettu 

pääoma on tuottanut ja kasvanut korkoa. Sijoitetun pääoman tuotto- % voidaan las-

kea seuraavalla kaavalla: (Niskanen & Niskanen 2004, 115) 

Sijoitetun pääoman tuotto − % =
Nettotulos + Rahoituskulut + Verot

Sijoitettu pääoma
𝑥100 

Kaava 10. Sijoitetun pääoman tuotto- % (Niskanen & Niskanen 2004, 115) 

Sijoitetun pääoman tuottoprosenttia voidaan pitää hyvänä, jos sen arvo on 10 – 15 

% ja erinomaisena mikäli tuotto on yli 20 %. Tyydyttävä arvo tunnusluvulle on 6 – 

10 % ja välttävä 3 – 6 %. Näiden alle menevä prosentti eli alle 3 % on jo heikolla 

tasolla. Sijoitetun pääoman tuotto on parhaimmistoa, kun mietitään yrityksen kan-

nattavuutta osoittavia tunnuslukuja. (Alma Talent 2018, c.; Niskanen & Niskanen 

2004, 115; Vilkkumaa 2010, 46) 

3.3.2 Vakavaraisuuden tunnusluvut 

Vakavaraisuudella tarkoitetaan yrityksen pääomien suhdetta kaikkeen käytössä ole-

vaan pääomaan. Yrityksen rahoitusriskiä tarkastellaan yleisesti vakavaraisuutena. 

Mitä enemmän yrityksessä on vierasta pääomaa, sitä suurempi rahoitusriski liite-

tään yritykseen ja sitä huonompi vakavaraisuus yrityksessä on. Yrityksen katsotaan 

olevan vakavarainen, jolta löytyy omaa pääomaa sen verran, että vieraan pääoman 

korot voidaan hoitaa myös huonoina aikoina niin, että yrityksen liiketoiminnan jat-

kuvuus heikentyy. (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 175; Vilkkumaa 2010, 50) 
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Yrityksen vakavaraisuus antaa lisää itsenäistä pelivaraa. Mitä parempi vakavarai-

suus on, sitä helpommin yritys pystyy itsenäisiin toimiin, ja toisinpäin, mitä huo-

nompi vakavaraisuus on, sitä enemmän sijoittajat ja vieraan pääoman lähteet voivat 

asettaa vaatimuksia lainan ehtoihin. (Vilkkumaa 2010, 50) 

3.3.2.1 Omavaraisuusaste 

Omavaraisuusaste näyttää, kuinka vakaavarainen yritys on kyseessä sekä kuinka 

hyvin yritys voi ottaa tappioita vastaan. Omavaraisuusaste voidaan laskea suhteut-

tamalla oma pääoma taseen loppusummaan. Taseen loppusummasta otetaan pois 

sellaiset saadut ennakot, jotka sisältyvät yrityksen vaihto-omaisuuteen. Omavarai-

suusasteen voi laskea seuraavasti: (Niskanen & Niskanen 2004, 131; Yritystutki-

mus ry 2011, 66) 

Omavaraisuusaste =
Oma pääoma

Taseen loppusumma − Saadut ennakot
𝑥100 

Kaava 11. Omavaraisuusaste (Yritystutkimus ry 2011, 66) 

Omavaraisuusasteen katsotaan olevan erinomaisella tasolla. kun se on yli 50 %. 

Hyvään tasoon vaaditaan 35 – 50 %, kun taas tyydyttävä on 25 – 35 %. Välttävä 

taso on 15 – 25 % välillä ja alle 15 % omavaraisuusaste on heikko. Omavaraisuus-

aste ei ole sitoutunut toimialaan, joten sitä voidaan vertailla sekä eri yritysten että 

eri toimialojen kesken. (Alma Talent 2018 d.; Niskanen & Niskanen 2004, 131; 

Yritystutkimus ry 2011, 66) 

3.3.2.2 Nettovelkaantumisaste  

Nettovelkaantumisaste näyttää yrityksen velkaantuneisuuden. Tällä tunnusluvulla 

voidaan mitata yrityksen nettovelan ja oman pääoman suhdetta. Nettovelkaantu-

misaste voidaan laskea vähentämällä likvidit rahavarat yrityksen veloista. Nettovel-

kaantumisaste näyttää omistajien sijoittamien pääomien ja rahoittajien korollisten 

pääomien suhde. Nettovelkaantumisaste lasketaan Balance Consultingin kaavalla 

seuraavasti: (Balance Consulting 2018, b.; Niskanen & Niskanen 2004, 133) 
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Nettovelkaantumisaste =

𝐾𝑜𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 −
𝑅𝑎ℎ𝑎𝑡 𝑗𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑎𝑟𝑣𝑜𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡

𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢 𝑜𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
 

Kaava 12. Nettovelkaantumisaste (Balance Consulting 2018, b.) 

Yritystutkimus ry:n antama ohjearvo on, että mikäli tunnusluvun arvo on alle 1, 

voidaan arvoa pitää hyvänä. Jos tunnusluku on negatiivinen ja negatiivisuus johtuu 

yrityksen miinusmerkkisestä omasta pääomasta, pidetään arvoa heikkona. (Balance 

Consulting 2018, b.; Niskanen & Niskanen 2004, 133; Yritystutkimus ry 2011, 68) 

3.3.2.3 Suhteellinen velkaantuneisuus 

Suhteellinen velkaantuneisuus suhteuttaa yrityksen velat yrityksen liikevaihtoon. 

Tätä tunnuslukua voi vertailla vain, jos yritykset toimivat samalla toimialalla. Kor-

kea suhteellinen velkaantuneisuus vaatii yritykseltä kovaa liiketulosta, jotta vieraan 

pääoman maksuista selvitään. Suhteellisen velkaantuneisuuden voi laskea myös oi-

kaisemattomasta tilinpäätöksestä. Tämän tunnusluvun voi laskea seuraavalla kaa-

valla: (Niskanen & Niskanen 2004, 132; Yritystutkimus ry 2011, 67) 

Suhteellinen velkaantuneisuus =
Taseen velat − Saadut ennakot

Liikevaihto
𝑥100 

Kaava 13. Suhteellinen velkaantuneisuus (Yritystutkimus ry 2011, 67) 

Mitä korkeamman arvon tunnusluku antaa, sitä huonompana tunnuslukua pidetään. 

Suhteelliselle velkaantuneisuudelle Yritystutkimus ry:n antamat ohjearvot ovat: 

alle  40 % hyvä 

 40    - 80 % tyydyttävä 

 yli  80 % heikko 

Suhteellisella velkaantuneisuudella voidaan vertailla myös sellaisia yrityksiä, joilla 

on eri-ikäiset tuotantovälineet tai erilaiset poistomenettelyt. Tunnusluku on helppo 
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laskea lähes jokaisesta yrityksestä. (Niskanen & Niskanen 2004, 132; Yritystutki-

mus ry 2011, 67) 

3.3.3 Maksuvalmiuden tunnusluvut 

Maksuvalmius eli likviditeetti merkitsee yrityksen kykyä maksaa lyhyellä aikavä-

lillä erääntyvät maksut heille edullisimmalla tavalla. Maksuvalmius kertoo, kuinka 

pitkään lyhyen aikavälin rahoitus riittää. Yrityksen velkojat sekä tavarantoimittajat 

ovat eritoten kiinnostuneita yrityksen maksuvalmiudesta. Maksuvalmiuden mitta-

reiden perustana käytetään yrityksen käyttöpääomaa tai liikepääomaa. Maksuval-

miuden heikkoutta näyttävät erääntyneet maksut sekä kalliiden rahoitusten käyttä-

minen. (Niskanen & Niskanen 2004, 117, Yritystutkimus ry 2011, 71; Vilkkumaa 

2010, 48) 

Yrityksen maksuvalmius on silloin riittävä, kun yritys kykenee suoriutumaan kai-

kista maksuista kassavaroillaan sekä likvidillään. Näin yrityksen ei ole pakko hom-

mata kallista lyhytaikaista rahoitusta tai maksaa laskujen viivästyskorkoja. Kuiten-

kaan liiallista likvidiä yritysten ei kannata tavoitella, koska silloin yrityksellä on 

liikaa heikosti rahaa tuottavia lyhytaikaisia sijoituksia jotka hidastavat pääoman 

tuottoa. Ylimääräisen varallisuuden yritys voi käyttää esimerkiksi korollisten lai-

nojen takaisinmaksuun. Maksuvalmiutta analysoidaan quick ratio sekä current ratio 

-tunnusluvuilla. (Kallunki 2014, 123) 

3.3.3.1 Quick ratio 

Quick ratio näyttää yrityksen kyvyn maksaa lyhytaikaiset velkansa pelkällä rahoi-

tusomaisuudellaan. Quick ratiolla voi mitata yrityksen kassavalmiutta ja rahoitus-

puskureiden tilaa. Toimivassa yrityksessä ei saa olla liian pienet rahoituspuskurit, 

koska silloin ei yrityksellä ole käytettävissä varoja yllättäviin menoihin. Quick ratio 

lasketaan Balance Consultingin kaavalla seuraavasti: (Balance Consulting 2018, c.) 

Quick ratio =
Rahoitusomaisuus − Osatuloutuksen saamiset

Lyhytaikainen vieraspääoma − Lyhytaikaiset saadut ennakot
 



31 

 

Kaava 14. Quick ratio (Balance Consulting 2018, c.) 

Yritystutkimus ry:n antamat ohjearvot Quick ratio tunnusluvulle: 

 Yli  1 hyvä 

 0,5   -  1 tyydyttävä 

Alle 0,5 heikko 

Kun tunnusluvun arvo on 1, kattaa yrityksen rahoitusomaisuus täysin yrityksen ly-

hytaikaiset velat. Etenkin kaupan alalla toimivat yritykset, joilla pääoma sitoutuu 

varastointiin, pääsevät harvemmin quick ratiossa arvoon 1. (Balance Consulting 

2018, c.; Yritystutkimus ry 2011, 71) 

3.3.3.2 Current ratio 

Current ratiota käytetään yritysten likviditeetin mittarina ja tämä tunnusluku näyt-

tää myös yrityksen lyhytaikaisten velkojen maksukyvyn. Luvulla verrataan rahoi-

tusomaisuuden suhdetta lyhytaikaisiin velkoihin. Current ration voi lasketaan Ba-

lance Consultingin kaavalla seuraavasti: (Balance Consulting 2018, d.) 

Current ratio =
Rahoitusomaisuus + Vaihto − omaisuus

Lyhytaikaiset velat
 

Kaava 15. Current ratio (Balance Consulting 2018, d.) 

Yritystutkimus ry:n antamat ohjearvot Current ratio tunnusluvulle: 

 Yli 2 hyvä 

 1    - 2 tyydyttävä 

 alle 1 heikko 

Current ratio -tunnuslukua voidaan käyttää yhden yrityksen tai useamman saman 

toimialan yritysten arviointiin. Tulkitessa current ratiota on hyvä tutkia samalla 



32 

 

myös yrityksen omavaraisuusastetta sekä nettovelkaantumisastetta. (Balance Con-

sulting 2018, d.; Niskanen & Niskanen 2004, 118-119; Yritystutkimus ry 2011, 72) 
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4 RAKENNUSALAN TALOUDELLINEN TILA 

Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) ennustaa, että rakentamisen kokonaistuo-

tanto kasvaa noin 2 – 4 prosenttiyksikköä vuonna 2018. Raksu ennustaa myös, että 

vuonna 2019 rakennustuotanto laskee noin 0 – 2 prosenttiyksikköä. Arvioiden mu-

kaan tänä vuonna noin 42 000 – 44 000 uutta asuntoa aletaan rakentaa. Peruskor-

jausten oletetaan kasvavan suhdannekehityksen tukemana 2 prosenttiin. Kuten Poh-

jola Rakennuksen konsernijohtaja ja Rakennusteollisuus RT:n varapuheenjohtaja 

Juha Metsälä kirjoittaa, että rakentaminen on todella suhdanneherkkää ja työnteki-

jöiden määrä ailahtelee suhdanteiden myötä.  Rakennusala on viime aikoina ollut 

yksi harvoista kasvualoista Suomen taloudessa. (Pohjolarakennus 2017; Valtiova-

rainministeriö 2018)  

Rakentaminen ja jo valmiiksi rakennetun ympäristön hoitaminen tarjoaa Suomessa 

töitä joka viidennelle työssäkäyvälle henkilölle. Rakennusalalla työttömyysaste ai-

lahtelee, niin suhdanteiden kuin vuodenaikojenkin mukaan. Etenkin talvella on ra-

kennusalan työttömyys suurimmillaan ja kesäisin ja syksyisin pienimmillään. (Ra-

kennusteollisuus 2018 a.) 

Rakennusalalla on paljon yrittäjiä. Kaupparekisteriin on merkitty rakennusalalle 

jopa 40 000 yritystä, joista todella suuri osa on pienyrityksiä. Näistä kuitenkin noin 

10 000 yritystä keskittyy päätoimisesti rakentamiseen. (Rakennusteollisuus 2018 

a.) 

4.1 Yleisen taloudellisen tilan muutokset 

Maailman talouden kasvu on hiljalleen vakautunut vuodesta 2009 sekä työttö-

myyttä olemme saaneet vähennettyä. Suomessa talouden kasvu on ollut hitaampaa. 

Talouden kasvu mateli pitkään vuosina 2012 – 2015 ja talous on lähtenyt nousuun 

vasta vuonna 2016. Vuonna 2016 bruttokansantuote kasvoi jopa 1,9 prosenttiyksik-
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köä. Kasvun syynä on ollut yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Talou-

den kasvu näkyy hyvin työmarkkinoilla ja töitä on useilla toimialoilla paljon.  (Euro 

& Talous 2018; Kuntaliitto 2017) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui tunnuslukuanalyysi, koska kyseisellä menetel-

mällä voidaan saada riittävän hyvä kuva tutkimuksessa mukana olleiden yritysten 

taloudellisesta tilanteesta sekä voidaan vertailla yrityksiä keskenään. Tutkimukseen 

valittiin tarkkaan kolme liikevaihdoltaan hieman suurempaa ja kolme hieman pie-

nempää yritystä, jotta voitiin tutkia yrityksen suuren koon vaikutuksia liiketoimin-

nan taloudelliseen menestykseen.  

Aineistoa tässä tutkimuksessa piti kerätä vain Voitto-+ CD -levyltä viralliset tilin-

päätökset ja valmistaa niistä Navita Yritysmalli -ohjelmistolla tarvittavat tunnuslu-

vut. Tutkimuksen teoriaosuus käsittelee tilinpäätöstä, tilinpäätöksen oikaisuja sekä 

tunnuslukuanalyysiä. Teoriaosuudessa käytettiin monipuolisesti verkko- ja kirja-

lähteitä, jotta tutkimuksesta saatiin mahdollisimman monipuolinen ja luotettava.  

Tutkimuksen luotettavuus on hyvällä tasolla, vaikka lasketut tunnusluvut on las-

kettu ohjelmistolla ja pyöristykset on tehty jo moneen tilinpäätökseen, sillä opin-

näytetyön tekijä sai silti tarkkoja lukuja analysoitavaksi.  

Tutkimustuloksia voisi hyödyntää tutkimuksessa mukana olleiden yritysten johto-

ryhmät, mutta kun tutkimuksella ei ole varsinaista toimeksiantajaa niin todennä-

köisintä on, että tutkimuksen tuloksia ei tulla hyödyntämään käytäntöön.  

Tutkimuksessa ei tarvitse miettiä salassa pidettäviä asioita, koska kaikki tilinpää-

tökset ovat ostettavissa patentti- ja rekisterihallitukselta ja tunnusluvut ovat lasket-

tavissa niistä.  

Kohdeyritysten esittely 

Tutkimukseen valittiin tarkkaan kuusi rakennusalan yritystä, jotta saataisiin vertai-

luun kolme hiukan suurempaa yritystä ja kolme hieman pienempää yritystä ja voi-

daan vertailla koon vaikutusta yrityksen taloudelliseen tilaan.  
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Pohjolan Jope Oy 

Jope Oy on perustettu vuonna 1997. Yrityksen henkilömäärä on alusta asti ollut 1 

– 4 henkilöä riippuen vuoden työtilanteesta. Yritys on Oulun seudulla toimiva ra-

kennusalan pk-yritys, joka tekee pääosin omakotitalojen perustuksia ja muita beto-

nitöitä. Yrityksen pääpaikka sijaitsee Tyrnävällä. Liikevaihtoa Jope Oy:llä on ollut 

viime vuosina 280 – 500 tuhannen euron välissä. (Pohjolan Jope Oy 2018; Kaup-

palehti 2018, a.) 

Valu Expertit Oy 

Valu Expertit Oy on vuonna 2010 perustettu rakennus-alan yritys, joka tuottaa asi-

akkailleen perustuksia muun muassa julkisiin rakennuksiin, kesämökkeihin, liike-

kiinteistöihin, rivitaloihin sekä omakotitaloihin. Yrityksen toimialueena on pääosin 

Keski-, Itä- ja Länsi-Suomi. Valu Experttien tuotevalikoimaan kuuluu myös: perus-

tussuunnittelu, anturat sekä paalutus. (Valu Expertit Oy 2018; Kauppalehti 2018, 

b.) 

Sokkelisepät Oy 

Sokkelisepät on vuonna 1987 perustettu betoniperustuksiin erikoistunut yritys. Lii-

kevaihto yrityksellä oli tutkimusvuosina 84o ja 990 tuhannen euron välissä. Henki-

löstöä yrityksellä on keskimäärin 5-9 henkilöä. (Sokkelisepät Oy 2018; Kauppalehti 

2018, c.) 

Suomen Taloperustus Oy 

Suomen Taloperustus Oy on vuonna 2007 perustettu rakennusalan yritys. Talope-

rustuksen toimiala on asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen. Yrityksen eri-

koisosaamista ovat nopeat, saumattomat ja kestävät perustukset. Suomen Talope-

rustus Oy toimii pääosin Pohjois-Suomen alueella. Yritys tarjoaa rakentamisen pal-

veluja sekä yksityisille, että erilaisille rakennusliikkeille. Yrityksen liikevaihto 

luokka on viiden viime vuoden aikana ollut 1,1 – 1,5 miljoonaa euroa. Taloperustus 
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työllistää työtilanteesta riippuen 5-15 henkilöä. (Suomen Taloperustus Oy 2018; 

Kauppalehti 2018, d.) 

Rakennus EKOJAT Oy 

Rakennus Ekojat on vuonna 2010 perustettu yritys. Kotipaikka yrityksellä on Iissä. 

Liikevaihtoa yritys on tuottanut 130 – 510 tuhannen euron väliin. Yrityksellä on 

henkilöstöä 1-4 henkilöä riippuen työtilanteesta. Yritys rakentaa omakotitaloja kap-

paletavarasta asiakkaan mukaan räätälöitynä. (Rakennus Ekojat Oy 2018; Kauppa-

lehti 2018, e.) 

Rakennus Askar Oy 

Rakennus Askar on Oulun seudulla toimiva rakennusliike, joka luo monenlaista ra-

kentamista vahvalla ammattitaidolla. Yritys työllistää 2 – 4 henkilöä. Rakennus As-

karin erikoistoimialaa ovat uudisrakentaminen ja remontointi, kodinkalusteiden ra-

kentaminen sekä työnjohtaja palvelut. (Rakennus Askar Oy 2018; Kauppalehti 

2018, f.) 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Johdannossa lyhyesti kerrottiin, että opinnäytetyön kohteeksi valikoitui kuusi ra-

kennusalan yritystä. Tämän luvun tarkoituksena on käydä läpi laskettujen tunnus-

lukujen tulokset ja kertoa yritysten taloudellisesta tilasta tarkemmin. 

6.1 Kannattavuuden tunnusluvut 

Ensimmäisessä taulukossa on kuvattu kaikkien kuuden yrityksen liiketulosprosent-

tia. Rakennus Ekojat Oy:llä on ollut vuosien mittaan paras liiketulos. Tilikaudelta 

2013-2014 lähtien sillä on liikevoitto- % ollut 41,8 prosenttia, mutta se on vuosien 

varrella pudonnut aina 14,7 prosenttiin. Tämä selittyy sillä, että yrityksellä on tili-

kauden tulos pudonnut hiukan joka vuosi. Myös Valu Expertit Oy ja Suomen Talo-

perustus Oy on päässyt ohjearvojen mukaan tunnusluvussa hyvälle tasolle. Pohjo-

lan Jope Oy:llä on liiketulos- % vaihdellut paljon vuodesta riippuen. Tilikaudella 

2012 – 2013 Jope Oy:llä Yritystutkimus ry:n antamien ohjearvojen mukaan liike-

tulos-% oli heikko. Tyydyttävälle tasolle Jope Oy on päässyt tilikaudella 2016-

2017. Tämä selittyy sillä, että tilikaudella 2016 – 2017 Jope Oy:llä on huomattavasti 

vähemmän ostoja sekä palkkoja ja muita liiketoiminnan kuluja verrattuna muihin 

vuosiin. Vuosien 2013 ja 2016 välillä Jope Oy:n liiketulos on ollut ohjearvojen mu-

kaan heikko, 0,2 ja -10,9 prosentin välissä. Myös Rakennus Askar Oy sekä Sokke-

lisepät ovat päässeet lähes jokaisella tilikaudella vain heikkoon arvoon.  
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Taulukko 1.  Liiketulos- % 

Taulukossa 2. esitetään tutkimuksessa mukana olleiden yritysten nettotulosprosen-

tit viideltä tilikaudelta. Nettotulosprosentti vaihtelee yritysten välillä kovasti. Use-

ampana vuotena Rakennus Ekojat Oy:llä on myös nettotuloksen arvo ollut paras 

verrattuna muihin. Parhaimmillaan yritys on päässyt 32,4 prosenttiin tilikaudella 

2014 – 2015. Myös Valu Expertit Oy ja Suomen taloperustus oy ovat päässeet hy-

vään tulokseen. Niillä arvot olivat tutkimusvuosina 7,4 ja 21,8 prosentin välillä. 

Jope Oy on päässyt sekä 2013 ja 2017 positiiviseen nettotulosprosenttiin. Tämä tar-

koittaa sitä, että yritys on selvinnyt näinä vuosina varsinaisella liiketoiminnalla kat-

tamaan lainojensa korot. Muina vuosina Jope Oy:llä on ollut nettotulos negatiivi-

nen. Alimmillaan yrityksellä on nettotulos ollut 12,3 prosentissa ja ylimmillään 

Jope Oy on päässyt 6,6 prosenttiin. Myös Sokkelisepät Oy on ollut viiden edellisen 

tilikauden aikana nettotuloksessa alle 5 prosentin.  
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Taulukko 2. Nettotulos- % 

Nettotulokseen plussaamalla poistot ja arvoalentumiset saadaan laskettua yrityksen 

rahoitustulos. Taulukko 3. esittää yritysten rahoitustulosprosentin. Myös tämä tun-

nusluku vaihtelee yritysten välillä vuodesta riippuen kovasti. Taulukosta voidaan 

nähdä, että myös rahoitustulos on Rakennus Ekojat Oy:llä ollut vuosien 2012 ja 

2014 välillä paras verrattuna muihin yrityksiin. Rakennus Ekojat Oy on tunnuslu-

vulla päässyt jokaisella viidellä tilikaudella 13,4 ja 33,1 prosentin väliin. Jope Oy:n 

rahoitustulosprosentti on pysynyt tasaisesti 5 ja 10 prosentin välissä. Vain tilikau-

della 2015-2016 on Jope Oy:llä ja Rakennus Askar Oy:llä tapahtunut pieni notkah-

dus ja rahoitustulos on tippunut negatiiviseen arvoon. Tämä selittyy sillä, että yri-

tykset ovat tehneet tilikauden aikana enemmän ostoja ja maksanut enemmän palk-

koja ja palkkioita suhteessa liiketoiminnan tuottoihin. Muilla yrityksillä rahoitustu-

los on pysynyt tasaisena kaikki viisi tilikautta. Valu Expertit Oy:llä on tunnusluku 

ollut 18,1 ja 23,1 prosentin välissä. Suomen Taloperustus Oy on päässyt 12,6 ja 

14,5 prosentin väliin joka vuosi. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset ovat selvinneet 

varsinaisen liiketoiminnan tuotoilla lainojensa lyhennyksistä, investointien sijoi-

tuksista sekä omistajien voitonjaosta. 
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Taulukko 3. Rahoitustulos- % 

Taulukossa 4. on kuvattu tutkimuksessa mukana olleiden yritysten käyttökatepro-

senttia. Yritystutkimus ry:n antamien ohjearvojen mukaan teollisuusalan viitearvot 

ovat 5 – 10 prosenttia. Taulukosta voidaan huomata, että Rakennus Ekojat Oy:llä, 

Valu Expertit Oy:llä sekä Suomen Taloperustus Oy:llä on jokaisella tilikaudella 

tunnusluku ollut yli viitearvon. Tämä selittyy sillä, että yrityksillä on ollut suuri 

käyttökate suhteessa liiketoiminnan tuottoihin. Suomen Taloperustus Oy:n suuri 

käyttökate heijastuu myös hiukan muita suuremmista poistoista. Tunnusluvun va-

lossa Jope Oy on neljällä kaudella viidestä päässyt viitearvon sisään. Kuten edelli-

sissäkin tunnusluvuissa on käyttökate Rakennus Askar Oy:llä ja Jope Oy:llä ollut 

tilikaudella 2015-2016 negatiivinen, Jope Oy:llä -4,8 prosenttia ja Rakennus Askar 

Oy:llä -3,2 prosenttia, joka selittyy sillä, että molemmilla liiketoiminnan tuotot ovat 

hieman supistuneet ja kulut vastaavasti nousseet. Jope Oy:n käyttökate on muina 

tilikausina ollut 5,8 ja 12,2 prosentin välillä. Sokkelisepät Oy:n käyttökateprosentti 

oli tutkimusvuosina 3,4 ja 7,1 välillä. 
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Taulukko 4. Käyttökate- % 

Oman pääoman tuotto on yksi tärkeimmistä omistajien ja sijoittajien käyttämistä 

tunnusluvuista. Tunnusluvun tavoitteet määräytyvät hyvin pitkälti omistajien aset-

tamien tuottotavoitteiden mukaan. Taulukosta 5. näemme, että Rakennus Askar 

Oy:llä on oman pääoman tuottoprosentti ollut tilikausilla 2013-2015 erinomaisella 

tasolla. Tulos kertoo siitä, että yrityksen nettotulos on kyseisillä tilikausilla ollut 

korkea suhteessa omaan pääomaan. Myös Jope Oy sekä Rakennus Ekojat Oy ovat 

päässeet tunnusluvulla erinomaiseen tulokseen vain kahdella tilikaudella. Jope 

Oy:n tilikauden 2015 – 2016 oman pääoman tuotto- % oli negatiivinen -57,6 pro-

senttia, joka selittyy sillä, että yritys on kyseisellä kaudella tehnyt negatiivisen tu-

loksen. Suomen yleisen taloustilanteen vaikutukset rakennusalaan voimme nähdä 

taulukosta 5. Vuoteen 2015 asti Suomen talous on madellut ja lähtenyt nousuun 

vasta 2016. Näemme hyvin, että vuonna 2015 on usean yrityksen oman pääoman 

tuotto ollut tyydyttävällä tai jopa heikolla tasolla, mutta tunnusluku on lähtenyt nou-

suun Suomen talouden nousun myötä.  
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Taulukko 5. Oman pääoman tuotto- % 

Kuten taulukosta 6. huomamme, sijoitetun pääoman tuottoprosentti vaihtelee yri-

tysten välillä kovasti. Kuten oman pääoman tuottoprosentti niin myös sijoitetun 

pääoman tuottoprosentti on Rakennus Askar Oy:llä erinomaisella tasolla, jopa 

120,5 prosentissa tilikaudella 2013 – 2015. Myös Jope Oy, Sokkelisepät Oy ja Ra-

kennus Ekojat Oy ovat päässeet erinomaiselle tasolle kaudella 2013 – 2014. Valu 

Expertit Oy:llä sijoitetun pääoman tuotto on ollut tasaista ja jokaisella tilikaudella 

he ovat yltäneet myös erinomaiseen tulokseen. Valu Expertit Oy:llä on tunnusluvun 

arvo ollut aina 26,5 ja 37,3 prosentin välillä. Jope Oy:n sijoitetun pääoman tuotto 

on vaihdellut -15,6 ja 24 prosentin välillä. Kuten oman pääoman tuottoprosentissa, 

myös sijoitetun pääoman tuottoprosentissa on nähtävissä Suomen taloudellisen ti-

lanteen muutos vuonna 2016.  
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Taulukko 6. Sijoitetun pääoman tuotto- % 

 

6.2 Vakavaraisuuden tunnusluvut 

Omavaraisuusaste kertoo yrityksen vakavaraisuudesta. Erinomaiselle tasolle vaadi-

taan 50 prosentin omavaraisuusastetta ja taulukosta 7. voimme todeta, että suurin 

osa yrityksistä on päässyt jokaisella tilikaudella eriomaiseen tulokseen. Valu Ex-

pertit Oy:llä on vertailtavista yrityksistä paras omavaraisuus. Yrityksen tunnusluku 

on jokaisella tilikaudella 91,6 ja 95,9 prosentin välillä. Myös Suomen Taloperustus 

Oy, Sokkelisepät Oy sekä Rakennus Ekojat Oy ovat päässeet miltei yhtä korkeaan 

omavaraisuuteen. Jope Oy:n ja Rakennus Askar Oy:n omavaraisuusaste on muihin 

nähden huonoimmat. Jope Oy:n tunnusluku on jokaisella tilikaudella 13,3 ja 41 

prosentin välillä. Useampana vuotena Jope Oy on päässyt hyvään tulokseen oma-

varaisuusasteessa, mutta tilikaudella 2015 – 2016 on omavaraisuus ollut heikolla 

tasolla johtuen siitä, että Jope Oy on joutunut ottamaan lisää vierasta pääomaa ky-

seisellä tilikaudella. Ainakaan omavaraisuusasteeseen ei yrityksen suuri koko näytä 

tilastojen valossa vaikuttavan. 



45 

 

 

Taulukko 7. Omavaraisuusaste- % 

Taulukosta 8. voimme nähdä, että Nettovelkaantumisaste vaihtelee tutkimuksen 

yritysten välillä paljon. Suurella osalla yrityksistä nettovelkaantumisaste on 0. Tun-

nusluvun valossa Jope Oy:llä on huonoin nettovelkaantumisaste verrattuna muihin 

yrityksiin. Tunnusluvun arvoa 1 pidetään Yritystutkimus ry:n ohjearvojen mukaan 

hyvällä tasolla. Jope Oy on kolmella tilikaudella päässyt hyvään arvoon ja kahdella 

tilikaudella se on hieman ylittynyt. Myös tähän tunnuslukuun vaikuttaa Jope Oy:n 

ottama vieras pääoma tilikaudella 2015 – 2016. Jope Oy:n nettovelkaantumisaste 

vaihtelee 1 ja 5 välillä. 
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Taulukko 8. Nettovelkaantumisaste 

Taulukossa 9. on esitetty tutkimuksessa mukana olleiden yritysten suhteellinen vel-

kaantuneisuus. Rakennus Ekojat Oy:llä on tilikausilla 2013 – 2015 ollut Yritystut-

kimus ry:n antamien ohjearvojen mukaan heikko tulos. Yrityksellä on suhteellinen 

velkaantuneisuus kyseisillä tilikausilla ollut 81,9 ja 110,8 prosentin välissä. Tämä 

johtuu siitä, että yritys on perustettu vuonna 2010 ja sillä on lyhytaikaista vierasta 

pääomaa paljon suhteessa liikevaihtoon. Myös Jope Oy:n suhteellinen velkaantu-

neisuus on kaudella 2015 – 2016 ollut heikko 91,1 prosenttia. Muiden yritysten 

vastaava tunnusluku on ollut tasaisesti hyvällä tasolla koko tutkimuskauden, alle 30 

prosenttia. Vaikka Suomen talous mateli tutkimuksen alkuvuosina, ei se nostanut 

yritysten suhteellista velkaantuneisuutta. Tämä voi kertoa siitä, että yritykset eivät 

ole uskaltaneet ottaa vierasta pääomaa, kun yleinen talouden tilanne on ollut huo-

nompi.  
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Taulukko 9. Suhteellinen velkaantuneisuus- % 

 

6.3 Maksuvalmiuden tunnusluvut 

Quick ratio näyttää yrityksen kyvyn selviytyä lyhytaikaisista veloistaan rahoitus-

omaisuudella. Tunnusluvun hyvän tason saavuttaa arvolla 1. Taulukosta 10. 

voimme nähdä, että Valu Expertit Oy:llä on quick ratio jopa erinomaisella tasolla. 

Muista yrityksistä ainoastaan Jope Oy ja Rakennus Ekojat Oy ovat jääneet tyydyt-

tävälle tai jopa heikolle tasolle tunnusluvussa. Jope Oy:n quick ratio on vaihdellut 

tutkimusvuosina 0,1 ja 0,9 välissä. Tämä kertoo siitä, että Jope Oy:llä on ollut ly-

hytaikaisia velkoja paljon suhteessa rahoitusomaisuuteen. Muilla tutkimuksen yri-

tyksillä tunnusluku vaihtelee 1,5 ja 6,2 välillä. 



48 

 

 

Taulukko 10. Quick ratio 

Yritystutkimus ry antaa current ratio tunnusluvun hyvälle tasolle ohjearvoksi yli 2. 

Taulukosta 11. voimme todeta, että kuten quick ratiossa, myös current ratiossa on 

Valu Expertit Oy:llä paras arvo muihin yrityksiin verrattuna. Tämä kertoo siitä, että 

yrityksellä on maksuvalmiutta myös tilinpäätöshetkellä. Sen tunnusluku on tutki-

musvuosina vaihdellut 11,4 ja 23,9 välillä. Jope Oy:n current ratio oli tutkimuksessa 

0,8 ja 0,9 välillä eli heikolla tasolla.  Myös muut yritykset ovat päässeet tunnuslu-

vulla hyvään tasoon. Tutkimuksessa mukana olleilla muilla yrityksillä tunnusluku 

vaihteli 1,8 ja 12,8 välillä. 
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Taulukko 11. Current ratio 

Kuten suurimmasta osasta tunnuslukuja näimme, ei Suomen talouden mateleminen 

ole vaikuttanut yritysten kannattavuuteen. Vuonna 2016 kun Suomen talous lähti 

nousuun, voimme nähdä, että muun muassa yritysten maksuvalmius hieman parani 

sekä quick ratio että current ratio tunnusluvulla mitattuna.  

Yrityksen suuren koon vaikutusta ei tunnusluvuilla voitu nähdä kuin maksuvalmiu-

den osalta Valu Expertit Oy:n kohdalla. Muun muassa omavaraisuusasteella mitat-

tuna oli helppo huomata, että sekä pienet että suuret yritykset voivat olla vakava-

raisia, kannattavia ja yrityksillä voi olla hyvä maksuvalmius. 
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7 YHTEENVETO 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia yleisen taloudellisen tilanteen vaikutuksia raken-

nusalaan sekä selvittää Pohjolan Jope Oy:n taloudellinen tilanne verrattuna samalla 

toimialalla toimiviin yrityksiin ja tutkia vaikuttaako yrityksen suuri koko sen talou-

delliseen menestykseen. Tutkimusmenetelmänä tehtiin kuudelle rakennusalalla toi-

mivalle yritykselle tunnuslukuanalyysi vuosien 2012 – 2017 tilinpäätösten perus-

teella. Tunnuslukuja vertailtiin keskenään toisiinsa sekä myös teoriaosuudessa kä-

siteltyihin ohjearvoihin.  

Tutkimuksessa käytettiin tilinpäätöksestä laskettuja kannattavuuden, maksuvalmiu-

den sekä vakavaraisuuden tunnuslukuja. Jotta lukija pystyisi heti käsittämään tun-

nuslukujen tulosten merkityksen, tehtiin aluksi kattava teoriaosuus, jossa käsiteltiin 

tilinpäätöstä, tilinpäätöksen oikaisuja sekä tunnuslukuja joita tutkittiin.  

Tämä opinnäytetyö toteutettiin Navita Yritysmalli –ohjelmalla laskettujen tunnus-

lukujen avulla. Tunnusluvut laskettiin kuuden rakennusalalla toimivan yrityksen ti-

linpäätöksistä vuosilta 2012 – 2017, jotka saatiin Voitto-+ cd:n kautta. Opinnäyte-

työssä käytettiin tarkoituksellisesti useamman tilikauden tilinpäätöksiä, koska yh-

den tilikauden perusteella ei ole hyvä tehdä johtopäätöksiä yrityksen taloudellisesta 

tilanteesta pidemmällä aikavälillä.  

Kannattavuuden tunnusluvut vaihtelivat yritysten välillä kovasti etenkin nettotulok-

sen, liiketuloksen ja rahoitustuloksen näkökulmasta. Jope Oy:n kannattavuus oli 

muihin tutkimuksessa oleviin yrityksiin verrattuna huonoimmalla tasolla useam-

malla eri tilikaudella. Jope Oy:n kannattavauus etenkin tilikaudella 2015 – 2016 oli 

huonommalla tolalla ja yritys joutui ottamaan lisää vierasta pääomaa eikä yritys 

pystynyt tuottamaan kyseisellä tilikaudella tuottoa omalle eikä sijoitetulle pää-

omalle. Rakennus Ekojat Oy on perustettu vuonna 2010 ja sille ei ole vielä kerennyt 

kertyä vierasta pääomaa, joten niiden kannattavuuden tunnusluvut olivat hyvällä 

tasolla. Valu Expertit Oy on pidempään toiminut yritys ja niiden kannattavuus oli 

tasaisen hyvää jokaisella tutkimusvuodella. Yrityksen kannattavuuteen vaikuttaa 
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myös omistajien sekä sijoittajien tuottovaatimukset.  Suomen talous mateli vuoteen 

2016 asti jolloin se lähti hienoiseen nousuun. Oli mielenkiintoista huomata, että 

vaikka Suomen taloudessa ei kovin vahvasti mene, ei se vaikuttanut rakennusalan 

kannattavuuteen juuri ollenkaan.  

Vakavaraisuuden tunnusluvuilla mitattuna yritykset olivat pärjänneet melko lailla 

tasaisesti. Suuria heittoja vakavaraisuudessa ei yritysten välillä ollut huomattavissa. 

Ainoastaan Jope Oy:llä ja Rakennus Ekojat Oy:llä suhteellinen velkaantuneisuus-

prosentti oli korkealla. Jope Oy:n nettovelkaantumisaste oli myös hieman muita 

huonompi. Omavaraisuusaste oli Valu Expertit Oy:llä parhaalla tasolla ja muutkin 

tutkimuksessa käytetyt niin sanotut isommat yritykset liikevaihdolla mitattuna eli 

Suomen Taloperustus Oy sekä Sokkelisepät Oy olivat hyvin omavaraisia, joten voi-

daan olettaa, että niiden suuri kokonsa vaikuttaa asiaan.  

Maksuvalmiuden tunnusluvut vaihtelivat vain hieman yritysten kesken ja suuria 

muutoksia ei ollut huomattavissa eri tilikausia verratessa. Kuten vakavaraisuuden 

tunnusluvuilla myös maksuvalmiuden tunnusluvuilla mitattuna Valu Expertit 

Oy:llä on paras tilanne ollut tutkimusvuosina. Myös muiden yritysten maksuval-

mius oli pääosin hyvällä tasolla. Vain Jope Oy:n maksuvalmiuden tunnusluvut oli-

vat heikkoja muihin yrityksiin verrattuna.  

Jatkotutkimuksena voisi tehdä muutaman vuoden päästä tutkimuksen samasta ai-

heesta ja tarkkailla miten tutkimuksessa mukana olleet yritykset ovat muuttuneet 

vakavaraisuuden, maksuvalmiuden sekä kannattavuuden tunnuslukujen valossa.  

Tutkimuksen toteutus osan alussa esiteltiin mukana olleet yritykset. Toteutusosassa 

käytiin myös läpi tutkimuksen luotettavuus, tutkimusmenetelmän valinta sekä ai-

neiston keruun toteutus.  
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