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myös yrityksen kehitystä ja vertaillaan tunnuslukujen saamia arvoja toimialan medi-
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Työn teoriaosuus on luvuissa kaksi ja kolme. Toisessa luvussa käsitellään tilinpää-
töstä, tilinpäätösanalyysiä ja sitä, miten näitä voidaan hyödyntää talousjohdon 
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1 JOHDANTO 

Yritysjohdon tärkeimpiä tehtäviä on liiketoiminnan johtamisen ohessa yrityksen ta-

loudellisen tilanteen tunnistaminen. Pelkkä tulos ei kerro vielä mitään yrityksen kan-

nattavuudesta, vakavaraisuudesta tai maksuvalmiudesta. Tilinpäätösanalyysi on 

hyvä apuväline yrityksen kokonaisvaltaiseen taloudellisen tilanteen analysointiin ja 

kehittämiseen.  

Yrityksen vakavaraisuudesta, maksuvalmiudesta ja kannattavuudesta voidaan tilin-

päätösanalyysin avulla muodostaa kuva, mutta sen ymmärtäminen ja tulkinta vaati-

vat enemmän. Liiketoiminnan perusteiden sekä analysoitavan yrityksen strategisen 

toiminnan tuntemus auttavat tässä. Tilinpäätösanalyysin tuloksia on myös tärkeää 

verrata toimialaan, koska se usein antaa totuudenmukaisemman kuvan tilinpäätös-

analyysin luvuille. Tilinpäätösanalyysin pohjalta voidaan tehdä päätelmiä yrityksen 

taloudellisesta tilasta sekä kilpailukyvystä omalla toimialallaan. 

1.1 Opinnäytetyön tavoite ja rakenne 

Opinnäytetyön tavoitteena on laatia mallianalyysi kohdeyrityksen johdolle, jota se 

voi hyödyntää päätöksenteon tukena. Mallianalyysiin laaditaan myös käyttöohje, 

jotta kohde yrityksen johto voi tulevaisuudessakin hyödyntää tilinpäätösanalyysia 

päätöksenteossa. Lisäksi arvioidaan ja analysoidaan kohdeyrityksen tämän hetkistä 

taloudellista tilannetta. Opinnäytetyön alatavoitteena on selvittää kohdeyrityksen ta-

loudellisen tilanteen kehitystä ajanjaksolla 2012–2016 sekä millainen asema sillä on 

toimialaan nähden. Alatavoitteena pyritään myös selvittämään kohdeyrityksen tule-

vaisuuden näkymiä. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä kohdeyrityksen kanssa. 

Mallianalyysissä pyritään hahmottamaan johdolle yrityksen tilaa tunnuslukuanalyy-

sin avulla, joka tehdään vuosien 2012–2016 tilinpäätösten perusteella. Tunnuslu-

kuja lasketaan eri osa-alueilta, kannattavuudesta, vakavaraisuudesta, maksuval-

miudesta sekä kiertoajoista. Tunnuslukujen saamia arvoja verrataan myös toimialan 

mediaaneihin, koska se antaa totuudenmukaisemman kuvan yrityksen taloudelli-

sesta tilanteesta, sillä moni tunnusluku on toimiala keskeinen. Samalla voidaan ver-

rata hieman, miten yrityksellä menee kilpailijoihin nähden kotimaassa. 
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Kohdeyrityksen johdon mielestä yrityksen oma asema toimialalla on hyvin tärkeä 

tietää. Tilinpäätösanalyysistä näkee myös mitä on tehty oikein ja missä kohdin on 

tarpeen parantaa ja kehittää omaa toimintaa. Tilinpäätösanalyysi antaa myös tär-

keää informaatiota yrityksen toiminnasta sen sidosryhmille. 

Opinnäytetyö alkaa teoriaosuudella. Toisessa luvussa käsitellään teoreettinen viite-

kehys, joka koostuu talousjohtamisesta, tilinpäätösanalyysista, tilinpäätöksestä, 

sekä siitä kuinka nämä saadaan yhdistettyä johdon päätöksenteon tueksi. Kolmas 

luku sisältää tilinpäätösanalyysin tunnusluvut ja niiden tulkinnan johdon päätöksen-

teon näkökulmasta. Neljäs luku sisältää empiirisen osion opinnäytetyöstä. Siinä las-

ketaan kohdeyrityksen tunnuslukuja johdon päätöksenteon avuksi ja verrataan lu-

kuja toimialan mediaaneihin sekä tehdään johtopäätöksiä tunnuslukujen perus-

teella. Neljäs luku sisältää myös tilinpäätösanalyysin käyttöohjeen sekä kohdeyri-

tyksen toimitusjohtajan näkemyksiä asiasta. Viidennessä luvussa vedetään yhteen 

koko opinnäytetyö. 

1.2 Aikaisempia tutkimuksia 

Tilinpäätösanalyysejä on tehty opinnäytetöinä paljon ennen vuotta 2016. Suurin osa 

on tehty selvittämään yrityksen taloudellista asemaa jollain tietyllä ajanjaksolla. Vuo-

den 2016 kirjanpitolain muutoksen jälkeen ei ole tehty montaakaan tilinpäätösana-

lyysiä opinnäytetyönä. Viiru (2016) tutki kohdeyrityksen taloudellista kehitystä kol-

men tilikauden ajan. Tutkimus tehtiin laskemalla tunnuslukuja kohdeyrityksen tilin-

päätöksistä. Myös pankeille on tehty mallianalyysejä. Haatainen (2014) on tehnyt 

mallianalyysin pankille luottopäätöksen teon avuksi. Hän laski opinnäytetyössä tun-

nuslukuja, jotka ovat luottopäätöksissä tärkeitä. 

Manninen (2015) on tehnyt opinnäytetyön tilinpäätösanalyysi johdon päätösten apu-

välineenä. Hän teki mallianalyysin ja sen käyttöohjeen kohdeyritykselle. Vanhamäki 

(2011) on tehnyt opinnäytetyön talousohjauksesta tunnuslukujen ja mittareiden 

avulla. Hänen työssään selvitys tehtiin vertailemalla erilaisia suorituksen johtami-

seen soveltuvia menetelmiä, kuten suorituskykypyramidi, taloudellinen lisäarvo, ta-

sapainotettu tuloskortti ja perinteinen tunnuslukuanalyysi. Tulkki (2013) tutki opin-
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näytetyössään voidaanko perinteistä tilinpäätösanalyysiä hyödyntää konkurssin en-

nustamiseen, sekä mitä tietoa tilinpäätösanalyysistä saadaan sekä miten yrityksien 

johto hyötyy siitä. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kahden konkurssiin menneen yri-

tyksen tilinpäätöksiä vuosilta 2007–2011. 

Fimea (2017) on tehnyt apteekkien tilinpäätösanalyysin vuosilta 2012–2015. Siinä 

selvitettiin apteekkien talouden kehittymistä aikavälillä vuoden 2012 alusta vuoden 

2015 loppuun. Selvityksessä tarkasteltiin apteekkien kannattavuutta, vakavarai-

suutta ja maksuvalmiutta.  

Venola (2014) tutki pro gradussaan tilinpäätöskäytäntöjen erojen vaikutusta tunnus-

lukuanalyysiin. Hän tutki suomalaisen (FAS) ja kansainvälisen tilinpäätöskäytännön 

(IFRS) erojen vaikutuksia tilinpäätösanalyysin kuuteen eri tunnuslukuun.  

Epicor Software Corporation (2015) julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan tietopula 

vaikeuttaa talousjohtajien työtä ja vaarantaa yrityksen tuottavuuden. Tutkimus oli 

kansainvälinen kyselytutkimus, johon vastasi yli 1500 talousjohtajaa. Tutkimuksesta 

ilmeni että, yli 46 prosenttia yritysten talousjohtajista ei saa yrityksen sisäisiä tietoja 

käyttöönsä tarpeeksi nopeasti, joten he luottavat omaan intuitioonsa ja vaistoihinsa 

liiketoimintaan liittyvissä päätöksissä. Tämän vuoksi päätöksenteko on hidasta, joh-

taa virheisiin ja nakertaa yrityksen kannattavuutta.  

Perva, Perva ja Vukoja (2011) tutkivat konkurssin ennustamista. He käyttivät aineis-

tonaan kroatialaisten yritysten julkisia tietoja, he valitsivat 78 kroatialaista konkurs-

siin mennyttä yritystä sekä 78 yhä toimivaa yritystä. Muuttujat tutkimukseen valittiin 

valitsemalla suurehko määrä eri muuttujia eri kategorioista, jotka olivat likviditeetti, 

tehokkuus, pääomarakenne, kannattavuus sekä kassavirta. Muuttujia karsittiin pois 

tutkimuksessa ja jäljelle jäi kuusi kappaletta konkurssia parhaiten selittäviä muuttu-

jaa. Konkurssia parhaiten ennustavat muuttujat olivat current ratio, nettokäyttöpää-

oma, likvidien varojen osuus pääomasta, velan suhde pääomaan, pääoman kierto-

aika sekä kokonaispääoman tuotto.  

Puntaierin (2010) tutkimuksen tavoitteena oli tutkia pääomarakenteen vaikutusta 

suurten yhtiöiden kannattavuuteen. Tutkimus keskittyy pääomarakenteen ja kannat-

tavuuden välisiin korrelaatioihin sekä merkittäviin kannattavuustoimenpiteisiin, jotka 

voivat vaikuttaa yrityksen eloonjäämiseen eli likviditeettiin, osinkojen, investointien 
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ja toimialakohtaisen tavoite velkaantumisasteen. Työn tarkoitus oli lisätä ymmär-

rystä siitä, miten yritykset kärsivät taloudellisesta ahdingosta, ja sen myötä osoittaa, 

miten haavoittuvuutta voidaan vähentää suurien systeemisten kriisien ehkäise-

miseksi pääomarakenteen muutosten avulla osakkeenomistajien ja yritysjohtajien 

tietoisuuden kautta. Lyhyesti sanottuna tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää 

selvitys siitä, missä määrin pääomarakenne vaikuttaa kannattavuuteen ja siten yri-

tysten haavoittuvuuteen. 
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2 TALOUDEN ANALYSOINTI JA JOHTAMINEN 

Olipa kyse minkälaisista tavoitteista tahansa, niiden toteutumista pitää seurata 

säännöllisesti. Jos yritykset eivät vertaa tekemäänsä tulosta asetettuihin tavoittei-

siin, ongelmia ei voida tunnistaa. Talousjohtamisessa tärkeää onkin, että lukujen 

kautta tunnistetaan liiketoiminnan riskejä, kehitetään niitä ja valvotaan tavoitteiden 

saavuttamista. Tilinpäätösanalyysin tunnusluvut ovat oiva väline näiden ongelmien 

tunnistamiseen ja kehityksen seuraamiseen. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että 

tilinpäätöstietoihin perustuvat luvut ovat historiatietoa. 

Tässä luvussa käsitellään johdonlaskentatoimen ja talousjohtamisen keskeisimpiä 

käsitteitä, sekä kuinka nämä saadaan yhdistettyä yrityksen johdon päätöksien tu-

eksi. Lisäksi käsitellään hieman tilinpäätösanalyysia sekä tilinpäätöstä. 

2.1 Johdon laskentatoimi ja talousjohtaminen 

Yrityksen laskentatoimi on kokonaisuus, jonka tehtävänä on tarjota talouden ohjauk-

sessa tarvittavia malleja, työkaluja ja menetelmiä yrityksissä toimiville ihmisille. Pe-

rinteisesti yrityksen laskentatoimi jaetaan kahteen pääalueeseen: ulkoiseen ja sisäi-

seen laskentatoimeen. Ulkoiset sidosryhmät, joille lakien ja asetusten mukaisien 

menettelytapojen noudattaminen yrityksen laskentatoimessa on tärkeää, ovat ulkoi-

sen laskentatoimen kohderyhmä. Ulkoinen laskentatoimi on lakisääteistä. (Martin-

suo ym. 2016, 78–79.) Sen on täytettävä minimivaatimukset jotka laki määrää. Yri-

tyksen taloudellisessa ohjauksessa voidaan käyttää ulkoisen laskentatoimen anta-

maa informaatiota, mutta yleensä tämä informaatio on riittämätöntä laadultaan ja 

määrältään liiketoiminnan ohjauksen tarpeisiin. (Puolamäki 2007, 58.) Johdon las-

kentatoimen laskennan on tarkoitus liittyä vahvasti kaikenlaisiin päätöksentekotilan-

teisiin (Suomala, Manninen & Lyly-Yrjänäinen 2011, 58). 

Sisäisen laskentatoimen eli johdon laskentatoimen kohderyhmänä on pääasialli-

sesti yritysjohto. Informaatiota käytetään myös yleisesti koko henkilöstölle suunna-

tussa tiedottamisessa. Johdon laskentatoimi käyttää ulkoiselle laskentatoimelle 

asetettujen kriteerien täyttävää kirjanpidon dataa, mutta ryhmittelyllään se palvelee 
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yrityksen sisällä analysointi- ja tarkkailulaskelmien avulla tapahtuvaa talouden oh-

jausta. Oleellinen ero verrattuna ulkoiseen laskentatoimeen on henkilökohtaisiin ar-

vioihin perustuvan tiedon käyttö tavoiteasetannassa ja suunnittelulaskelmissa. 

(Puolamäki 2007, 58.) Laskennan tuottamaa informaatiota hyödynnetään ainakin 

toimintojen suunnittelussa ja valvonnassa, päätöksen teossa, strategian muodosta-

misessa, suorituskyvyn ja tuotetun arvon kehittämisessä sekä resurssien tehok-

kaassa käytössä (Martinsuo ym. 2016, 96). Taloudellisen informaation käsittelystä 

on siis kysymys, kun puhutaan johdon laskentatoimesta. Se tukee päätöksentekoa 

ja niiden toteuttamista ja avustaa niiden seurantaa. Johdon laskentatoimella on siis 

rooli ennen ja jälkeen päätöksen. (Suomala ym. 2011, 15.) 

Talousohjaus pääasiassa toteutuu laskentatoimen tuottaman tiedon varassa (Jylhä 

& Viitala 2013, 270). Panos-tuotosprosessin talouden hallinnasta on kysymys, silloin 

kun puhutaan yrityksen talouden ohjauksessa (Puolamäki 2007, 61). Tällä yritys 

pyrkii kannattavuuteen, eli sen tulisi myyntituloillaan kattaa menonsa, voitonjako-

maksunsa ja lainanlyhennyksensä (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 19). Yrityksen on 

myös suoriuduttava päivittäisistä menoistaan, eli sen on oltava myös maksukykyi-

nen. Tarkoituksen mukainen rahoitusrakenne on määriteltävä yrityksen pitkänaika-

välin toiminnan kannalta, eli oman ja vieraan pääoman suhde. (Puolamäki 2007, 

61.) Yrityksen tuottavuus on sisäisen toiminnan tehokkuutta (Neilimo & Uusi-Rauva, 

19). Puolamäki (s. 61–62) painottaa, että tämä on yrityksen olemassaolon kannalta 

oleellista. Yrityksen tulisi toimia tehokkaasti kilpailijoihinsa nähden, koska markki-

noiden sanelemilla hinnoilla pitäisi päästä sellaisiin tuottoihin millä katetaan yrityk-

sen kustannukset. Yrityksen talouden ohjaus tapahtuu asettamalla tavoitteet näille 

yrityksen kannattavuudelle, maksukyvylle, rahoitusrakenteelle ja tuottavuudelle. 

Johdon laskentatoimessa tunnistetaan perinteisesti kolme laskelmatyyppiä, suun-

nittelutarkoitus, seurantatarkoitus ja tiedottamistarkoitus (Suomala ym. 2011, 27). 

Neljänneksi voidaan ajatella toimeenpanolaskelmat, jotka sijoittuvat suunnittelutar-

koituksen ja seurantatarkoituksen välille. Suunnittelutarkoitus pitää sisällään vaihto-

ehtolaskelmat ja tavoitelaskelmat, seurantatarkoitus tarkkailulaskelmat ja tiedotta-

mistarkoitus informaatiolaskelmat. Johdon laskentatoimen raportit voidaan jakaa 

johdon työtehtävien mukaan suunnittelu-, valvonta- ja päätöksentekolaskelmiin (Ikä-
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heimo ym. 2014, 115). Johdon laskentatoimen tuottamat tiedot usein esitetään las-

kelman muodossa, ne voivat olla tavoite-, vaihtoehto-, tarkkailu- tai informointilas-

kelmia (Jormakka ym. 2013, 148). 

Käyttökatetta ja myyntikatetta käytetään yleisesti johdon laskennan puolella. Kan-

nattavuuden mittausta johdon laskentatoimessa ohjaa tarkoituksen mukaisuus. Tar-

koituksenmukaisuuden perusteella valitaan tuotto- ja kustannuseriä, jotka huomioi-

daan mittareissa tai laskelmissa. (Suomala ym. 2011, 36.) Myyntikatetta ja käyttö-

katetta on perinteisesti käytetty yrityksen toimintaa kuvaavina tunnuslukuina (Ihan-

tola ym. 2016, 151). Katettuottolaskenta antaa hyvän ja yksinkertaisen laskentamal-

lin päätösten tueksi myös lyhyellä aikavälillä (Jormakka ym. 2013, 150). Katetuotto 

lasketaan vähentämällä myyntituotoista ainoastaan muuttuvat kustannukset. Siinä 

ei huomioida kiinteitä kustannuksia, mitkä yrityksen kuitenkin pitää pystyä maksa-

maan myyntituotoilla, jotta sen toiminta olisi kannattavaa. 

Likviditeetti eli maksuvalmius mittaa, onko yrityksellä tarpeeksi varoja, jolla se sel-

viää maksuvelvoitteistaan (Suomala ym. 2011, 38). Toiminnasta syntyy maksuvel-

voitteita, kuten korkoja, raaka-aine kuluja ja palkkoja. Jotta yrityksen toiminta voi 

jatkua keskeytyksettä, sen on suoriuduttava tietyllä aikavälillä maksuista. Koska ne-

gatiivisia kassavirtoja syntyy erilaisten resurssien hankkimisesta, tulee yrityksen po-

sitiivisten kassavirtojen ajoittua niin, että sen maksukyky säilyy. Yritykselle syntyy 

positiivista kassavirtaa suoritteiden myynnistä, sekä omistajien sijoituksista yrityk-

seen ja vieraan pääoman hankkimisesta.  

Hallitustyöskentely ja talousjohtaminen 

Hallituksen jäseniltä edellytetään osakeyhtiölain (L 21.7.2006/624) kuudennen lu-

vun toisen pykälän  mukaan muun muassa pyrkimystä huolellisuuteen ja velvolli-

suutta aktiiviseen toimintaan. Huolellisuusvelvoitteen rikkominen saattaa johtaa va-

hingonkorvausvastuuseen velkojaa, yhtiötä tai osakkeenomistajaa kohtaan. Tämä 

tarkoittaa käytännössä sitä, että päätökset jotka koskevat liiketoimintaa, on valmis-

teltava hyvin ja yrityksen johdon on haettava informaatiota riittävästi taloudellisen 

päätöksen tueksi. (Koski 2012, 141.) 
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2.2 Tilinpäätös johtamisen tukena 

Lähtökohtana yrityksen tilinpäätöstä koskevassa lainsäädännössä on, että tilinpää-

tös laaditaan ensisijaisesti yrityksen omistajia varten (Jormakka ym. 2013, 127). Ai-

noa laajasti ja monipuolisesti yrityksen talouden tilaa kuvaava määrämuotoinen ra-

portti on yrityksen tilinpäätös. Sen perusteella voidaan vetää johtopäätöksiä yrityk-

sen toiminnasta menneisyydessä, nykyhetkellä ja lähitulevaisuudessa erityisesti ke-

hityksen ja taloudellisen tilan osalta. (Martinsuo ym. 2016,104.) Päätöksenteon kan-

nalta laadullisesti korkeatasoinen eli hyödyllinen tilinpäätösinformaatio on oleellista, 

ymmärrettävää ja luotettavaa (Seppänen 2011, 15). Monissa päätöksentekotilan-

teissa käytetään hyväksi tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta saatavaa infor-

maatiota (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 183). Johtajat hyödyntävät tilinpäätös in-

formaatiota monissa rahoitus-, sijoitus- ja operatiivisissa päätöksissään (Foster 

1986, 4). Johtajat käyttävät tilinpäätösinformaatiota yrityksen toiminnan ohjaami-

seen ja suunnitteluun. Nämä tiedot auttavat heitä laatimaan muun muassa liiketoi-

minta strategioita. (Bergevin 2002, 6.) Yritykselle ja sen omistajille tilinpäätöksellä 

on voitonjaon ja muun varojenjaon kannalta suuri merkitys (Leppiniemi & Leppiniemi 

2010, 28). Salmen (2012, 24) mukaan yrityksen toimiva johto tarvitsee tilinpäätök-

sen informaatiota päätöksenteon ja ohjauksen vuoksi ja omistajia kiinnostaa yrityk-

sen arvo sekä omistukseen liittyvä riski ja sijoituksen tuotto.  

Useat ryhmät ovat kiinnostuneita yrityksen menestymisestä: luotonantajat, omista-

jat, julkiset taloudet, liikkeenjohto, asiakkaat, hankkijat, henkilökunta, tutkijat sekä 

suuri yleisö. Yrityksen tulos lasketaan eri tavoin eri sidosryhmiä ja eri tarkoituksia 

varten. Laskelmiin aiheuttaa eroja se, että arvostus-, jaksotus- ja laajuusongelma 

ratkaistaan eri tavoin. Liikkeenjohto on kiinnostunut yrityksen toiminnallisesta tulok-

sesta eli operatiivisesta tuloksesta. Se lasketaan kannattavuuden tarkkailua ja 

suunnittelua varten. Sisäisessä laskennassa jaksotus-, laajuus- ja arvostusongelma 

kussakin tapauksessa ratkaistaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Omistajille ja ve-

rottajalle on suuri merkitys lasketun tuloksen suuruudella, sillä maksettavien verojen 

ja osinkojen määrä riippuu siitä. (Tomperi 2014, 195–196.) Seppäsen (2011, 16–

17) mukaan tilinpäätösinformaatiolla on kolme keskeistä tehtävää, tehostaa pää-

omien allokointia, tehostaa toiminnan ohjausta ja valvontaa sekä tehostaa sopimus-
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ehtojen muodostamista ja niiden valvontaa. Kolme keskeistä päätöksentekotilan-

netta, mihin informaatioita tarvitaan yrityksen taloudellisesta suorituksesta ja ase-

masta ovat yrityksen strategian onnistuminen ja suorituskyvyn analysointi, yrityksen 

luottoriskin ja taloudellisen aseman analysointi sekä yrityksen arvon määrittäminen. 

On käytettävissä useita lähestymistapoja, kun tilinpäätösinformaatiota hyödynne-

tään hyvän yleiskuvan muodostamiseen tarkasteltavasta yrityksestä. Ne eivät ole 

pelkästään vaihtoehtoisia, vaan niiden tuottama informaatio myös täydentää toisi-

aan. (Martinsuo ym. 2016, 108.) Prosenttilukumuotoisella tilinpäätöksellä tarkoite-

taan tilinpäätöksen lukujen esittämistä prosentteina taseen loppusummasta ja liike-

vaihdosta (Niskanen & Niskanen 2016, 49). Näin saman vuoden sisällä olevien ti-

linpäätöserien keskinäiset suhteet tulevat selkeästi esiin. Trendianalyysissä nämä 

prosenttilukumuotoiset tilinpäätökset laaditaan useilta peräkkäisiltä vuosilta vertai-

lua varten pitäen perusvuotena tarkasteluperiodin ensimmäistä vuotta.  

Prosenttilukumuotoisten tilinpäätösten voidaan verrata, kuinka eri tase- ja tuloslas-

kelmaerien väliset suhteet ovat tarkasteluajanjakson ja eri vuosien välillä aikana ke-

hittyneet. Prosenttilukuihin perustuva analyysityyppi antaa myös mahdollisuuden 

kahden tai useamman yrityksen välillä poikkileikkausvertailuun. Sen avulla tulee eri 

kokoisten yritysten tilinpäätökset vertailukelpoisiksi. Suhteellisen kannattavuuden ja 

kulurakenteiden vertailu tällä menetelmällä ei ole mahdollista, jos yritykset joita ver-

taillaan toimivat eri toimialoilla. (Niskanen & Niskanen 2016, 50–52.) Tuloksena kui-

tenkin saadaan tuotto- ja kustannusrakenteen osalta helppolukuinen ja hyvin ver-

tailtavissa oleva tuloslaskelma (Martinsuo ym. 2016, 109). 

Trendianalyysissa tutkitaan, onko jotkut taseen tai tuloslaskelman erät supistuneet 

tai kasvaneet suhteessa muihin eriin erityisen paljon (Niskanen & Niskanen 2016, 

53–55). Analyysi toteutetaan tietyn tilinpäätöserän aikaisimman vuoden arvoksi 

asettamalla 100. Tämän jälkeen verrataan, kuinka monta prosenttia saman erän 

myöhäisempi arvo eroaa perusvuoden arvosta 100. Yritysten keskinäiseen vertai-

luun trendianalyysi ei sovellu, sitä voidaan käyttää ainoastaan vertailemaan yhden 

yrityksen peräkkäisiä tilinpäätöksiä. Eroanalyysiksi voidaan nimittää tilinpäätöksen 

perusteella tehtävää tuottavuuden tarkastelua. Sen ydin on siinä, että vertailtavat 
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kaudet normitetaan yksikköhintojen ja kustannusten osalta. Tällöin havaitut erot se-

littyvät periaatteessa reaaliprosessin eli tuottavuuden eroilla. (Martinsuo ym. 2016, 

106.) 

2.3 Tilinpäätösanalyysi 

Perustietona tilinpäätösanalyysissä on virallinen tilinpäätös, liitteet sekä muu käy-

tettävissä oleva informaatio (Yritystutkimus 2017, 7). Tilinpäätösanalyysi on arvioin-

tia yrityksen taloudellisesta tilasta päätöksen tekoa varten. Yritystä verrataan pää-

töksentekotilanteissa pääomamarkkinoiden asettamiin tavoitteisiin ja toisiin yrityk-

siin, ja verrataan samaa yritystä eri vuosien välillä. Keskeinen tehtävä tilinpäätös-

analyysillä yrityksen päätöksenteossa ja taloudellisen tilan arvioinnissa on myös 

siksi, että se paljastaa eri ulottuvuudet yrityksen taloudellisessa tilassa. Päätöksen-

teossa välttämättömiä tietoja kuten yrityksen kasvua, kannattavuutta ja liiketoimin-

nan riskejä voidaan helposti arvioida tilinpäätösanalyysin avulla. (Kallunki 2014, 12–

13.) 

Perinteiset tunnusluvut 

Kun pitää esimerkiksi kyetä vertailemaan eri yrityksiä tai selvittämään yrityksen ke-

hitystä, yleensä lasketaan ja käytetään tunnuslukuja (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 

171). Vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi tunnuslukujen laskeminen on standar-

disoitu. Joskus myös tietyn tilanteen tai käyttäjän vaatimuksia varten on kehitetty 

tunnuslukuja, esimerkiksi yrityksen konkurssin ennustamiseksi tai arvon määrittä-

miseksi. Tunnuslukuja käyttämällä voidaan eliminoida esimerkiksi rahan arvon muu-

tosten eri vuosien vertailukelpoisuutta alentavia ongelmia. Tunnuslukuja yritykset 

laskevat myös omasta taloudestaan. Niitä käytetään kehityskaaren kuvaamisessa 

ja selvittämisessä sekä muihin yrityksiin vertailuissa. Toimintakertomuksessa tun-

nuslukuja edellytetään esitettäväksi tarpeellisessa määrin kirjanpitovelvollisen tulok-

sellisuuden, taloudellisen tilanteen, toiminnan kehittymisen sekä merkittävimpien 

riskien ja epävarmuustekijöiden kuvaamiseksi. Arvopaperilainsäädännössä on 

myös määräyksiä talouden kuvaamisesta listayrityksen kohdalla tunnuslukujen 

avulla.  
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Tilinpäätösanalyysi voidaan jakaa perinteiseen tilinpäätösanalyysiin sekä rahavirta-

analyysiin. Perinteinen tilinpäätösanalyysi perustuu suoriteperusteisen tuloslaskel-

man ja taseen analyysiin, ja sitä täydentää rahavirta-analyysi. (Salmi 2012, 262.) 

Rahavirta-analyysi voi olla suoriteperusteinen meno-tulovirta-analyysi, maksupe-

rusteinen kassavirta-analyysi tai käyttöperusteinen liikepääomavirta-analyysi (Lep-

piniemi & Kykkänen 2015, 171–172). Tavallisin näistä on kassavirta-analyysi, joka 

tuottaa lisäinformaatiota taseesta ja tuloslaskelmasta saataville tiedoille. Usein kas-

savirtalaskelman periaatteita noudattaen laaditaan tilinpäätökseen mahdollisesti 

kuuluva rahoituslaskelma. Kallunki ja Kytönen (2007, 14) jakavat nykyaikaisen tilin-

päätösanalyysin suoriteperusteiseen tilinpäätösanalyysiin, markkinaperusteiseen 

analyysiin ja rahavirta-analyysiin. Menot ja tulot kirjataan niiden syntyessä ja tarvit-

taessa jaksotetaan eri tilikausille kuluiksi ja tuotoiksi suoriteperusteisessa tilinpää-

tösanalyysissa. Rahan liikkeitä seurataan rahavirta-analyysissa, eikä tuloja ja me-

noja kohdisteta eri tilikausille. Tilinpäätösinformaatiota yhdistetään informaatioon, 

jota saadaan osakemarkkinoita markkinaperusteisessa analyysissa.  

Käyttäjät 

Tilinpäätös antaa yrityksen taloudellisen tilanteen analysoinnille hyvän pohjan. Vilk-

kumaan (2010, 43) mukaan yrityksen toimitusjohtajan tulee hallita analysointi siinä 

määrin, että ymmärtää tilinpäätöksen perusteella yrityksensä tilanteen sekä niin sa-

notun tuloskunnon, joten hän on yksi tärkeimmistä tilinpäätösanalyysin käyttäjistä. 

Tilinpäätösanalyysi tuottaa myös useille yrityksen sidosryhmille informaatioita (Kal-

lunki & Kytönen 2007, 17–18). Eri sidosryhmillä on kiinnostuksen kohteena olevan 

yrityksen ominaisuuksien suhteen erilaisia painotuksia. Yrityksen vuositulos kiinnos-

taa verottajaa, koska yritys maksaa siitä veronsa. Yrityksen kyky maksaa sijoitetulle 

pääomalle tuottoa osinkoina on oman pääoman sijoittajien kiinnostuksen kohteena. 

Yrityksen kyky taas vastata pitkäaikaisista velkasitoumuksista eli vakavaraisuus on 

vieraan pääoman sijoittajien kiinnostuksen kohteena. Maksuvalmius taas kiinnostaa 

yrityksen tavarantoimittajia. Muiden sidosryhmien kuten suuren yleisön, kilpailijoi-

den ja asiakkaiden kiinnostus informaatiota kohtaan, jota tilinpäätösanalyysi tuottaa, 

vaihtelee tilanteesta ja yrityksestä riippuen. 
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Tilinpäätöstietojen oikaiseminen 

Tilinpäätöksen oikaisemisen lähtökohtana jalostaa niin tilinpäätöstietoa, että se pal-

velee analyysin tekijän tarkoitusta parhaiten (Yritystutkimus 2017, 7). Tilinpäätös-

tensä sisältöön yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa erilaisten harkinnanvaraisten 

kirjausten kautta. Tilinpäätöksiä on oikaistava ennen varsinaista tilinpäätösanalyy-

sia, jotta ne olisivat eri yritysten välillä vertailukelpoisia. Vertailukelpoisuuden vuoksi 

on tärkeää, että eri yrityksille ja vuosille suoritetaan samat oikaisutoimenpiteet. (Kal-

lunki & Kytönen 2007, 29–42.)  

Tilinpäätöstietoja oikaistaessa olisi hyvä tietää myös hieman taustoja sen takana. 

Ensiksikin on hyvä tuntea käytettävän aineiston yhteydet kirjanpitoon, tilinpäätök-

seen sekä tulos- ja verosuunnitteluun. Tämä on tarpeen, jotta osataan tehdä aineis-

toon tarpeelliset oikaisut, jotta siitä laskettavat tunnusluvut antavat oikean kuvan 

yrityksen taloudellisesta menestyksestä. Toisaalta taas pitäisi tuntea sitä suunnitte-

lua ja päätöksentekoa, joiden vaikutukset näkyvät taseen luvuissa. Investointipää-

tökset heijastuvat käyttöomaisuudessa taseen vastaavaa puolen yläosassa ja ta-

seen vastattavaa puolen luvuissa heijastuu puolestaan rahoitusrakenneratkaisujen 

onnistuneisuus. Vielä olisi huomioitava likviditeettihallintopäätösten vaikutus taseen 

alaosan eriin, vaihtuviin vastaaviin ja lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. 

Tuloslaskelman oikaisu 

Tulos, joka mahdollisimman hyvin vastaa jatkuvan, ennustettavan ja säännöllisen 

liiketoiminnan tulosta, pyritään tuloslaskelman oikaisulla selvittämään (Salmi 2012, 

144). Todellista tulosta eli operatiivista tulosta kuvaa nettotulos. Kokonaistulos saa-

daan, kun satunnaiset tuotot ja kulut otetaan lisäksi huomioon. (Kallunki & Kytönen 

2007, 44.) Lähtötietoja on oikaistava, jotta tuloslaskelmasta ja taseesta johdetut tun-

nusluvut kertoisivat mahdollisimman todenmukaisen tilanteen (Karjalainen 2013, 

48). Tuloslaskelmassa oikaisuja yleensä vaatii ainakin poistot. Poistoeroa käytetään 

usein tuloslaskelmassa, mikäli suunnitelman mukaiset poistot eivät vastaa verotuk-

sessa vähennettävien poistojen määrää tai jos kertynyttä poistoeroa puretaan. 

Koska suunnitelman mukaiset poistot kuvaavat parhaiten kaluston oikeaa kulu-

mista, ylipoistot lisätään tulokseen ja alipoistot vähennetään tuloksesta. Oikaisua 
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monesti vaatii myös yrittäjän palkan korjaus, mikäli se ei ole tuloslaskelmassa työ-

panosta vastaavana määränä. Tällöin se lisätään tuloslaskelmaan keskimääräisen 

palkkatason mukaan. 

Taseen oikaisu 

Omaisuuden arvon tulisi tilinpäätösanalyysin näkökulmasta vastata mahdollisim-

man hyvin todellista arvoa (Kallunki & Kytönen 2007, 47). Tarkoituksena on elimi-

noida taseen oikaisussa sellaiset vastaavien erät, joilla todellisuudessa ei ole tulon-

tuottamiskykyä ja toisaalta sellainen olennainen varallisuus merkitä näkyviin, mitä 

ei ole merkitty taseeseen. Lisäksi oikaistuun taseeseen merkitään taseessa näky-

mättömät velat niiden takkaisinmaksuajankohdan mukaisesti sekä omaa pääomaa 

korjataan varojen ja velkojen nettokorjauksilla. (Salmi 2012, 153.) Esimerkiksi oi-

kaisu tehdään edellä mainitusta poistoerosta, siitä siirretään yhteisöveroprosentin 

mukainen osuus laskennalliseen verovelkaan taseen vieraaseen pääomaan. 

2.1 Tilinpäätös 

Tuloksen selvittäminen on kirjanpidon päätarkoituksena. Kirjanpidon tarkoituksena 

on myös yrityksen ja muiden talousyksikköjen menojen, tulojen ja rahojen pitäminen 

erillään. Kaikki jotka harjoittavat liike- tai ammattitoimintaa ovat lain mukaan kirjan-

pitovelvollisia. (Puolamäki 2007, 66.) Tilinpäätöksestä selviää yrityksen toiminnan 

tulos tilikauden aikana ja sen taloudellinen asema tilinpäätöspäivänä (Kerbs 2016, 

92). Tilinpäätöksen tavoitteena on antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen sisäisille ja 

ulkopuolisille tahoille yrityksen taloudellisesta suorituksesta ja asemasta päätöksen-

teon tueksi (Seppänen 2011, 15). 

Tilinpäätös laaditaan tilikauden päätteeksi. Silloin päätetään kaikki tilikauden aikana 

käytössä olleet tilit tilinpäätöstileille. (Puolamäki 2007, 68.) Tilinpäätöstilejä ovat tu-

lostili ja tasetili (Tomperi 2016, 26). Kaikki tulot ja menot päätetään tulostilille ja tämä 

tili kertoo tilikauden tuloksen. Kaikki raha- ja saatavatilien sekä pääomatilien saldot 

päätetään tasetille. Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteisesti. Tämä tarkoittaa sitä 

että, tulo kirjataan tilikauden tuotoksi, kun suorite on luovutettu asiakkaalle. Tuo-

toista vähennetään niihin käytetyt kulut. Kun tilinpäätöstileille on päätetty kaikki tilit, 
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tilikauden tulos lasketaan tulostilin tuottojen ja kulujen erotuksena. Jos tuotot ovat 

suuremmat kuin kulut, on tilikausi ollut voitollinen tai päinvastaisessa tilanteessa 

tappiollinen. Tulostilin saldo kirjataan tasetilille kummassakin tapauksessa, ja tämän 

jälkeen kirjanpidon tilinpäätös on valmis. (Puolamäki 2007, 68–69.) 

Yleensä tilinpäätös laaditaan 12 kuukauden pituiselta tilikaudelta (Holopainen 2016, 

164). Virallinen tilinpäätös on laadittava lain mukaan kultakin tilikaudelta neljän kuu-

kauden kuluessa sen päättymisestä. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät 

tiedot toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. (Puolamäki 2007, 70.)  

Kirjanpitovelvolliset jaetaan kolmeen koko ryhmään, pienyritys, mikroyritys ja suur-

yritys (Tomperi 2016, 108). Se kokoluokka mihin yritys kuuluu, riippuu päättyneen 

ja sitä välittömästi edeltäneen tilikauden tilinpäätöspäivän luvuista. Pienyritykseksi 

luokitellaan yritys, joka ylittää enintään yhden seuraavista tilinpäätöspäivänä; ta-

seen loppusumma 6 000 000 €, liikevaihto 12 000 000 € ja tilikauden aikana palve-

luksessa keskimäärin 50 henkilöä. Makroyritykseksi luokitellaan yritys, joka ylittää 

enintään yhden seuraavista tilinpäätöspäivänä; taseen loppusumma 350 000 €, lii-

kevaihto 700 000 € ja tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä. 

Suuryritykseksi yritys luokitellaan, kun tilinpäätöspäivänä ylittyy seuraavista vähin-

tään kaksi; taseen loppusumma 20 000 000 €, liikevaihto 40 000 000 € ja tilikauden 

aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä. Yritysmuoto ja kokoluokka vaikut-

tavat muun muassa siihen, minkälainen tilinpäätös on laadittava. Tilinpäätös sisäl-

tää aina taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Lisäksi suurempien kuin pienyritysten 

on laadittava toimintakertomus sekä konsernitilinpäätös. Näiden lisäksi suuryritys-

ten ja yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen on laadittava rahoituslaskelma. 

(Kerbs 2016, 93–94.) Yrityksen sisäistä tilinpäätösinformaatiota ei lainsäädäntö ra-

joita, joten informaatiota voidaan muokata päätöksentekijän käyttötarkoituksen ja 

tarpeiden mukaan. Näin talouden ohjauksessa voidaan käyttää tilinpäätöstietoja. 

(Puolamäki 2007, 70.) 

Tuloslaskelma 

Tilinpäätöksessä tulostilille kirjatut erät esitetään tuloslaskelmassa ryhmiteltynä vä-

hennyslaskuasetelman muotoon säädettyjä kaavoja käyttäen (Ihantola, Leppänen 

& Kuhanen 2016, 139). Tuloslaskelmavaihtoehtoja on kaksi: toimintokohtainen ja 
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kululajipohjainen tuloslaskelma (Niskanen & Niskanen 2016, 45). Käytännössä ku-

lulajipohjainen tuloslaskelma on selvästi yleisempi. Siinä tilikauden kulut vähenne-

tään tuotoista säädetyssä kululajien mukaisessa järjestyksessä. Kululajeja ovat esi-

merkiksi palkat, raaka-aineet, korot ja poistot. Kulujen vähennysjärjestys perustuu 

toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa toimintokohtaiseen ryhmittelyyn. Ennen liike-

voittoa liikevaihdosta vähennetään hankinnan ja valmistuksen kulut, markkinoinnin 

ja myynnin kulut ja liiketoiminnan muut kulut. Lyhytvaikutteisista ja pitkävaikuttei-

sista tuotannontekijöistä aiheutuvien kulukirjausten välillä ei tehdä eroa. Pitkävai-

kutteisten tuotannontekijöiden eli poistojen kulukirjaukset sisällytetään eri toiminto-

jen kuluihin. Tuloslaskelma kuvaa yrityksen tilikauden tuloksen muodostumista vä-

hennyslaskun muodossa (Yritystutkimus 2017, 12). 

Tase 

Yrityksen taloudellista asemaa tilikauden päättyessä kuvaa tase. Taseen vastatta-

vaa-puoli kuvaa rahan lähteet ja vastaavaa-puoli osoittaa rahan käyttökohteet. 

(Tomperi 2016, 114.) Käyttötarkoituksen perusteella taseen vastaavien erät jaetaan 

pääryhmiin pysyvät ja vaihtuvat vastaavat. Pysyvät vastaavat ovat eriä, jotka on tar-

koitettu tuottamaan jatkuvasti tuloa useana tilikautena. Vastaavien muut erät ovat 

vaihtuvia. (Ihantola ym. 2016, 153.) Pysyvät vastaavat jaetaan kolmeen osaan: si-

joituksiin, aineellisiin sekä aineettomiin hyödykkeisiin. Aineellisia hyödykkeitä ovat 

esimerkiksi rakennukset, koneet ja kalusto ja aineettomia hyödykkeitä esimerkiksi 

aineettomat oikeudet. Sijoituksissa esitetään esimerkiksi osakkeet, joita voidaan pi-

tää pitkäaikaisina, kuten liikehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. (Tomperi 

2016, 118.) Omaisuuserät esitetään likvidijärjestyksessä siten, että ensin esitetään 

heikoimmin rahaksi muutettavat erät ja likvidit omaisuuserät viimeisenä (Yritystutki-

mus 2017, 27).  

Vaihtuvat vastaavat on tarkoitettu yhden vuoden aikana tuottamaan tuloa (Kerbs 

2016, 60). Vaihtuvat vastaavat muodostuvat saamisista, vaihto-omaisuudesta, ra-

hoitusarvopapereista sekä pankkisaamisista ja rahoista. Erikseen taseessa on esi-

tettävä kustakin saamiserästä pitkäaikainen osuus. Saaminen katsotaan pitkäai-

kaiseksi, kun se erääntyy maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua. (Tom-

peri 2016, 118.) 
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Yritystoiminnan pääomarahoitus käy ilmi taseen vastattavaa puolelta. Vastattavaa 

puoli jaetaan omaan ja vieraaseen pääomaan. (Tomperi 2016, 118.) Oma pääoma 

koostuu omistajien sijoittamista varoista yhtiöön, sinne jätetyistä voittovaroista ja 

mahdollisista arvonkorotuksista. Vieras pääoma jaetaan lyhyt- ja pitkäaikaiseen. Pit-

käaikaista on se velka, joka erääntyy yli vuoden kuluttua. (Kerbs 2016 63–69.) En-

siksi esitetään oma pääoma ja sen jälkeen vieras pääoma. Tasekaavan laajuus 

määräytyy lähtökohtaisesti yrityskoon mukaan. (Yritystutkimus 2017, 27.) 

Rahoituslaskelma 

Rahoituslaskelma sisältää tiedot varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden 

aikana. Rahoituslaskelma laaditaan rahavirtalaskelmana niin, että se kuvaa liiketoi-

minnan, rahoituksen ja investointien rahavirtoja. Rahavirtalaskelmassa tuloslaskel-

man suoriteperusteiset erät muutetaan maksuperusteisiksi. (Tomperi & Keskinen 

2016, 70.) 

Liiketoiminnan rahavirta osoittaa paljonko yritys on pystynyt tuottamaan tilikauden 

aikana liiketoiminnallaan rahavaroja toimintaedellytystensä säilyttämiseen, uusien 

investointien tekemiseen, tuoton maksamiseen oman pääoman sijoittajille ja laino-

jen takaisinmaksuun (Ihantola ym. 2016, 160). Omana ryhmänään esitetään inves-

tointien rahavirrat. Tämä kuvaa yrityksen rahavarojen käyttöä tulevan rahavirran 

kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä. Rahoituksen rahavirrat kuvaavat muutoksia 

omassa ja vieraassa pääomassa tilikaudella. (Tomperi & Keskinen 2016, 70.) Ra-

hoituslaskelman laatimiseen on kaksi laatimistapaa, suora ja epäsuora rahoituslas-

kelma (Ihantola ym., 161).  

Liitetiedot 

Liitetiedot täydentävät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman informaatiota. 

Liitetietoja esitetään, jotta tilinpäätöksen lukijalla olisi tarpeelliset tiedot käytössään 

yrityksen toiminnan ja taloudellisen aseman arvioimiseksi. (Ihantola ym. 2016, 139.) 

Mikäli yhtiö ei tee toimintakertomusta sen tulee liitetiedoissa esittää toimintakerto-

musta vastaavia tietoja (Kerbs 2016,107). Kirjanpitoasetuksen edellyttämät liitetie-

dot koskevat tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, esittämistapaa, tuloslaskelmaa, ta-

seen vastaavia ja vastattavia, tuloveroja, käypään arvoon merkitsemistä, vakuuksia 
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ja vastuusitoumuksia sekä taseen ulkopuolisia järjestelyjä, lähipiiriliiketoimia, tilin-

tarkastajan palkkioita, omistuksia muissa yrityksissä, henkilöstöä ja toimielinten jä-

seniä sekä konsernitilinpäätöstä. Omassa asetuksessaan on pien- ja mikroyritysten 

liitetietovaatimukset. (Ihantola ym., 139.) 

Toimintakertomus 

Toimintakertomuksessa kuvataan toiminnan tulosellisuutta ja kehittymistä, yrityksen 

epävarmuustekijöitä sekä taloudellista tilannetta. Toimintakertomukseen sisällyte-

tään tarvittaessa tunnuslukuja sekä taloudesta että ympäristövaikutuksista että hen-

kilöstöstä. (Tomperi & Keskinen 2016, 69.) Toimintakertomuksessa on esitettävä 

myös tiedot muun muassa olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen, 

tiedot sivuliikkeistä, osakeyhtiölain tai osuuskuntalain edellyttämät tiedot, sekä arvio 

todennäköisestä tulevasta kehityksestä ja selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laa-

juudesta (Kerbs 2016, 102).  

Tämän luvun tarkoituksena on antaa kattava kuva lukijalle siitä, mikä on johdon las-

kentatoimi ja talousjohtaminen, miten tilinpäätöstä voidaan käyttää johtamisen tu-

kena sekä siitä mikä tilinpäätös on. Tässä luvussa hieman jo sivutaan yleisesti tilin-

päätösanalyysiä ja sitä, miten se laaditaan ja mihin tulisi kiinnittää huomiota sitä 

laadittaessa.  
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3 TILINPÄÄTÖSANALYYSIN TUNNUSLUVUT JA NIIDEN 

TULKINTA 

Tilinpäätösanalyysin käyttäjiä on useita, tässä yhteydessä kuitenkin asiaa katsotaan 

yrityksen johdon näkökulmasta. Tunnuslukujen taustoja on hyvä ymmärtää, jotta 

tietää mistä tunnusluvut koostuvat ja sitä kautta, miten niihin voi vaikuttaa. On myös 

hyvä pitää mielessä tunnuslukuja tulkittaessa, että liian hyvillä arvoilla saattaa olla 

haittapuolensa. Tässä luvussa käydään läpi sellaisia tunnuslukuja mitä yrityksen 

johto voi käyttää apunaan päätöksen teossa ja miten niitä voi tulkita.  

3.1 Tilinpäätösanalyysin tunnusluvut 

Tilinpäätösanalyysi vertaa tilinpäätöstietojen yrityksen menestymisestä antamaa 

kuvaa pääomamarkkinoiden asettamiin vaatimuksiin. Yrityksen operatiivisen liike-

toiminnan kannattavuus on niin hyvä aidosti menestyvällä yrityksellä, että se pystyy 

generoimaan myös omistajien ja velkojien vaatiman tuoton. (Kallunki 2014, 82.) Ti-

linpäätösanalyysin avulla hahmotetaan tarkasteltavan yrityksen kannattavuutta, 

maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. Näitä kolmea yritystoiminnan ja yritystalouden 

kulmakiveä yleensä selvitetään, seurataan ja näiden antamien arvojen perusteella 

tehdään tarvittaessa päätöksiä. (Vilkkumaa 2010, 43–44.) Hyvä analyysi sisältää 

Vilkkumaan mukaan aina useita peräkkäisiä vuosia.  

3.2 Tunnuslukujen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tilinpäätösaineiston luotettavuudesta riippuu ennen kaikkea tunnuslukujen mittaus-

tulosten tarkkuus. Tämän lisäksi tunnusluvun toimivuuden voidaan katsoa riippuvan 

kahdesta muusta tekijästä. Ensimmäinen on validiteetti, eli tunnusluvun kyky mitata 

sitä ominaisuutta, jota sen on tarkoitus mitata. Toinen on reliabiliteetti eli tunnuslu-

vun luotettavuus. (Niskanen & Niskanen 2004, 111.) Tunnusluku on validi, kun se 

antaa harhattomia tuloksia eli tilastollisesta näkökulmasta katsottuna keskimäärin 

oikeita tuloksia. Reliabiliteetti on hyvä tilastollisessa mielessä, jos sen keskimääräi-

nen mittausvirhe on pieni. (Kallunki, Lantto & Sahlström 2008 115.) 
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3.3 Kannattavuuden tunnusluvut 

Kannattavuus peruskäsitteenä merkitsee sitä, että yrityksen liikevaihto on suurempi 

kuin sen vastaavan ajanjakson kulut (Vilkkumaa 2010, 44). Liiketoiminnan taloudel-

lista tulosta kuvaa kannattavuus, se on myöskin jatkuvan liiketoiminnan perusedel-

lytys. Kannattavuutta voidaan mitata suhteellisesti tai absoluuttisesti. Voiton suh-

detta yritykseen sijoitettuun pääomaan nähden kuvaa suhteellinen kannattavuus ja 

absoluuttista kannattavuutta mitataan yksinkertaisesti voittona eli liiketoiminnan 

tuottojen ja kulujen erotuksena. (Yritystutkimus 2017, 63.) Absoluuttista lähestymis-

tapaa voidaan kutsua myös voittoprosentti-lähestymistavaksi. Tämä ei sovellu 

yleensä erityisen hyvin yritysten väliseen vertailuun. Se kertoo enemmänkin yrityk-

sen toimintapolitiikasta. (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 172–173.) Yrityksen kannat-

tavuus on selvitettävä ja ymmärrettävä, koska sen perusteella yrityksen johto raken-

taa tulevaisuutta. Yritystoiminnan tulee olla kannattavaa, ja hyvän kannattavuuden 

myötä voidaan pitää huolta myös yrityksen maksuvalmiudesta sekä vakavaraisuu-

desta. (Vilkkumaa 2010, 44.) Yritys on kannattavampi mitä enemmän ja mitä nope-

ammin yrityksen uhraamat menot tuottavat tuloja. Kannattavuuden kuitenkin viime-

kädessä ratkaisee yrityksen rahavirta. Kannattavuuden tunnusluvut saattavat esi-

merkiksi olla heikkoja, mutta jos yrityksellä on paljon rahavirtaa, luvut eivät ole niin 

huolestuttavia.  

Kaikista parhain keino parantaa kannattavuutta on saada tuotteita myytyä enem-

män hyvillä katteilla. Mutta jos tämä ei ole mahdollista, kannattavuuden paranta-

mista voidaan tarkastella taseen ja/tai tuloslaskelman näkökulmasta. Taseen tar-

kastelussa ja siihen kohdistuvien toimenpiteiden yhteydessä puhutaan niin sano-

tusta taseen siivoamisesta. Tällöin pyritään pääsemään huonotuottoisesta omai-

suudesta eroon mahdollisimman hyvään hintaan. Näin lainoja voidaan maksaa pois 

tai raha käytetään investointien rahoittamiseen, jolloin uutta ulkopuolista rahoitusta 

ei tarvita. Tuloslaskelmaan kohdistuvia toimenpiteitä kutsutaan niin sanotuksi kulu-

jahdiksi. Tällöin tarkastellaan mitä pitäisi tehdä kulujen karsimiseksi ja toimintojen 

tehostamiseksi, esimerkiksi voidaan aloittaa yt-neuvottelut henkilökunnan vähentä-

miseksi.  
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Oman pääoman tuottoprosentti 

Yleisesti käytetään tunnuslukua pääomantuottoprosentti yritysten välisissä kannat-

tavuusvertailuissa. Se kertoo tilikaudessa saavutetun tuloksen suhteen käytössä ol-

leeseen pääomaan eli yrityksen toiminnallaan pääomalleen ansaitseman koron. 

Pääoman tuottoprosenttia voidaan tarkastella kokonaistalouden sekä sijoittaja- ja 

rahoittajanäkökulmista. Oman pääoman tuottoprosentti lasketaan seuraavasti:  

𝑂𝑚𝑎𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =
𝑉𝑜𝑖𝑡𝑡𝑜

𝑂𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎
× 100% 

Keskimääräinen oma pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun omien pääomien 

keskiarvona. (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 173). 

Verojen jälkeinen oman pääoman tuottoprosentti (ROE) on paljon käytetty kannat-

tavuuden tunnusluku omistajan näkökulmasta. Tämä tunnusluku mittaa yrityksen 

kykyä tehdä tuottoa omistajilta saaduille pääomille. (Niskanen & Niskanen 2004, 

116.) Kallunki (2014, 137) huomauttaa, että yrityksen johto voi arvioida virheellisesti 

oman pääoman edulliseksi rahoitusmuodoksi. Tämä saattaa johtaa huonosti kan-

nattavien investointikohteiden hyväksymiseen ja sitä kautta yrityksen kannattavuus 

jää matalaksi. Heikosti kannattava yritys ei saavuta oman pääoman sijoittajien aset-

tamia osinko- ja arvonnousutavoitteita, mikä johtaa puolestaan oman pääoman ra-

hoituksen saatavuuden vaikeutumiseen tai jopa loppumiseen. Tästä syystä taas yri-

tyksen liiketoiminnan harjoittaminen vaikeutuu tai käy jopa mahdottomaksi. Oman 

pääoman kustannus siis realisoituu hyvin konkreettisesti, vaikka siihen ei liitykään 

etukäteen sovittuja kiinteitä korkokustannuksia. 
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Oman pääoman tuottoprosentin viitteelliset normiarvot ovat: 

Erinomainen 20% 

Hyvä 15–20% 

Tyydyttävä 10–15% 

Välttävä 5–10% 

Heikko alle 5% 

(Balance Consulting [16.6.2017]). 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kuvaa säännöllisen liiketoiminnan tuottoa, suh-

teessa siihen pääomaan joka vaatii tuottoa. Tuottoa vaativaa pääomaa ovat korolli-

nen vieras pääoma ja oma pääoma. (Kallunki & Kytönen 2007, 74.)  

𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑢𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖

=
𝑉𝑜𝑖𝑡𝑡𝑜 + 𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡

𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎
× 100% 

(Leppiniemi & Kykkänen 2015, 173–174.) 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kertoo, paljonko tuottoa yritys on saanut aikaan 

siihen sijoitetulle korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle (Niskanen & Niska-

nen 2004, 115). Tunnuslukua voidaan käyttää kohtuullisen hyvin selvittämään yri-

tyksen kannattavuutta toimialasta riippumatta. Pitemmällä aikavälillä tunnusluku an-

taa suhteellisen luotettavan käsityksen kannattavuudesta ja hyvän perustan päätök-

sen teolle. Tunnuslukua voidaan verrata kilpailijoiden tunnuslukuihin, jolloin voidaan 

suhteuttaa oman yrityksen toiminnallinen hyvyys vertailuyritysten toiminnan hyvyy-

teen. (Vilkkumaa 2010, 45–46.) Taloudellisen lisäarvon luontiin vaikuttavat kaikki eri 

organisaatiotasoilla tehdyt liikkeenjohdolliset päätökset, jotka vaikuttavat sijoitetun 

pääoman tuottoprosenttiin ja pääoman keskimääräiseen kustannukseen (Kallunki 

2014, 136). 
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Sijoitetun pääoman tuottoprosentin viitteelliset normiarvot ovat: 

Erinomainen yli 15% 

Hyvä 10–15% 

Tyydyttävä 6–10% 

Välttävä 3–6% 

Heikko alle 3% 

(Balance Consulting [16.6.2017]). 

Pääomantuottoprosentit ovat eri toimialoilla erilaisia, siksi niitä tulisi verrata toi-

mialan sisällä. Riskisillä aloilla tuottoprosentti tavoitteet ovat korkeampia kuin vä-

hemmän riskisillä, koska riskiset ottavat suuremman riskin ja sille sen takia vaadi-

taan enemmän tuottoa. 

Liikevoittoprosentti 

Liikevoittoprosentissa suhteutetaan yrityksen liikevoitto saman vuoden liikevoittoon 

(Ikäheimo ym. 2014, 67). Rinnakkainen tunnusluku tämän tunnusluvun kanssa on 

niin sanottu liiketulosprosentti (Niskanen & Niskanen 2004, 113). Liiketulos on väli-

tulos oikaistussa tuloslaskelmassa, joka poikkeaa analyysissä tehtyjen oikaisujen 

määrällä virallisen tuloslaskelman liikevoitosta tai -tappiosta. Liiketulos kertoo, pal-

jonko varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen veroja ja rahoituseriä 

(Yritystutkimus 2017, 64.)  

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑜𝑖𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =  
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
× 100 

Liikevoittoprosentit vaihtelevat voimakkaasti toimialoittain, joten lukuja voi verrata 

lähinnä toimialojen sisällä tai yhden yrityksen kannattavuuden ajalliseen seuraami-

seen (Kallunki 2014, 94). Tunnusluku kertoo, kuinka suurella liiketoiminnallisella 

katteella yritys toimii (Ikäheimo ym. 2014, 67). Toimialasidonnaisuuden vuoksi yhtä 

ainoaa liikevoittoprosentin tasoa ei voida esittää, vaan tavoitetasona tai vertailuta-

sona on hyvä käyttää toimialakohtaista tasoa. Luku on saman toimialan sisällä hyvä 

kannattavuutta ja toiminnantehokkuutta osoittava tunnusluku. (Vilkkumaa 2010, 47.) 
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Nettotulosprosentti 

Yrityksen varsinaisen toiminnan tuloksena pidetään yleisesti nettotulosta. Käytän-

nössä se on yrityksen omistajille jäävä osuus tilikauden tuloksesta, joka toimii 

useimmiten muun muassa voitonjakopäätösten pohjana. Se ei välttämättä ole sama 

kuin tuloslaskelman viimeisen rivin voitto tai tappio, koska nettotuloksessa ei ole 

mukana tuloslaskelman satunnaisia eriä ja tilinpäätössiirtoja. (Balance Consulting 

[20.6.2017]]. Nettotulosprosentissa tarkastellaan tulosta verojen jälkeen suhteessa 

liikevaihtoon (Ikäheimo ym. 2014, 67). Luku osoittaa montako prosenttia yrityksen 

liikevaihdosta jää voittoriville asti. Se kuvaa hyvin yritystoiminnan kannattavuutta 

toimialan sisällä. Mitä suurempi luku on, sitä paremmin yritys voi maksaa osinkoa 

omistajilleen. (Vilkkumaa 2010, 47).  

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 𝑦ℎ𝑡𝑒𝑒𝑛𝑠ä
× 100 

Yrityksen nettotuloksen tulee olla positiivinen, jotta toimintaa voidaan pitää kannat-

tavana. Nettotuloksen vaadittava vähimmäistaso ja riittävyys määräytyvät muun 

muassa pääomarakenteen vahvistamispyrkimysten ja voitonjakotavoitteiden mu-

kaan. (Yritystutkimus 2017, 65.) Arvioitaessa nettotuloksen tasoa, on hyvä tarkas-

tella oman pääoman tuottoprosenttia. Nettotulos on yleensä vähintäänkin tyydyttävä 

omistajien näkökulmasta katsottuna, jos oman pääoman tuotto ylittää 10 %:n tason. 

(Balance Consulting [20.6.2017]). 

Käyttökate ja käyttökateprosentti 

Käyttökate kuvaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tulosta ennen rahoituseriä, 

veroja ja poistoja. Se kertoo, kuinka paljon yrityksen liikevaihdosta jää katetta, kun 

siitä vähennetään yrityksen toimintakulut. (Balance Consulting [22.8.2017].) Käyttö-

kateprosentti kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä 

(Yritystutkimus 2017, 64). 

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒 = 𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡 𝑗𝑎 𝑎𝑟𝑣𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
× 100 
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Käyttökatteella ja käyttökateprosentilla ei ole yleispäteviä ohjearvoja. Sen taso riip-

puu pitkälti yrityksen toimialasta ja sen pääomarakenteesta. (Balance Consulting 

[22.8.2019].) Positiiviset luvut kertovat, että liiketoiminnalla pystytään kattamaan 

kaikki lyhytvaikutteiset kulut ennen pitkäaikaisia kuluja (Koski 2012, 80). Eri toimialo-

jen käyttökateprosentit asettuvat seuraaviin vaihteluväleihin useimmissa tapauk-

sissa: 

Teollisuus 5–20% 

Kauppa 2–10% 

Palvelu 5–15% 

(Yritystutkimus 2017, 64). 

Kannattavuutta arvioitaessa keskeisessä asemassa ovat käyttökateprosentin ver-

tailu toimialalukuihin, käyttökatteen riittävyys lainanhoitokulujen, verojen, investoin-

tien ja voitonjaon näkökulmasta sekä useamman vuoden katekehitys (Balance Con-

sulting [22.8.2017]). Vilkkumaan (2010,169) mukaan käyttökatetta olisi hyvä käyttää 

niin sanottuna tulosvastuutasona yksikkö- tai tiimiorganisaatiossa, siksi että useim-

min vastuuhenkilöt voivat vaikuttaa vain käyttökatetta ennen oleviin kuluihin. 

3.4 Vakavaraisuuden tunnusluvut 

Yrityksen vakavaraisuus kertoo yrityksen kyvystä suoriutua pitkällä aikavälillä si-

toumuksistaan (Niskanen & Niskanen 2004, 130). Vieraan pääoman osuus koko 

pääomasta ei ole liian suuri vakavaraisella yrityksellä, ja se pystyy helposti selviyty-

mään vieraan pääoman korkomaksuista (Kallunki & Kytönen 2007, 80). Yrityksen 

vakavaraisuus tarkoittaa yrityksen omien pääomien suhdetta koko käytössä ole-

vaan pääomaan (Vilkkumaa 2010, 50). Kun yrityksen oman pääoman ehtoisen ra-

han määrä on riittävän suuri suhteessa koko käytössä olevaan pääomaan, se antaa 

kantokykyä huonon ajan varalle. Se myös osoittaa yrityksen omistajien uskoa yri-

tykseen, koska he jättävät rahaa yritykseen, eivätkä nosta osinkoina kaikkia tilikau-

den voittoja.  

Oman ja vieraan pääoman suhteella on aina kaksi puolta yritystoiminnan tehok-

kuutta ja vakavaraisuutta arvioitaessa. Yritys on vakavarainen, kun sen toiminta on 
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rahoitettu lähes kokonaan omalla pääomalla, näin sillä on hyvä suojapuskuri tap-

piota varten sekä hyvä mahdollisuus saada vierasta pääomaa toimintansa rahoitta-

miseen tarvittaessa. (Seppänen 2011, 115.) Kuitenkin rahoitettaessa yrityksen toi-

minnan vaatimia investointeja omalla pääomalla, jää myös pääoman tuotto pienem-

mäksi, koska silloin ei hyödynnetä oman pääoman tuoton kasvattamista vieraan 

pääoman määrää lisäämällä eli niin sanottua velkavipua. (Kaisanlahti, Leppiniemi & 

Leppiniemi 2017, 202.) Yrityksen rahoituksen jakautuminen omaan ja vieraaseen 

pääomaan kertoo myös yritysjohdon riskinottokyvystä ja myös siitä, onko yritystoi-

minnassa ja sen rahoitusrakenteessa varaa riskinottoon (Seppänen 2011, 153). 

Omavaraisuutta on kuitenkin aina verrattava kannattavuuteen, koska jos omavarai-

suus on huono ja kannattavuus hyvä, ei huono omavaraisuus haittaa, koska yrityk-

seen tulee silti koko ajan rahaa. 

Omavaraisuusaste 

Omavaraisuusaste eli oman pääoman ja koko pääoman välinen suhde prosentteina 

ilmaistuna on vakavaraisuuden perusmittari (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 175). 

Omavaraisuusaste mittaa oman pääoman suhdetta taseen loppusummaan (Kal-

lunki ym. 2008, 147). Se mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä 

kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä (Yritystutkimus 2017, 69). 

𝑂𝑚𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝑂𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎

𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 − 𝑆𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑡
× 100 

(Niskanen & Niskanen 2004, 131).  

Tunnusluku kuvaa yrityksen omien varojen osuutta kokonaisrahoituksesta. Mitä 

enemmän omaa pääomaa omistajat ovat sijoittaneet yritykseen, sitä paremmat 

mahdollisuudet yrityksellä on selviytyä vieraan pääoman maksuista. (Kallunki & Ky-

tönen 2007, 80–82.) Korkean omavaraisuusasteen yrityksellä on suurempi liikku-

mavapaus, kuin heikon omavaraisuuden omaavalla yrityksellä, koska sen riippu-

vuus suhdanteista ja muista toimintaympäristön muutoksista on vähäisempi (Ba-

lance Consulting [20.6.2017]). Omavaraisuusaste on toimialasta riippumaton, joten 

sitä voidaan hyödyntää eri yritysten ja eri toimialojen vertailussa (Vilkkumaa 2010, 
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50). Tavallisesti omavaraisuusaste on riippuvainen yrityksen iästä. Usein nuori yri-

tys on velkaantuneempi kuin alalla kauemmin toimineet yritykset. Omavaraisuusas-

teen viitteelliset ohjearvot ovat: 

Erinomainen yli 50% 

Hyvä 35–50% 

Tyydyttävä 25–35% 

Välttävä 15–25% 

Heikko alle 15% 

(Balance Consulting [20.6.2017].) 

Nettovelkaantumisaste 

Nettovelkaantumisaste eli niin sanottu gearing-tunnusluku on toinen vakavaraisuu-

den osoittaja, joka osoittaa kuinka pitkälle yrityksen likvidit varat riittävät korollisten 

velkojen maksuun sekä riittääkö oma pääoma tämän jälkeen vieraan pääoman pois-

maksamiseen (Vilkkumaa 2010, 51). Nettovelkaantumisasteessa suhteutetaan yri-

tyksen nettovelat omaan pääomaan. Osoittajassa likvidit varat vähennetään korolli-

sesta vieraasta pääomasta, koska niitä voitaisiin käyttää korollisten lainojen lyhen-

tämiseen välittömästi. (Ikäheimo ym. 2014, 76.) Tunnusluku lasketaan seuraavasti: 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑘𝑎𝑎𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝐾𝑜𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 − 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡

𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢 𝑜𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
 

(Kallunki & Kytönen 2007, 84).  

Tavoitearvona tunnusluvulle pidetään arvoa yksi (Vilkkumaa 2010, 51). Tunnuslu-

vun arvon ollessa alle 1, sitä voidaan pitää hyvänä. Tunnusluvun arvo on heikko, 

mikäli sen miinusmerkkisyys johtuu negatiivisesta omasta pääomasta. (Yritystutki-

mus 2017, 71.) Tunnusluvun ollessa suurempi kuin yksi, sitä voidaan pitää ainoas-

taan tyydyttävänä (Vilkkumaa 2010, 51). 
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Suhteellinen velkaantuneisuus 

Suhteellista velkaantuneisuutta mittaavassa tunnusluvussa velkojen määrää verra-

taan toiminnan volyymia kuvaavaan liikevaihtoon. Tunnusluvun tulkinnassa on otet-

tava huomioon toimialakohtaiset erot. (Kinnunen, Laitinen, Laitinen, Leppiniemi & 

Puttonen 2010, 63.) Suhteellisen velkaantuneisuuden tarkoituksena on mitata, pal-

jonko yrityksellä on vierasta pääomaa suhteessa sen liiketoiminnan volyymiin (Kal-

lunki ym. 2008, 151). Tunnusluku lasketaan: 

𝑆𝑢ℎ𝑡𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑙𝑘𝑎𝑎𝑛𝑡𝑢𝑛𝑒𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 =
𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
× 100% 

(Leppiniemi & Kykkänen 2015, 176). 

Tunnusluku antaa mahdollisuuden sellaisten yritysten vertaamiseen, joiden tuotan-

tovälineiden rakenne on eri-ikäinen tai joiden käyttämät poistomenetelmät ovat eri-

laisia (Vilkkumaa 2010, 51). Parhaimmillaan se on yrityksen kehityksen kuvaami-

sessa ja seuraamisessa. Tunnusluvun ohjearvot ovat: 

Hyvä Alle 40% 

Tyydyttävä 40–80% 

Heikko Yli 80% 

(Leppiniemi & Kykkänen 2015, 176.) 

3.5 Maksuvalmius 

Yrityksen kykyä hoitaa menestyksekkäästi lyhyen aikavälin taloudelliset velvoit-

teensa tarkastellaan yrityksen maksuvalmiudessa eli likviditeetissä. Yritykselle häi-

riöttömät toimintaedellytykset mahdollistaa yrityksen hyvä maksuvalmius. (Ikäheimo 

ym. 2014, 78.) Toisaalta erittäin hyvä maksuvalmius on taloudellinen rasite yrityk-

selle, koska yrityksellä on tällöin varoja odottamassa maksua varten, eivätkä ne ole 

silloin muussa tuottavassa toiminnassa. (Ikäheimo, Lounasmeri & Walden 2009, 

121). Kinnunen ym. (2010, 67) kuvaa vakavaraisuuden lisäksi toiseksi tappionsieto-

kykyä kuvaavaksi keskeiseksi yrityksen toiminnan jatkumisen kriittiseksi edelly-

tykseksi maksivalmiutta.  
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Maksuvalmius voi olla sekä dynaamista että staattista luonteeltaan. Dynaaminen 

maksuvalmius mittaa tilikauden aikana tulorahoituksen riittävyyttä maksuvelvoittei-

den hoitamiseen. Tätä voidaan tarkastella kassavirtalaskelmien avulla. Staattisessa 

näkökulmassa tarkastellaan maksuvalmiutta tietyllä hetkellä kuten tillinpäätöshet-

kellä ja verrataan nopeasti rahaksi muutettavan omaisuuden suhdetta lyhytaikaisiin 

velkoihin. (Yritystutkimus 2017, 74.) Kallungin (2014, 123) mukaan suurin ongelma 

kaikissa likviditeetin tunnusluvuissa on, ne mittaavat vain tilinpäätöspäivän tilanteen 

mukaan likviditeettiä. Vilkkumaan (2010, 48) mukaan maksuvalmiuden tarkasteluun 

kannattaa tästä syystä ottaa mukaan useita jaksoja peräkkäin, jolloin se osoittaa 

yrityksen maksuvalmiutta ja sen kehittymistä pitemmällä aikajänteellä. 

Quick ratio 

Tiukin maksuvalmiuden tunnusluku on quick ratio, koska sen laskemisessa likvi-

deiksi varoiksi luetaan vain yrityksen rahoitusomaisuus (Kallunki 2014, 124). Tässä 

ainoastaan rahoitusomaisuudella arvioidaan olevan arvoa, jos yrityksen toiminta 

loppuisi ja omaisuus myytäisiin. Tämä perustuu ajatukseen, että vaihto-omaisuuden 

todellinen markkina-arvo ei välttämättä vastaa kirjanpidollista arvoa yrityksen toi-

minnan loppuessa. (Kallunki & Kytönen 2007, 86.) Quick ratio mittaa yrityksen mah-

dollisuutta selviytyä lyhytaikaisista velvoitteistaan pelkällä rahoitusomaisuudellaan. 

Quick ratio lasketaan Yritystutkimuksen (2017, 72) mukaan seuraavasti: 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 − 𝑂𝑠𝑎𝑡𝑢𝑙𝑜𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡

𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 − 𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑡
 

Jos tunnusluku saa arvon 1, nopeasti rahaksi muutettava omaisuus riittää katta-

maan lyhtyaikaiset velat. Quick ration yksi ongelma on kuitenkin se, että se kertoo 

tilanteen vain tietyllä hetkellä taseen poikkileikkauksena. (Koski 2012, 83.) On syytä 

tarkastella erityisesti luvun kehitystä tunnuslukua käytettäessä. Luku soveltuu myös 
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hyvin saman toimialan yritysten väliseen vertailuun. Luvun rinnalla kannattaa tar-

kastella alan keskimääräisiä maksuaikoja ja sen suhdetta yrityksen ostovelkojen 

kiertoaikaan. Tunnusluvun viitteelliset ohjearvot ovat: 

Erinomainen yli 1,5 

Hyvä 1–1,5 

Tyydyttävä 0,5–1 

Välttävä 0,3–0,5 

Heikko alle 0,3 

(Balance Consulting [21.6.2017].) 

Vilkkumaan (2010, 49) mukaan yrityksen johtohenkilöt voivat käyttää tunnuslukua 

pohtiessaan antaako se asiakkaalle esimerkiksi luottoa tarkastamalla asiakasyrityk-

sen quick ration. Yrityksen johdon tulisi myös huolehtia, että oman yrityksen mak-

suvalmius pysyy aina kunnossa. 

Current ratio 

Myös current ratio on likviditeetin tunnusluku, jota käytetään kuten quick ratiota. 

Erona on se, että tunnusluvun nopeasti realisoitavan omaisuuden määrään laske-

taan mukaan vaihto-omaisuus. (Koski 2012, 83.) Tässä ajatuksena on, että yritys 

pystyy likvidaatiotilanteessa realisoimaan myös vaihto-omaisuutensa nopeasti ra-

haksi ja siten hoitamaan lyhytaikaiset maksunsa (Kallunki 2014, 125). Eli vaihto-

omaisuudella oletetaan olevan myyntiarvoa yrityksen likvidointitilanteessa, ja tämä 

oletus riippuu pitkälti yrityksen toimialasta. Maksuvalmiutta arvioidaan usein käyt-

täen quick ratiota current ration rinnalla vaihto-omaisuuden oikean arvostuksen vai-

keuden vuoksi. (Kallunki & Kytönen 2007, 87.) Current ratio lasketaan seuraavasti: 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 + 𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠

𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
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Molemmat quick ja current ratio ovat staattisen maksuvalmiuden lukuja eli mittaavat 

tilinpäätöshetken tilannetta. Tilikauden aikana maksuvalmius voi vaihdella suuresti-

kin. (Yritystutkimus 2017, 75.) Yrityksen johto voi hyödyntää tunnuslukua kuten 

quick ratioa (Vilkkumaa 2010, 50). Tunnusluvun viitteelliset ohjearvot ovat: 

Erinomainen yli 2,5 

Hyvä 2–2,5 

Tyydyttävä 1,5–2 

Välttävä 1–1,5 

Heikko alle 1 

 (Balance Consulting [21.6.2016].) 

Rahoitustulos 

Rahoitustulos kertoo, miten paljon yrityksen varsinainen liiketoiminta tuottaa tulora-

hoitusta. Se kuvaa yrityksen kykyä suoriutua varsinaisen liiketoiminnan tuotoilla in-

vestointien omarahoituksesta, lainojen lyhennyksistä sekä käyttöpääoman lisäyk-

sestä. 

𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡 𝑗𝑎 𝑎𝑟𝑣𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 

𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =
𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
× 100 

Rahoitustulos on pääosin rahoittajien käyttämä tunnusluku ja se on toimialakohtai-

nen (Balance Consulting [22.8.2017]). Rahoitustuloksen on ylitettävä nollataso ly-

hyelläkin aikavälillä, koska sen tulee riittää lainojen lyhennyksiin, käyttöpääoman 

lisäykseen, investointien omarahoituksiin sekä voitonjakoon omalle pääomalle (Yri-

tystutkimus 2017, 65). 

3.6 Kiertoaikatunnusluvut 

Käyttöpääoman kiertoaikalukuja käytetään usein maksuvalmiuden tunnuslukujen 

rinnalla. Tulorahoituksen suuruus vaikuttaa maksuvalmiuden tasoon, sillä kun se on 

riittävä, yritys pystyy maksamaan lyhytvaikutteiset menonsa tulorahoituksen turvin. 
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Kiertoaikatunnusluvut mittaavat, missä ajassa tulot ja menot kertyvät ja siten anta-

vat informaatiota tulorahoituksen riittävyyden ja maksuvalmiuden taustalla olevista 

syistä. (Kallunki & Kytönen 2007, 88.) Kiertoaikatunnuslukujen tarkoituksena on mi-

tata, miten tehokkaasti yritys käyttää käyttöpääomaansa. Tehokkuuden nimissä tu-

lisi yrityksen pitää käyttöpääomaeristään vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset mah-

dollisimman pieninä ja ostovelat mahdollisimman suurina. Näin mahdollisimman vä-

hän pääomaa olisi sidottuna ja korottomilla ostoveloilla toisaalta rahoitettaisiin yri-

tyksen toimintaa. (Kallunki ym. 2008, 161.) Tehokkuus on tärkeä yrityksen arvon-

tuottamiskyvyn mittari. Yritykselle on tärkeää tuottaa sijoittajien vaatiman tuoton ver-

ran, ja tässä avainasemassa on pääomien tehokas käyttö. (Knüpfer & Puttonen 

2014, 237.) Vilkkumaan (2010, 52) mielestä tunnuslukujen osalta on hyvä käyttää 

toimialan vastaavia tunnuslukuja vertailukohtana, koska nämä tunnusluvut ovat 

useissa tilanteissa riippuvaisia yritystoiminnan ja toimialan luonteesta. Toimialan si-

sällä nämä ovat hyviä apuvälineitä kohdistamaan johdon mielenkiinnon niihin koh-

tiin, jotka omassa liiketoiminnassa ovat kehittämisen tarpeessa.  

Koko pääoman kiertonopeus 

Ikäheimon (2014, 72) mielestä kaikkein kokonaisvaltaisimpana tehokkuusmittarina 

voidaan pitää sitä, paljonko yritystoimintaan sitoutuneella pääomalla saadaan 

myyntiä aikaiseksi. Siinä liikevaihto suhteutetaan taseen loppusummaan. Tunnus-

luku antaa arvion siitä, montako euroa yritys on onnistunut tuottamaan liikevaihtoa 

taseessa olevaa yhtä euroa kohden (Knüpfer & Puttonen 2014, 237). Nopeampi 

kiertonopeus auttaa yritystä saamaan investointinsa tuottamaan paremmin (Ikä-

heimo ym. 2009, 119). Jos liikevaihtoa syntyy enemmän kuin taseen loppusumma, 

yrityksen koko varallisuus on osallistunut keskimäärin ainakin kertaalleen liikevaih-

don aikaansaamiseen. Koko pääoman kiertonopeus lasketaan seuraavasti: 

𝐾𝑜𝑘𝑜 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑛𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠 =
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜

𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛
 

(Ikäheimo ym. 2014, 72.) 
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Tunnusluku osoittaa saman toimialan sisällä yrityksen pääoman käytön tehok-

kuutta. Mitä korkeampi tunnusluku on, sen parempi on usein myös yrityksen kan-

nattavuus. Eri toimialojen väliseen vertailuun tunnusluku ei sovellu, koska eri toi-

mialoilla pääomien sidotaan eri määriä. (Vilkkumaa 2010, 52.) 

Myyntisaamisten kiertoaika 

Myyntisaamisten kiertoaika kertoo, montako päivää kestää saada maksu asiak-

kaalta myyntitapahtuman jälkeen (Ikäheimo ym. 2014, 74). Myyntisaamisiin yrityk-

sen raha on sitoutunut myydyn hyödykkeen hankintamenoa vastaavalta määrältä 

(Leppiniemi & Kykkänen 2015, 178). Kun arvioidaan toimialan ja erityisesti käyttö-

pääoman tehokasta käyttöä, voidaan myyntisaamisten kiertoaikaa pitää merkittä-

vänä tunnuslukuna (Ikäheimo ym. 2014, 74). Vilkkumaan (2010, 53) mielestä tun-

nusluku on hyvä vertailuun alan sisällä ja merkittävimpiin kilpailijoihin. Myyntisaa-

misten kiertoaika saadaan Yritystutkimuksen (2017, 72) mukaan seuraavasti: 

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎

=
𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 + 𝑆𝑖𝑠ä𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
× 365 

Kallunki ja Kytönen (2007, 89) korostavat, että tulkittaessa tunnusluvun arvoja on 

huomattava, että myyntisaamisiin sisältyy myös eriä, jotka eivät ole liikevaihtoa ku-

ten arvonlisävero. Kyseisten erien vuoksi myyntisaamisten kiertoajat ovat todelli-

suudessa hieman lyhyempiä kuin tunnusluvun antamat arvot. Myyntisaamisten kier-

toaikaa yritys voi lyhentää kiristämällä maksuehtojaan ja tehostamalla perintätoimi-

aan. Kuitenkin usein myyntiehdot joudutaan määrittelemään alan keskimääräiset 

maksuehdot huomioiden, jotta asiakkaista ei menetettäisi. Toisaalta taas pitkät 

maksuehdot lisäävät luottotappioiden riskiä. (Kallunki 2014, 130.) Myyntisaamisten 

kiertoa tehostamalla yritys voi nostaa tulorahoituksensa riittävyyttä ja parantaa likvi-

diteettiään. Yrityksen likviditeettitilanteen kannalta tasapainoisena tilannetta pide-

tään, kun myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertoajat ovat likimäärin yhtä suuret. 

(Balance Consulting [22.6.2017].) Vilkkumaa (2010, 53) on sitä mieltä, että mitä 

suurempi ero yrityksen omaan maksuaikaehtoon ja alan sisäiseen vertailulukuun 

on, sitä merkittävimpiin toimenpiteisiin on yrityksen johdon ryhdyttävä. 
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Ostovelkojen kiertoaika 

Ostovelkojen kiertoaika ilmaisee vastaavalla tavalla, kuinka nopeasti yritys maksaa 

laskunsa. Ostolaskujen hidas maksaminen voi olla yksi tapa rahoittaa toimintaa, 

mutta se on yleensä kallis tapa, jos menetetään esimerkiksi alennuksia. Koski 

(2012, 84) on sitä mieltä, että mikäli maksuaikataulu ei vaikuta hankintahintoihin, ei 

kannata maksua maksaa ennen eräpäivää. Niskanen ja Niskanen (2004, 125) ovat 

sitä mieltä, että oikein käytettynä ostovelat tarjoavat yritykselle edullisen tai ilmaisen 

rahoitusmuodon. Ostovelkojen kiertoaikoja voivat pidentää taseen ostovelkoihin si-

sältyvät liiketoiminnan muista menoista sekä investointimenoista aiheutuneet las-

kut. Tunnusluku lasketaan seuraavasti: 

𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑘𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎, 𝑝𝑣 =
𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 + 𝑆𝑖𝑠ä𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑜𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡

𝑂𝑠𝑡𝑜𝑡 + 𝑈𝑙𝑘𝑜𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑙𝑣𝑒𝑙𝑢𝑡
× 365 

(Yritystutkimus 2017, 73.) 

Tulkittaessa tunnuslukua sen arvoa verrataan ostolaskujen maksuehtojen mukai-

seen normaaliin maksuaikaan (Kallunki & Kytönen 2007, 90). Kriisiyrityksen eräs 

merkki on ostovelkojen kiertoajan merkittävä pidentyminen yrityksen huonon likvidi-

teettitilanteen vuoksi (Kallunki 2014, 132). Balance Consultingin (22.6.2017) mu-

kaan ostovelkojen maksuajan suhteen on pidetty nyrkkisääntönä sitä, että maksu-

ajan pitäisi ylittää hieman myyntisaamisten maksuaika. Näin tavarantoimittajilta saa-

dulla luotolla voidaan rahoittaa asiakkaiden luototus ja osa juoksevista menoista. 

Vilkkumaan (2010, 54) mielestä tunnuslukua voidaan hyvin käyttää myös asiakkai-

den ja toimittajien maksuvalmiuden ja jopa luottokelpoisuuden arviointiin.  

3.7 Kasvu 

Kaikki yritykset asettavat toiminnalleen erilaisia tavoitteita ja monet niistä liittyvät 

kokoon ja kasvuun. Kinnunen ym. (2010, 53) painottaa, että vaikka näitä ominai-

suuksia pidetään yleensä yrityksen menestyksen osoituksena, yhtä ainoaa yleisesti 

hyväksyttyä indikaattoria koon mittaamiseen ei ole olemassa. Yrityksen kokoa mi-

tataan esimerkiksi, toimitaan sitoutuneen pääoman määrää kuvaavan taseen lop-
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pusumman avulla tai toiminnan volyymia kuvaavan liikevaihdon avulla. Mittarina voi-

daan käyttää myös henkilöstön määrää, esimerkiksi silloin kuin halutaan kuvata yri-

tyksen merkitystä työnantajana.  

Ikäheimo ym. (2014, 66) korostaa, että koska yksittäisten vuosien muutokset ovat 

kovin alttiita voimakkaille vaihteluille, ja niiden syyt löytyvät yksittäisistä mutta 

useimmiten merkittävistä tapahtumista, useampien vuosien tarkastelu tasoittaa 

näitä yksittäisiä vaihteluita ja antaa paremman kokonaiskuvan kehitystrendeistä. 

Kasvunopeudessa useamman vuoden osalta on otettava huomioon myös se, että 

aiempien vuosien kasvu on liittynyt jo myöhempien vuosien kokoon, ja kasvua on 

saatava aikaiseksi myös tälle osalle yrityksen kokoon. 

Kytösen (2017) mukaan yrityksen kasvu eli sen koon ajallinen muuttuminen on tär-

keää ottaa huomioon kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden lisäksi. 

Kasvussa turvallinen tapa on kasvattaa tuotannontekijöiden määrää hitaammin kuin 

tuotantomäärää. Kasvun nopeus on yrityksen koon prosentuaalinen muutos ajassa 

ja kilpailuasemien säilyttäminen edellyttää vähintään yhtä nopeaa kasvua kuin ym-

päröivät markkinat. Liian nopea kasvu on vaarallista, varsinkin jos se tapahtuu vie-

raalla pääomalla, myöskin liian hidas kasvu on vaarallista. Koon mittana voidaan 

käyttää liikevaihtoa, kokonaismenoja, henkilökunnan lukumäärää tai taseen loppu-

summaa. Yleensä noin 10 %:n kasvu vastaa normaalikasvua ja kasvun tulisi olla 

samaa suuruusluokkaa kuin pääoman tuottoprosentti. 

3.8 Muut tunnusluvut 

Vilkkumaan (2010, 54) mielestä on hyvä laajentaa toimialakohtaisesti tilinpäätöksen 

antamien tietojen hyödyntämistä käyttämällä joitain muita toimialaan sidonnaisem-

pia tunnuslukuja.  

Vaihto-omaisuus/liikevaihtoprosentti 

Vaihto-omaisuuden kiertoaika mittaa yrityksen varastonhallinnan tehokkuutta (Kal-

lunki ym. 2008). Tätä ei voida laskea ilman tarkempia tietoja yrityksen kuluraken-
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teesta, joten vaihto-omaisuuteen sitoutuneita pääomia voidaan analysoida suhteut-

tamalla vaihto-omaisuus liikevaihtoon. Vaihto-omaisuus/liikevaihtoprosentti laske-

taan Yritystutkimuksen (2017, 73) mukaan seuraavasti: 

𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠/𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑡𝑖

=
𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 𝑖𝑙𝑚𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑘𝑜𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑗𝑎 + 𝑂𝑠𝑎𝑡𝑢𝑙𝑜𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
× 100 

Luku saa sitä alhaisempia lukuja mitä tehokkaammin varastohallinto toimii. Varas-

tohallinnon tehokkuutta mittaavat luvut ovat hyvin toimialakohtaisia ja niitä voidaan 

verrata esimerkiksi toimialan keskimääräiseen lukuun sekä kilpailijoiden lukuihin. 

(Kallunki & Kytönen 2007, 91.) Vilkkumaa (2010, 54) painottaa, että mikäli yrityksen 

oma tunnusluku poikkeaa huonoon suuntaan, on aihetta miettiä tehostamismenet-

telyjä. 

Nettokäyttöpääomaprosentti 

Nettokäyttöpääoman avulla mitataan usein myös yrityksen likviditeettiä. Se kuvaa 

lyhytaikaisten varojen ja velkojen erotusta. (Kallunki 2014, 126.) Nettokäyttöpää-

omaprosentti kertoo puolestaan nettokäyttöpääoman suhteen yrityksen liikevaih-

toon (Niskanen & Niskanen 2004, 121). Luku lasketaan seuraavasti: 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
× 100 

(Yritystutkimus 2017, 74). 

Tyypillisin nettokäyttöpääomaprosentin käyttötilanne on sen kehityksen seuraami-

nen. Näin voidaan havaita, kuinka nettokäyttöpääoma muuttuu liikevaihdon muuttu-

essa. Nettokäyttöpääomaprosentti ei saisi nousta liikevaihdon noustessa tehok-

kaasti toimivalla yrityksellä. (Kallunki ym. 2008, 155.) Tunnusluku siis kuvaa mak-

suvalmiuden ohessa toiminnallista tehokkuutta ja sen kehittymistä. Vilkkumaan 

(2010, 55–56) mielestä yrityksen johdon on tärkeää oivaltaa tunnusluvun hyödyntä-

minen varsinkin niillä toimialoilla, joilla yritystoiminnan luonteen mukaisesti toimin-

taan sitoutuu myyntisaamisia ja euroja varastoihin. Tunnuslukua voidaan hyödyntää 
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pitemmällä aikavälillä toiminnan kehittämisen apuvälineenä asettamalla tunnuslu-

vulle selkeät pitkän aikavälin tavoitetasot. Tunnusluvun alentaminen on suhteellisen 

kovan työn takana ja yleensä muutos vaatii toimia uudella tavalla. 

Liikevaihtoeurot henkilöä kohti 

Vilkkumaan (2010, 57) mielestä tunnusluku on hyvä apuväline silloin, kun halutaan 

verrata yrityksen toiminnan tehokkuutta toimialaan keskimäärin tai johonkin vertai-

luyritykseen. Tunnusluku korostaa yritystoimintaan liittyvää perusasiaa; jokainen 

henkilö yrityksessä on tekemässä liikevaihtoa, mikä mahdollistaa yrityksen tuloksel-

lisuuden. Jotta yritys voisi olla edes teoriassa kannattava, tulee yrityksessä olla aina 

jokin vähimmäismäärä liikevaihtoa henkilöä kohden. Tunnusluku lasketaan seuraa-

vasti: 

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜/ℎ𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö =
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12𝑘𝑘)

𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑠𝑡ö𝑚ää𝑟ä 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛
 

Tunnuslukua voidaan vertailla vain saman toimialan yritysten kesken. (Balance 

Consulting [27.6.2017]). Eri yritysten välistä vertailua vaikeuttaa muun muassa se, 

että osa yrityksistä ostaa henkilöstöpalveluita ulkopuolisina palveluina. Myöskään 

keskimääräiset henkilöstöluvut eivät ole aina yhteismitallisia ja saattavat sisältää 

muun muassa lomautettuja työntekijöitä. (Yritystutkimus 2017, 78.)  

Henkilöstökuluihin liittyvät tunnusluvut 

Vilkkumaan (2010, 57) mukaan henkilöstökulut muodostavat monessa yrityksessä 

keskeisen kuluerän, tämän vuoksi voi olla aiheellista löytää hyvä henkilöstökulujen 

taso. Tunnusluku kertoo yrityksen henkilöstön keskimääräisen palkkasumman, joka 

sisältää eläke- ja henkilösivukulut. Tunnusluku lasketaan seuraavasti (Balance Con-

sulting [27.6.2017]): 

𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑠𝑡ö𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡/ℎ𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö(𝑣𝑢𝑜𝑑𝑒𝑠𝑠𝑎)  =
𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑠𝑡ö𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 (12𝑘𝑘)

𝐻𝑒𝑛𝑘𝑖𝑙ö𝑠𝑡ö𝑛 𝑚ää𝑟ä 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛
 

Tunnuslukua voidaan verrata toimialaan keskimäärin tai saman toimialan vertailu 

yrityksiin. Tunnusluvun avulla voidaan selvittää, miten hyvin yritys pystyy hyödyntä-

mään henkilöstöään toiminnassaan. Jos yrityksen tunnusluku ylittää toimialan kes-
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kiarvon tai kilpailijan luvun, silloin henkilöstö on tehottomampaa kuin vertailu yrityk-

sessä. Vilkkumaa (2010, 58) painottaakin, että yrityksen johdon tulisinkin asettaa 

luvulle selkeät strategiset tavoitetasot. 

Materiaali- ja ainekulujen sekä palvelujen osuus liikevaihdosta 

Tunnusluku osoittaa, kuinka suuri osuus liikevaihdosta menee suoraan palvelujen 

ja tuotteiden tekemisen kuluihin (Vilkkumaa 2010, 59). Tunnusluku antaa hyvän kä-

sityksen yrityksen toimintarakenteen kehityksestä sekä hinnan oikeasta asettami-

sesta. Tunnusluku on toimialasidonnainen, mutta sitä voidaan käyttää alan sisäi-

seen vertailuun suhteellisen luotettavan käsityksen antajana. Tunnusluku lasketaan 

seuraavasti: 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑎𝑙𝑖𝑡 𝑗𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑣𝑒𝑙𝑢𝑡 €

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 €
× 100 

Kolmen muuttujan Z-luku 

Tunnusluku perustuu professori Erkki K. Laitisen tutkimustuloksiin (Balance consul-

ting [14.10.2017]). Tunnusluku antaa kokonaiskuvan yrityksen toimintaedellytyk-

sistä ja se on niin sanottu kriisitunnusluku. Luku saadaan, kun yhdistetään rahoitus-

tulosprosentti, quick ratio ja omavaraisuusaste estimoitujen painokertoimien avulla. 

(Kytönen 2017, opintomoniste.) Luku lasketaan seuraavasti: 

𝒁 =  1.77 ×  𝒓𝒂𝒉𝒐𝒊𝒕𝒖𝒔𝒕𝒖𝒍𝒐𝒔 − % +  14.14 ×  𝒒𝒖𝒊𝒄𝒌 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐 

+  0.54 ×  𝒐𝒎𝒂𝒗𝒂𝒓𝒂𝒊𝒔𝒖𝒖𝒔𝒂𝒔𝒕𝒆 

Tunnusluvun kriittinen arvo on 18. Luvun ohjeelliset arvot ovat seuraavat: 

Erinomainen yli 40 

Hyvä 28–40 

Tyydyttävä 18–28 

Heikko 5–18 

Surkea alle 5 

(Balance consulting [14.10.2017].) 



45 

 

Tämän luvun tarkoituksena oli esitellä lukijalle tarkemmin tilinpäätösanalyysin tun-

nuslukuja ja auttaa lukijaa ymmärtämään mitä ne kertovat. Tämän luvun tunnusluvut 

on valittu johdon päätöksenteon näkökulmasta. Jokaisesta osa-alueesta on hyvä 

laskea lukuja, jotta saadaan selville yrityksen taloudellinen tila kokonaisuudessaan. 
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4 TILINPÄÄTÖSANALYYSIN HYÖDYNTÄMINEN JOHDON 

PÄÄTÖKSENTEON TUKENA 

Tässä luvussa käsitellään empiirinen osio opinnäytetyöstä. Tavoitteena on tehdä 

mallianalyysi ja sen käyttöohje kohdeyrityksen johdolle päätöksenteon tueksi. Tut-

kimusaineistona on kohdeyrityksen tilinpäätökset vuosilta 2012–2016. Tässä lu-

vussa tutustutaan ensiksi hieman kohdeyritykseen ja toimeksiantoon ja sen jälkeen 

tutkimusmenetelmään. Näiden jälkeen on itse tutkimusosa, jossa ensin suoritetaan 

tilinpäätösten oikaisut ja sitten tunnuslukujen arvojen avaaminen kuvion sekä niiden 

tulkinta. Lopuksi vielä toimitusjohtajan näkemyksiä sekä johtopäätöksiä saaduista 

tuloksista. 

4.1 Toimeksiantaja ja toimeksianto 

Kohdeyritys oli osakeyhtiö, joka työllisti keskimäärin tarkastelu ajanjaksolla 119 hen-

kilöä. Yritys on erikoistunut lamellihirsirakennuksiin ja se kuuluu Suomen johtavien 

hirsitalovalmistajien joukkoon. Yritys on perustettu vuonna 1995 ja toimii Alajärvellä. 

Yritys valmistaa hirsisiä omakotitaloja, julkisia rakennuksia ja vapaa-ajan asuntoja. 

Tuotteet markkinoidaan Suomeen ja ulkomaille. Ulkomaille myydään noin 40 pro-

senttia.  

Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä mallianalyysi ja ohjeistus analyysin hyväksikäy-

tölle, mitä toimeksiantaja voi käyttää apuvälineenä päätöksenteossa. Alatavoitteena 

on lisäksi saada selville toimeksiantaja yrityksen taloudellinen tilanne tällä hetkellä, 

miten se on kehittynyt tarkastelujaksolla 2012–2016, sekä millainen asema yrityk-

sellä on toimialaan verrattuna. Yrityksen toimialana on puutalojen valmistus, mitä 

käytetään toimialavertailussa.  

4.2 Laadullinen tutkimus 

Tutkimusmenetelmäksi opinnäytetyöhön valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutki-

mus. Laadullinen tutkimus valittiin siksi, että se tarkoittaa mitä tahansa tutkimusta, 
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missä ei käytetä tilastollisia menetelmiä tai muita määrällisiä keinoja. Laadullisessa 

tutkimuksessa käytetään sanoja ja lauseita lukujen sijasta. Siinä ei pyritä myöskään 

yleistyksiin vaan ilmiön kuvaamiseen, ymmärtämiseen ja mielekkään tulkinnan an-

tamiseen. (Kananen 2008, 24.) Laadullisessa tutkimuksessa tutkija itse päättää tut-

kimusasetelmasta, kysymyksenasettelusta ja tulosten tulkinnasta harkintansa mu-

kaan. Teoreettisen totuuden löytyminen ei ole laadullisen tutkimuksen tarkoituk-

sena. (Vilkka 2005, 98.) 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan yksittäistä tapausta, kun taas määrällisessä 

tutkitaan tapausten joukkoa. Yhdestä havaintoyksiköstä pyritään saamaan laadulli-

sessa tutkimuksessa irti mahdollisimman paljon eli tapausta käsitellään perusteelli-

sesti syvyyssuunnassa. Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan pääasiassa proses-

seja ja ollaan kiinnostuneita niiden merkityksistä. (Kananen 2008, 25.) Yleisimmät 

aineistonkeruumenetelmät laadullisessa tutkimuksessa ovat haastattelu, kysely, ha-

vainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuva tieto. Näitä voidaan käyttää joko rin-

nan, vaihtoehtoisesti tai eri tavoin yhdisteltynä tutkimusresurssien ja tutkittavan on-

gelman mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71.) 

Opinnäytetyön tutkimusaineisto koostuu kohdeyrityksen tilinpäätösaineistoista vuo-

silta 2012 – 2016. Tutkimusaineistoon kuuluu tasekirja, joka sisältää yrityksen toi-

mintakertomukset, tuloslaskelmat, taseet ja liitetiedot. Oikaistut tilinpäätökset ovat 

saatavissa halutessa kirjoittajalta. Lisäksi tutkimukseen kuuluu kohdeyrityksen toi-

mitusjohtajan haastattelu. Haastattelu on joustava tapa tutkimusaineiston keruu-

seen, koska haastattelija voi toistaa kysymyksensä, selventää sanamuotoja sekä 

oikaista väärinkäsityksiä. Myös keskustelu haastateltavan kanssa on mahdollista. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Tutkimushaastattelumuotoja laadullisessa tutkimuk-

sessa ovat esimerkiksi lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja avoin haastattelu. 

Parhaiten edellä mainituista muodoista tarkoituksiini sopii teemahaastattelu. Tee-

mahaastattelussa tutkimusongelmasta poimitaan keskeiset aiheet, joita ongelman 

ratkaisemiseksi on tärkeää selvittää haastattelussa kysymyksiä ja tarkentavia lisä-

kysymyksiä esittämällä. Teemojen käsittelyjärjestyksellä ei ole merkitystä tutkimus-

haastattelun aikana, vaan tavoitteena on, että vastaaja voi antaa oman kuvauksen 

kaikista teema-alueista. (Vilkka 2005, 101–102.) 
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4.3 Tilinpäätösten oikaisut 

Tilinpäätökset eivät juurikaan vaatineet oikaisuja. Tuloslaskelmissa oikaistiin välit-

tömiä veroja satunnaisten tuottojen osalta, sekä lisättiin satunnaisiin tuottoihin saa-

dut avustukset ja satunnaisiin kuluihin lisättiin satunnaisten tuottojen verojen osuus. 

Taseen puolella oikaisua vaati vain poistoero, josta oikaistiin verot ja siirrettiin ne 

laskennalliseen verovelkaan vuoden yhteisöverokannan mukaan. Henkilöstö kuluja 

ei tarvinnut oikaista, sillä omistajien palkat olivat sisällytetty jo henkilöstökuluihin.  

4.4 Kannattavuuden tunnusluvut 

Oman pääoman tuottoprosentti 

Oman pääoman tuottoprosentti mittaa yrityksen kykyä tuottaa lisäarvoa omistajien 

yhtiöön sijoittamalle pääomalle (Yritystutkimus 2017, 68). Kuviossa yksi esitetään 

kohdeyrityksen oman pääoman tuottoprosentin kehitys tarkastelu ajanjaksolla. 

 

Kuvio 1. Oman pääoman tuottoprosentin kehitys vuosina 2012–2016. 

Vuosina 2012 ja 2013 yrityksentunnusluku on ollut hyvällä tasolla, 2014 luku oli ne-

gatiivinen ja vuosina 2015–2016 luku oli välttävä. Kohdeyrityksen omistajilla tavoite 

tuottovaatimus omalle pääomalle oli noin 15 prosenttia (Rintamäki 2017), joten sii-

hen nähden tulokset olivat koko ajanjaksolla huonompia kuin tavoitteet.  

Liikevaihto laski hieman vuonna 2014 mikä vaikuttaa vuoden negatiiviseen lukuun. 

Vuosien 2013 ja 2014 tilikausien aikana myös tehtiin investointeja, mitkä eivät vielä 
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ehtineet tuottaa tuloa. 2015 vuoden nousu ei johdu vipuvaikutuksesta, sillä yritys ei 

ole ottanut lisää lainaa. Omanpääoman tuottoprosentin heikentyminen johtuu pää-

osin markkinatilanteesta. Markkinoiden kova kilpailutilanne vaikuttaa heikentävästi 

kannattavuuteen. Oman pääoman tuottoprosentista ei ole saatavilla toimialan tie-

toja. Oman pääoman tuottosuhdetta voidaan parantaa: parantamalla koko pääoman 

kannattavuutta, lisäämällä vieraan pääoman määrää suhteessa omaan pääomaan 

tai pienentämällä vieraan pääoman kuluprosenttia. Näistä edellä mainituista ei kyllä 

mikään sovellu kohdeyritykselle, sillä kokopääoman kannattavuuden parantaminen 

on pitkälti markkinoista kiinni yrityksellä, vieraan pääomankaan lisääminen ei huo-

non markkinatilanteen aikana ole kovin järkevää, koska sitä tuskin saadaan tuotta-

maan. Vuodelle 2017 on ennustettu koko toimialalle 10% kasvua, joten luvun voisi 

olettaa kasvavan. 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti mittaa suhteellista kannattavuutta. Se mittaa sitä 

tuottoa, joka saatu yritykseen sijoitetulle tuottoa vaativalle pääomalle. Sitä voidaan 

pitää välttävänä, kun se on vähintään yrityksen korollisesta vieraasta pääomasta 

maksaman keskimääräisen rahoituskuluprosentin suuruinen. (Yritystutkimus 2017, 

68.) Kuviossa kaksi on kuvattu kohdeyrityksen sijoitetun pääoman tuottoprosentti ja 

vertailuarvona ovat toimialan mediaanit. 

 

Kuvio 2. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin kehitys vuosina 2012–2016. 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli vuosina 2012 ja 2013 hyvä. Vuonna 2014 tun-

nusluku laski heikoksi, ja siitä se nousi vuonna 2015 välttävälle tasolle. Vuosina 

2012 ja 2013 luku oli huomattavasti parempi kuin toimialan mediaani ja tämä kertoo 
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todella hyvistä toimintamahdollisuuksista. Tunnusluku on myös ollut toimialaa pa-

rempi lukuun ottamatta vuotta 2014. Vaikka tulos on heikentynyt vuoden 2013 hy-

västä tasosta, yritys on pystynyt tuottamaan sijoitetulle pääomalle tuottoa vuosina 

2015 ja 2016. 

Johdon näkökulmasta tunnuslukua voidaan verrata toimialan mediaaniin ja näin to-

deta, että yrityksellä menee hyvin kannattavuuden suhteen verrattuna muihin, eikä 

suuria muutoksia välttämättä tarvitse tehdä. Tunnuslukua voisi kuitenkin halutes-

saan yrittää parantaa tutkimalla yrityksen kulurakennetta ja karsimaan turhat kulut 

nettotuloksen parantamiseksi sekä nopeuttamalla pääoman kiertoa siivoamalla ta-

setta. 

Liikevoittoprosentti 

Liikevoittoprosentti kertoo, onko varsinainen liiketoiminta kannattavaa, ennen kuin 

liiketoiminnan rahoitus on huomioitu (Koski 2012, 80). Lukua kannattaa käyttää lä-

hinnä toimialan sisällä tapahtuvaan vertailuun, koska liikevoittoprosentti vaihtelee 

voimakkaasti toimialoittain (Kallunki ym. 2008, 128). Kuviossa kolme on kuvattu 

kohdeyrityksen liikevoittoprosentti toimialan mediaaneihin verrattuna. 

 

Kuvio 3. Liikevoittoprosentin kehitys vuosina 2012–2016 verrattuna toimialan me-
diaaneihin.  

Liikevoittoprosentti oli vuosina 2012–2013 noin 5,7 ja huomattavasti parempi kuin 

toimialan mediaani. Vuonna 2014 liikevoittoprosentti oli negatiivinen ja huonompi 

kuin toimialan mediaani. Vuonna 2015 se nousi ja oli 2,46 ja parempi kuin toimialan 

mediaani. Vuonna 2016 se oli 1,63 ja myöskin hieman parempi kuin toimialan me-

diaani. 
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Vuoden 2014 negatiivinen liikevoittoprosentti johtuu yrityksen negatiivisesta tulok-

sesta kyseisenä vuotena. Kuviosta voidaan nähdä, että liikevoitto prosentti on las-

kenut ajan jaksolla, mutta kun sitä verrataan toimialaan, se on ollut parempi. Koska 

liikevoittoprosentti on hyvin toimialakohtainen, sen arvoja voidaan verrata vain toi-

mialaan. Kuviossa näkyy selvästi heikentynyt tilanne koko toimialalla ajanjakson 

loppua kohden. Vuonna 2016 nähdään jo vähän koko toimialalla piristymistä. Tä-

män perusteella voidaan sanoa, että yritys on kannattavampi kuin toimialan yritykset 

keskimäärin ja että tunnusluku on kuitenkin hyvällä tasolla ja se on pystynyt teke-

mään voittoa heikentyneestä tilanteesta huolimatta. Kohdeyrityksen vuoden 2016 

heikentynyt luku selittynee viennin heikentymisellä kyseisenä vuonna, kun taas ko-

timaan markkinat kasvoivat. Kohde yrityksen kokonaisviennin osuus oli 32 % 

vuonna 2016, kun se oli vuonna 2013 40%. 

Nettotulosprosentti 

Nettotulosprosentin avulla mitataan yrityksen toiminnan katetta, kun kaikki säännöl-

liset kulut ja tuotot on otettu huomioon (Kallunki & Kytönen 2007, 79). Toimialan 

sisällä se kuvaa hyvin yritystoiminnan kannattavuutta ja mitä suurempi nettotulos-

prosentti on, sitä paremmin yritys voi maksaa osinkoa omistajilleen (Vilkkumaa 

2010, 47). Kuviossa neljä esitetään kannattavuutta nettotulosprosentilla kuvattuna. 

 

Kuvio 4. Nettotulosprosentin kehitys vuosina 2012–2016 verrattuna toimialan me-
diaaneihin. 

Nettotulosprosentti oli vuosina 2012–2013 noin 4 ja huomattavasti parempi kuin toi-

mialan mediaani. Vuonna 2014 nettotulosprosentti oli negatiivinen sekä huonompi 

kuin toimialan mediaani. Vuonna 2015 se nousi ja oli 2,02 ja parempi kuin toimialan 
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mediaani. Vuonna 2016 se oli 1,16 ja myöskin hieman parempi kuin toimialan me-

diaani. 

Positiivinen nettotulos kertoo, että yrityksen toiminta on ollut kannattavaa tarkaste-

luajanjaksolla lukuun ottamatta vuotta 2014. Yrityksellä on myös toimialaa suurem-

mat lukemat lukuun ottamatta vuotta 2014. Koska kohdeyrityksen nettotulos on ollut 

positiivinen lukuun ottamatta vuotta 2014, myös tunnusluku saa positiivisen arvon. 

Tämän perusteella voidaan katsoa yrityksen liiketoiminnan olevan terveellä pohjalla. 

Tunnuslukua voidaan tarvittaessa parantaa karsimalla turhia kuluja nettotuloksen 

parantamiseksi. Nettotulosprosentin riittävyys ja vaadittava vähimmäistaso riippuvat 

pääosin yrityksen voitonjako tavoitteista. 

Käyttökateprosentti 

Käyttökateprosentti kertoo montako prosenttia liikevaihdosta jää käyttökatteeksi eli 

kattamaan päämakuluja ja tuottamaan tulosta (Vilkkumaa 2010, 169). Kuviossa viisi 

kuvataan kohde yrityksen käyttökateprosenttia verrattuna toimialan mediaaniin. 

 

Kuvio 5. Käyttökateprosentti vuosina 2012–2016 verrattuna toimialan mediaanei-
hin. 

Käyttökateprosentti oli vuosina 2012–2013 yli 10 ja huomattavasti parempi kuin toi-

mialan mediaani. Vuonna 2014 käyttökateprosentti laski ja oli 4,06, ollen kuitenkin 

parempi kuin toimialan mediaani. Vuonna 2015 se nousi ja oli 7,83 ja parempi kuin 

toimialan mediaani. Vuonna 2016 se oli 6,29 ja myöskin parempi kuin toimialan me-

diaani. 
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Käyttökateprosentit asettuvat teollisuudessa 5–20 prosentin välille. Tämän perus-

teella voidaan sanoa, että kohdeyrityksen käyttökateprosentti on hyvä koko tarkas-

telujakson ajan. Kohdeyrityksen käyttökateprosentti on toimialaan suhteutettuna 

erittäin hyvä. Tämä viittaa hyvään tulorahoitukseen. Tunnusluvusta näkee, että koh-

deyritys on kyennyt kattamaan liiketoimintansa kulut liikevaihdollaan hyvin.  

4.5 Vakavaraisuuden tunnusluvut 

Omavaraisuusaste 

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappionsietokykyä ja kykyä 

selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä (Yritystutkimus 2017, 69). Taseen omat 

varat muodostavat yrityksessä puskurin mahdollisia tappioita vastaan ja näiden pus-

kureiden tasoa kuvaa omavaraisuusaste (Balance consulting [10.8.2017]). Kuvi-

ossa seitsemän on esitetty omavaraisuusaste verrattuna toimialan mediaaneihin. 

 

Kuvio 6. Omavaraisuusasteen kehitys vuosina 2012–2016 verrattuna toimialan 
mediaaneihin. 

Tarkasteluajanjaksolla omavaraisuusaste on ollut erinomaisella tasolla, parhaimmil-

laan vuonna 2012 77% ja heikoimmillaan vuosina 2013 ja 2014 68%. Tunnusluku 

oli koko tarkastelujakson huomattavasti parempi kuin toimialan mediaani. 

Edellisen perusteella voidaan sanoa että, kohdeyritys on toimialallaan poikkeuksel-

lisen vakavarainen. Tunnusluku kertoo myös, että yrityksellä on taseessa omia va-

roja tarpeeksi huonojen vuosien varalle ja että, yritys on vakavarainen sekä kykenee 



54 

 

pitkällä aikavälillä selviytymään sitoumuksistaan. Yrityksellä on lisäksi liikkumava-

raa hyvin erilaisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi rahoituksen suhteen.  

Nettovelkaantumisaste 

Nettovelkaantumisaste eli niin sanottu gearing-tunnusluku osoittaa miten pitkälle yri-

tyksen likvidit varat riittävät korollisten velkojen maksuun ja riittääkö oma pääoma 

tämän jälkeen vieraan pääoman pois maksamiseen (Vilkkumaa 2010, 51). Tunnus-

luvun hyvänä arvona pidetään alle 1 lukuja (Yritystutkimus 2017, 71). Kuviosta kah-

deksan näkee yrityksen nettovelkaantumisasteen kehityksen ajanjaksolla. 

 

Kuvio 7. Nettovelkaantumisasteen kehitys vuosina 2012–2016. 

Nettovelkaantumisaste oli vuonna 2012 -0,07 ja vuonna 2013 se nousi hieman ollen 

0,03. Vuosina 2014 ja 2015 se oli 0,09. Vuonna 2016 luku laski taas negatiiviseksi 

ollen -0,03. 

Tunnuslukua voidaan pitää hyvänä, koska sen arvo on alle 1. Vuosien 2012 ja 2016 

negatiivinen luku ei tarkoita, että tunnusluvun arvo olisi heikko, koska miinusmerk-

kisyys ei johdu negatiivisesta omasta pääomasta. Negatiivinen tunnusluku kertoo, 

että käytännössä yritys on nettovelaton. Tällöin korollista velkaa ei ole tai yritys pys-

tyy maksamaan ne kassavaroistaan. Yrityksen vakavaraisuuden voidaan sanoa ole-

van tälläkin mittarilla mitattuna erittäin hyvällä tasolla. 

Suhteellinen velkaantuneisuus 

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo yrityksen vieraan pääoman suhteen yrityksen 

liikevaihtoon. Se kertoo, miten suuri osa kunkin ajanjakson liikevaihdosta menee 
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velkojen maksuun, jos se käytettäisiin vain tähän tarkoitukseen. (Vilkkumaa 2010, 

51.) Lukua voidaan verrata luotettavasti vain saman toimialan yritysten kesken (Yri-

tystutkimus 2017, 70). Kuviosta yhdeksän nähdään miten yrityksen tuotot riittävät 

vieraan pääoman hoitamiseen. 

 

Kuvio 8. Suhteellinen velkaantuneisuus vuosina 2012–2016 verrattuna toimialan 
mediaaneihin. 

Suhteellinen velkaantuneisuus oli vuonna 2012 16,5. Vuosina 2013 ja 2014 se nousi 

hieman ollen 24,7 ja 28,5. Vuosina 2015 ja 2016 se taas laski himan ollen 26,7 ja 

22,5. Koko ajanjakson kohdeyrityksen suhteellinen velkaantuneisuus oli parempi 

kuin toimialan mediaani. 

Suhteellinen velkaantuneisuus on ollut koko tarkasteluajanjaksolla hyvällä tasolla, 

sekä paljon parempi kuin toimialalla keskimäärin. Luku on myös pysynyt vakaana 

ajan jaksolla. Kohdeyrityksen vakavaraisuus näyttää tältäkin osin hyvältä. Yritys ky-

kenisi hyvin liikevaihdollaan selviämään vieraan pääoman velvoitteistaan ja sen jäl-

keenkin liikevaihtoa jäisi vielä jäljelle. 
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4.6 Maksuvalmius 

Quick ratio 

Tunnusluku mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloistaan pel-

källä rahoitusomaisuudellaan (Yritystutkimus 2017, 74). Kuviosta kymmenen näkee 

yrityksen quick ration verrattuna toimialan mediaaneihin. 

 

Kuvio 9. Quick ration kehitys vuosina 2012–2016 verrattuna toimialan mediaanei-
hin. 

Tunnusluku oli hyvällä tasolla vuosina 2012 ja 2013 ollen 1,20 ja 1,31. Tästä se laski 

tyydyttävälle tasolle vuonna 2014 ollen 0,83. Vuonna 2015luku oli myöskin tyydyt-

tävä 0,92, mistä se nousi taas hyvälle tasolle vuonna 2016 ollen 1,25. Quick ratio 

oli koko ajanjakson parempi kuin toimialan mediaani. 

Edellisen perusteella voidaan sanoa että, yrityksen maksuvalmius näyttää hyvälle 

tällä mittarilla katsottuna. Kohdeyritys pystyy siis selviytymään lyhytaikaisista mak-

suista rahoitusomaisuudellaan. 

Current ratio 

Current ratio mittaa miten lyhytaikaiset velat saadaan maksettua nopeasti rahaksi 

muutettavilla erillä (Oliver & Horngren 2010, 689). Current ratiossa ajatellaan, että 

myös vaihto-omaisuus voitaisiin realisoida lyhytaikaisista velvoitteista selviämiksi, 
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joten tarkasteluperspektiivi on jonkin verran pidempi kuin quick ratiossa (Yritystutki-

mus 2017, 75). Kuviossa yksitoista näkee kohdeyrityksen current ration verrattuna 

toimialan mediaaniin. 

 

Kuvio 10. Current ration kehitys vuosina 2012–2016 verrattuna toimialan mediaa-
neihin. 

Current ratio oli välttävä vuosina 2012–2014 hieman yli 1 luvuilla. Vuonna 2015 se 

oli heikko 0,98 luvulla. Vuonna 2016 se taas nousi välttävälle tasolle 1,18 luvulla. 

Luku oli kuitenkin toimialan mediaania parempi vuosina 2012, 2013 ja 2016.  

Koska varaston markkina-arvoon vaikuttaa paljon se millaisia tuotteita varastossa 

on, tunnusluvun arvot ovat hyvin toimialasta riippuvaisia. Tunnuslukua kannattaa 

myös arvioida yhdessä quick ration kanssa. Tämän perusteella yritys kykenee siis 

selviytymään hyvin maksuvelvoitteistaan eikä yrityksellä ole likviditeetti ongelmia. 

Maksuvalmiudessa on myös hyvä ottaa huomioon se, paljonko yritys tarvitsee likvi-

dejä varoja, ja miettiä sitä voisiko varoja sijoittaa tuottavampaan toimintaa, mikäli 

yritys ei tarvitse likvidejä varoja niin paljoa. 

Rahoitustulosprosentti 

Rahoitustulos kuvaa yrityksen kykyä suoriutua varsinaisen liiketoiminnan tuotoilla 

lainojen lyhennyksistä, käyttöpääoman lisäyksestä ja investointien omarahoituk-

sesta, sekä sillä yrityksen tulisi pystyä kattamaan myös omistajien voitonjakotarpeet 
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(Balance Consulting [22.8.2019]). Kuviossa kuusi kuvataan kohdeyrityksen rahoi-

tustulosprosenttia. 

 

Kuvio 11. Rahoitustulosprosentti vuosina 2012–2016 verrattuna toimialan mediaa-

neihin. 

Kohdeyrityksen rahoitustulosprosentti oli vuonna 2012 8,25, mistä se nousi hieman 

vuonna 2013 ollen 9,17. Vuonna 2014 rahoitustulosprosentti laski ja oli 3,81. 

Vuonna 2015 se nousi taas ollen 7,39 ja vuonna 2016 se laski hieman ollen 5,82. 

Kohdeyrityksen rahoitustulosprosentti oli koko tarkastelujaksolla parempi kuin toi-

mialan mediaani. 

Yritysten tulisi kyetä lyhyelläkin aikavälillä saamaan aikaan vähintäänkin positiivinen 

rahoitustulos, jotta se pystyy suoriutumaan varsinaisen liiketoiminnan tuotoilla lai-

nojen lyhennyksistä, käyttöpääoman lisäyksestä ja investointien omarahoituksesta, 

sekä kattamaan omistajien voitonjakotarpeet. Kohdeyrityksen rahoitustulosprosentti 

on koko tarkastelujakson positiivinen, sekä parempi kuin toimialan mediaani, joten 

se kykenee suoriutumaan varsinaisen liiketoiminnan tuotoillaan edellä mainituista 

asioista. Rahoitustulosprosenttia voisi halutessaan parantaa parantamalla kannat-

tavuutta, kasvattamalla tuloja pitkävaikutteisilla menoilla, hillitsemällä liian nopeaa 

kasvua tai nopeuttamalla tulojen kertymisvauhtia. 



59 

 

4.7 Kiertoaikatunnusluvut 

Koko pääoman kiertonopeus 

Kokonaisvaltaisimpana tehokkuusmittarina voidaan pitää sitä, miten paljon yritystoi-

mintaan sitoutuneella pääomalla saadaan aikaiseksi myyntiä. Koko pääoman kier-

tonopeudella voidaan arvioida miten tehokkaasti yrityksen pääomat ovat käytössä, 

nopeampi kiertonopeus auttaa yritystä saamaan investointinsa ja käyttöpääomansa 

paremmin tuottamaan. (Ikäheimo ym. 2014, 72.) Kuviosta kaksitoista näkee yrityk-

sen koko pääoman kehityksen. 

 

Kuvio 12. Koko pääoman kiertonopeuden kehitys vuosina 2012–2016. 

Koko pääoman kiertonopeus oli vuosina 2012 ja 2013 hieman yli 3. Vuosina 2014 

ja 2015 se oli taas hieman alle 3. Vuonna 2016 se nousi taas hieman ollen 3,14. 

Ajan jaksolla tase on osallistunut noin kolme kertaa liikevaihdon tuottamiseen vuo-

dessa. Tämän perusteella voidaan sanoa, että yrityksen pääomien tuottavuus on 

hyvä koska pääomaa käytetään tehokkaasti.  

Myyntisaamisten kiertoaika 

Myyntisaamisten kiertoaika kertoo, miten pitkään myyntituotot ovat saamisina, en-

nen kuin ne tulevat yrityksen kassaan rahana (Yritystutkimus 2017, 72). Kuviossa 
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kolmetoista näkee yrityksen myyntisaamisten kehityksen verrattuna toimialan medi-

aaneihin. 

 

Kuvio 13. Myyntisaamisten kiertoajan kehitys vuosina 2012–2016 verrattuna toi-
mialan mediaaneihin. 

Kohdeyrityksen myyntisaatavien kiertoaika on ollut tarkasteluajanjaksolla keskimää-

rin 21,8 päivää. Lyhimmillään kiertoaika on ollut 18 päivää vuosina 2012 ja 2013 ja 

suurimmillaan 27 päivää vuonna 2016. Kohdeyritys on saanut kuvion mukaan myyn-

tisaamisensa heikommin kuin toimialalla keskimäärin. Myyntisaamiset eivät näytä 

kuitenkaan sitovan liikaa pääomaa, koska aika on kuitenkin alle kuukauden. Luvut 

eivät poikkea paljoa toimialan mediaanista, joten maksuaikoja ei ole syytä muuttaa.  
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Ostovelkojen kiertoaika 

Ostovelkojen kiertoaika osoittaa montako päivää keskimäärin kestää ennen kuin 

yritys maksaa ostovelkansa (Vilkkumaa 2010, 54). Kuviosta neljätoista näkee koh-

deyrityksen ostovelkojen kiertoajan verrattuna toimialan mediaaneihin.  

 

Kuvio 14. Ostovelkojen kiertoajan kehitys vuosina 2012–2016 verrattuna toimialan 
mediaaneihin. 

Kohdeyrityksen ostovelkojen kiertoaika on ajanjaksolla ollut keskimäärin 21,13 päi-

vää. Kiertoaika oli lyhyimmillään 18 päivää vuosina 2013 ja 2014. Suurimmillaan 

ostovelkojen kiertoaika oli vuonna 2016 ollen 29 päivää. Toimialan mediaaneihin 

verrattuna yritys kierrättää ostolaskunsa nopeasti. Tämän perusteella yrityksellä ei 

näyttäisi olevan vaikeuksia ostovelkojen hoidossa ja se pystyy hyödyntämään edul-

liset maksuehdot ja välttää ainakin maksuviivästysten lisäkulut. Kuitenkin yritys 

maksaa laskunsa nopeammin kuin se perii myyntisaamiset keskimäärin ajanjak-

solla. Vuonna 2016 ostovelkojen kiertoaika on suurempi kuin myyntisaamisten kier-

toaika, joten se voi rahoittaa toimintaansa ostoveloilla. 

4.8 Kasvu 

Kasvua voidaan tarkastella sen nopeuden ja tasaisuuden näkökulmista. Kasvun no-

peudessa tarkastellaan yrityksen koon prosentuaalista muutosta ajassa. Yrityksen 

tulisi kasvaa vähintään yhtä nopeaa kuin ympäröivät markkinat, jotta se säilyttää 

kilpailuasemansa. Kasvun tasaisuutta tarkasteltaessa taas tarkastellaan yrityksen 

koon prosentuaalisten muutosten vakautta ajassa. Kun kasvu on tasaista, luo se 
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turvallisen pohjan kaikkien toimintaedellytysten kehittämiselle. Kasvun tasaisuutta 

voidaan mitata liikevaihtojen vuosittaisesta vaihtelusta. 

Taulukko 1. Kasvu  

 

Kohdeyrityksen kasvunopus oli vuonna 2014 -0,04, mistä se laski vielä hieman 

vuonna 2015 ollen -0,07. Vuonna 2016 kasvunopeus nousi jo hieman ollen -,0,01. 

Kasvuprosentin keskihajonta oli vuonna 2016 7,23. Yrityksen liikevaihto on pienen-

tynyt, mikä tietenkin vaikuttaa kasvunopeuteen negatiivisesti. Tätäkin selittää huono 

markkinatilanne ja vuonna 2016 ollaan jo lähellä nollaa, mikä kertoo, että kasvua on 

hieman tapahtunut. Vielä ei kuitenkaan olla samalla tasolla kuin 2011, mitä käytettiin 

lähtötasona. 

Kasvuprosentin keskihajonnan teoreettisena ihanteena on täysin tasainen kasvu, 

jolloin keskihajonta on 0. Tyypillinen arvo pienissä ja keskisuurissa yrityksissä välillä 

15-20, joten voidaan sanoa, että keskihajonta on hyvä, vaikka yritys ei olekaan pieni 

tai keskisuuri yritys. 

4.9 Muut tunnusluvut 

Vaihto-omaisuus/Liikevaihtoprosentti 

Mikäli yrityksen toiminnassa vaihto-omaisuudella on merkitystä, on hyvä selvittää, 

miten tehokkaasti yrityksen koko toimintaketju toimii. Vaihto-omaisuuden suhde lii-

kevaihtoon kertoo, miten nopeasti raaka-aineet, tarvikkeet sekä muut vastaavat siir-

tyvät toimintaketjussa eteenpäin valmiiksi tuotteiksi sekä valmiit tuotteet asiakkaille. 
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(Vilkkumaa 2010, 54.) Kuviosta viisitoista näkee kohdeyrityksen vaihto-omaisuuden 

suhteen liikevaihtoprosenttiin verrattuna toimialan mediaaniin. 

 

Kuvio 15. Vaihto-omaisuus/Liikevaihtoprosentin kehitys vuosina 2012–2016 verrat-
tuna toimialan mediaaneihin. 

Luku oli vuonna 2012 8,5 prosenttia, mistä se laski hieman vuonna 2013 ollen 7,8%. 

Vuonna 2014 luku nousi 13,5 prosenttiin. Vuonna 2015 luku taas kääntyi laskuun 

ollen 11,7% ja vuonna 2016 se oli 8,5 prosenttia. Toimialaan verrattuna luku oli hie-

man huonompi vuosina 2014 ja 2016. 

Tunnusluku on hyvin toimiala kohtainen, joten verrattuna kohdeyrityksen lukuja toi-

mialan mediaaneihin, voidaan nähdä, että yrityksen varastonhallinto toimii tehok-

kaasti. Yrityksellä on siis tehokkaat ostotoiminnot, nopeat valmistusprosessit ja no-

pea tuotteiden toimitus asiakkaille. 

Nettokäyttöpääomaprosentti 

Nettokäyttöpääomaprosentti kertoo nettokäyttöpääoman suhteen yrityksen liike-

vaihtoon. Kun tunnuslukua tarkastellaan usean vuoden ajalta, voidaan ajatella, että 
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se kuvaa yrityksen likviditeetin kehitystä suhteessa liikevaihdon kehitykseen. (Nis-

kanen & Niskanen 2004, 121). Kuviosta kuusitoista näkee yrityksen nettokäyttöpää-

omaprosentin kehityksen. 

 

Kuvio 16. Nettokäyttöpääomaprosentin kehitys vuosina 2012–2016. 

Nettokäyttöpääomaprosentti oli vuonna 2012 2,34 prosenttia, josta se laski vuonna 

2013 ollen 0,76%. Vuonna 2014 se nousi taas hieman ja oli 1,42%. Vuonna 2015 

nettokäyttöpääomaprosentti oli -0,34% ja taas vuonna 2016 se nousi ollen 3,24%. 

Liikevaihto/henkilö 

Tunnusluvulla voidaan arvioida yrityksen henkilöstön tehokkuutta (Yritystutkimus 

2017, 78). Yrityksessä tulee aina olla jokin vähimmäismäärä liikevaihtoa henkilöä 

kohden, että yritystoiminta olisi edes teoriassa kannattavaa (Vilkkumaa 2010, 57). 
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Kuviosta seitsemäntoista näkee yrityksen liikevaihdon henkilöä kohden verrattuna 

toimialan mediaaniin. 

 

Kuvio 17. Liikevaihto/henkilö kehitys vuosina 2012–2016 verrattuna toimialan me-
diaaneihin. 

Liikevaihdon suhde henkilöstöön oli koko tarkastelujakson 2012–2016 yli 200 00. 

Luku oli myöskin huomattavasti parempi kuin toimialan mediaani koko ajanjakson. 

Kuviosta näkee, että yrityksen henkilöstö tuottaa hyvin liikevaihtoa, mikä tarkoittaa, 

että yrityksen toiminta on tehokasta. Yrityksen luvut ovat paljon suuremmat kuin toi-

mialalla keskimäärin, työvoiman tuottavuus on siten varsin korkealla tasolla.  

Henkilöstökulut/henkilö  

Tunnusluku kertoo yrityksen henkilöstön keskimääräisen palkkasumman sisältäen 

eläke- ja henkilösivukulut (Balance Consulting [14.8.2017]). Kuviosta kahdeksan-

toista näkee kohdeyrityksen henkilöstökulut henkilöä kohden. 

 

Kuvio 18. Henkilöstökulut/henkilö kehitys vuosina 2012–2016. 
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Henkilöstökulut per henkilö oli vuonna 2012 alimmillaan, ollen noin 39 000. Vuosina 

2013–2015 luku oli melko tasainen ollen hieman vajaa 40 000. Vuonna 2016 luku 

nousi hieman, jolloin se oli 40 650. Kuviosta nähdään, että yrityksen henkilöstökulut 

ovat pysyneet tasaisena. Pieni nousu luvussa selittynee palkkojen korotuksilla.  

Materiaali- ja ainekulujen sekä palvelujen osuus liikevaihdosta 

Tunnusluku osoittaa, miten suuri suhteellinen osuus liikevaihdosta menee suoraan 

tuotteiden ja palvelujen tekemisen kuluihin. Tämä osuus liikevaihdosta menee suo-

raan ulos yrityksestä. Tunnusluku antaa hyvän käsityksen hinnan oikeasta asetta-

misesta sekä yrityksen toimintarakenteen kehityksestä. (Vilkkumaa 2010, 59.) Ku-

viosta yhdeksäntoista näkee kohdeyrityksen materiaali- ja ainekulujen sekä palve-

lujen osuuden liikevaihdosta. 

 

Kuvio 19. Materiaali- ja ainekulujen sekä palvelujen osuus liikevaihdosta vuosina 
2012–2016. 

Materiaali- ja ainekulujen sekä palvelujen osuus liikevaihdosta oli vuonna 2012 

60%, mistä se laski prosentilla vuonna 2013 59 prosenttiin. Vuonna 2014 se nousi 

65 prosenttiin ja vuonna 2015 se laski taas 61 prosenttiin. Vuonna 2016 luku taas 

nousi hieman ollen 63% 

Kuviosta näkee, että yrityksen tunnusluku on ollut tasainen ajanjaksolla kuudenkym-

men prosentin paikkeilla. Yritys on käyttänyt vuonna 2013 liikevaihdostaan vähiten 

materiaalien ja palveluiden ostoon, jolloin luku oli 59 prosenttia. Suurimmillaan luku 
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oli vuonna 2014, jolloin se oli 65 prosenttia. Liikevaihdon vaihteluista huolimatta yri-

tys on pitänyt materiaalien ja palveluiden ostot hyvin hallinnassa pienentämällä niitä, 

kun liikevaihto on pienentynyt.  

Kolmen muuttujan Z-luku 

 

Kuvio 20. Kolmen muuttujan Z-luku vuosina 2012–2016. 

Kolmen muuttujan Z-luku oli vuonna 2012 73 ja vuonna 2013 72. Vuonna 2014 se 

laski viiteenkymmeneenviiteen, mistä se taas nousi vuonna 2015 kuuteenkymme-

neenneljään. Vuonna 2016 luku pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla, ollen 

66. 

Kohdeyrityksen tunnusluku on luokitteluasteikolla erinomainen. Tämän perusteella 

voidaan sanoa, että konkurssi riskiä ei ole. Luku on myös hieman parantunut vuo-

den 2014 laskun jälkeen tarkasteluajanjakson loppua kohti, mikä kertoo myös, että 

yrityksen maksuvalmiudesta ainakin rahoitustulosprosentti ja quick ratio sekä vaka-

varaisuudesta omavaraisuusaste ovat nousseet hieman. 

4.10 Toimitusjohtajan näkemys taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden 

näkymistä 

Opinnäytetyön loppuvaiheessa haastateltiin kohdeyrityksen toimitusjohtajaa, sen 

jälkeen, kun tunnusluvut oli laskettu ja analysoitu. Haastattelussa pyrittiin selvittä-

mään toimitusjohtajan näkemys taloudellisesta tilanteesta tarkastelujaksolla, tällä 

hetkellä sekä tulevaisuuden näkymiä.  
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Rintamäen (2017) mielestä kaikki tunnusluvut olivat kaiken kaikkiaan ihan hyvällä 

tasolla ja toimialaan nähden yrityksellä menee hyvin. Tunnuslukujen oikea tulkinta 

vaatii myös toiminnan tuntemista ja liiketoiminnan ymmärtämistä. Tunnuslukujen 

heikkeneminen tarkastelujaksolla johtuu hänen mukaansa osiltaan kokonaismark-

kinoiden ja viennin heikentymisestä. (Kokonaismarkkinat olivat vuonna 2007 350 

miljoonaa euroa ja vuonna 2016 vain 208 miljoonaa euroa ja vienti vuonna 2007 

150 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 vain 60 miljoonaa euroa.) Kokonaismarkkinoi-

den heikentymisen suurin syy on kilpailun kiristyminen ja vientiin on vaikuttanut lä-

hinnä Venäjän viennin pienentyminen. Toisaalta myös omat päätökset ovat vaikut-

taneet, toimintaa ei ole sopeutettu markkinoiden muutoksia vastaavaksi. Esimer-

kiksi henkilökunnan määrää on pidetty tietoisesti suurempana ammattitaitoisen työ-

voiman pysyvyyden turvaamiseksi. 

Kannattavuuteen liittyvien tulosten arvioinnissa Rintamäki (2017) kertoi omanpää-

oman tuottoprosentin tavoitteena olleen hyvä taso tunnusluvulle, jolla voidaan kat-

taa liiketoimintaan liittyviä riskejä. Mutta korkea oman pääoman tuottovaatimus ei 

ole ollut kuitenkaan ainoa tavoite. Rintamäki katsoi omanpääoman tuottoprosentin 

heikentymisen johtuvan pääosin markkinatilanteesta. Markkinoiden kova kilpailuti-

lanne vaikutti heikentävästi kannattavuuteen, mikä heijastuu suoraan pääoman 

tuottoon. Kilpailu taas on vaikuttanut markkinoilta saatuun hintaan tuotteesta ja 

omaa toimintaa ei pystytty sopeuttamaan riittävästi muuttuneessa tilanteessa. Pit-

källä aikavälillä tasoa on hänen mielestään pystyttävä nostamaan, mutta sitä ei tulla 

tekemään pääomarakenteen muutoksella. Pääpaino tässä tulee olemaan kannatta-

vuuden ja tuotannon tehokkuuden nostamisessa. Toimenpiteitä kannattavuuden 

parantamiseksi jo on tehty, esimerkiksi myytävien tuotteiden hintatasoa on nostettu. 

Samoin on pyritty hillitsemään kustannusten kasvua ja parantamaan tuotannon te-

hokkuutta. Erityisesti tehdyillä investoinneilla odotetaan saatavan parannusta tuo-

tannon tehokkuuteen. 

Sijoitetun pääoman tuotto on kannattavuuteen liittyvien tulosten arvioinnin mukaan 

tyydyttävällä tasolla suhteutettuna markkinatilanteeseen. Markkinoilla ja erityisesti 

viennissä on kova hintakilpailu, mikä vaikeuttaa hyvän kannattavuuden tason saa-

vuttamista. Tehdyillä investoinneilla tavoitellaan kannattavuuden parantamista ja te-
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hokkuuden lisäystä. Myös kilpailukyvyn odotetaan paranevan merkittävästi. Sijoite-

tun pääoman tuottoprosentin vuoden 2014 negatiiviseen lukuun vaikuttavat inves-

toinnit edellisenä vuotena, jotka eivät ole ehtineet tuottaa vielä tuottoa. Näitä inves-

tointeja ei pystytty vielä hyödyntämään huonon markkinatilanteen vuoksi. Pääomaa 

sitoutuu myös paljon investointeihin ja käyttöpääomaan toiminnan luonteen vuoksi. 

Investointien määrä on kuitenkin haluttu pitää tietoisesti korkealla tasolla teknisen 

kehityksen ja sitä kautta myös kilpailukyvyn varmistamiseksi. Toimialan muihin yri-

tyksiin verrattuna Finnlamelli Oy:n kannattavuus on kuitenkin toimitusjohtajan mu-

kaan parempi. Näin ollen yrityksen kilpailukyvyn markkinoilla voidaan olettaa olevan 

kilpailijoita parempi tulevina vuosina. Myös yrityksen talouden perusta on kunnossa 

verrattuna toimialaan. (Rintamäki 2017.) 

Liikevoittoprosentin tulos ei ollut Rintamäen (2017) kannattavuuteen liittyvien tulos-

ten arvioinnin mukaan riittävän hyvä. Pitkällä aikavälillä tuloksen täytyy olla parempi, 

jotta yritystä voitaisiin edelleen kehittää. Tämän lisäksi pitää voida turvata voiton-

jako. Tavoiteltu taso tässä on vähintään 4–5 %. Edellytyksenä parannukseen on 

kannattavuuden tason merkittävä parantaminen. Keinoina siihen on tehtyjen inves-

tointien täysimääräinen hyödyntäminen. Lisäksi heidän on pyrittävä tasaamaan kau-

sivaihtelua, jolloin tuotannon tehokkuutta voidaan parantaa. Toimialan mediaaniin 

verrattuna tulostaso on parempi kuin toimialalla keskimäärin, mutta koko toimialan 

kannattavuus on liian huono hänen mukaansa. 

Arvioidessaan kannattavuuden tuloksia Rintamäki (2017) kertoi nettotulosprosentin 

olevan yrityksen voitonjako tavoitteisiin nähden tyydyttävällä tasolla. Rintamäen mu-

kaan kuitenkin esisijaisesti on pystyttävä hoitamaan toimintaan ja yrityksen kehityk-

seen liittyvät velvoitteet. Nettotulosprosentti on kuitenkin liian huono ja sen taso voi 

olla hyväksyttävä vain väliaikaisesti. Nettotulosprosentti kuvastaa hänen mielestään 

koko toimialan huonoa tilannetta, joten markkinatilanne olisi saatava paremmaksi.  

Vakavaraisuuteen liittyvien tulosten arvioinnissa Rintamäki (2017) kertoi, että hyvä 

kannattavuus ei yksin riitä turvaamaan yrityksen menestystä ja selviytymistä. Hyvä 

omavaraisuusaste on tärkeä, jotta voidaan varautua talouden heilahteluihin. On 

myös tärkeää kerätä puskuria mahdollisten tappioiden varalle. Omavaraisuusaste 

on tulosten mukaan tavoitellulla tasolla. Tämä taso on saavutettu pitämällä vieraan 
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pääoman taso alhaisena ja voitonjako maltillisena. Pääpaino on ollut yrityksen ke-

hittämisessä ja vakaan taloudellisen aseman turvaamisessa. Toimialan mediaaniin 

verrattuna Finnlamelli Oy:n omavaraisuusaste toimialalla on poikkeuksellisen kor-

kea. 

Rintamäen (2017) vakavaraisuuden tulosten arvioinnin mukaan korkea nettovel-

kaantumisaste on riskitekijä. Tällöin liikkumavara on pienempi, kun ollaan riippuvai-

sia rahoittajien päätöksistä. Hänen mukaansa rahoitusta on saatava joustavasti toi-

minnan kehittämiseen ja rahoitusehtojen on oltava kilpailukykyisiä. Finnlamelli Oy:n 

nettovelkaantumisaste on odotusten mukainen, sillä vieraan pääoman taso on pi-

detty tietoisesti alhaisena. 

Suhteellisesta velkaantuneisuudesta vakavaraisuuden tulosten arvioinnissa Rinta-

mäki (2017) kertoi, että yrityksessä on tietoisesti pidetty velan määrä pienenä. In-

vestoinnit on tästä syystä rahoitettu pääsääntöisesti tulorahoituksella. Suhteellinen 

velkaantuneisuus oli suunnitelmien mukainen. Olemassa olevalla pääomaraken-

teella suhteellinen velkaantuneisuus ei ole kuitenkaan oleellinen tunnusluku yrityk-

selle. Toimialan arvo oli hänen mielestään huono ja se kuvastaa heikkoa kannatta-

vuutta. Finnlamelli Oy:n taso oli tyydyttävä. 

Maksuvalmiuden tulosten arvioinnissa Rintamäen (2017) mielestä quick ja current 

ratio ovat tärkeitä mittareita, jotka kuvaavat yrityksen kykyä selviytyä velvoitteistaan. 

Jokapäiväisessä toiminnassa on tärkeää, että palkat ja ostot pystytään hoitamaan 

ajallaan. Mittarit vaikuttavat myös yrityksen sidosryhmien saamaan mielikuvaan yri-

tyksestä. Hänen mielestään mittareiden on oltava hyviä, mutta kuitenkin oikeassa 

suhteessa yrityksen toimialaan ja toimintamalliin. Tunnuslukujen arvot eivät kuiten-

kaan olleet aivan tavoitellulla tasolla. Quick ratiota on pyritty parantamaan myynti-

saamisten kiertoa tehostamalla, samoin myös ostolaskujen käsittelyä on tehostettu. 

Quick ration tulosten mukaan Finnlamelli Oy on selvästi toimialan keskiarvoa pa-

remmalla tasolla. Current ration arvo taas kuvaa vain tilinpäätöshetken tilannetta. 

Tällä toimialalla vuodenvaihteen tilanne ei vastaa toimialan tavanomaista liiketoi-

minnan tilannetta. Tämän tunnusluvun osalta Finnlamelli Oy on toimialan keskiar-

von tasolla hänen mielestään. Rahoitustulosprosentista hän kertoi, että se kuvaa 

yrityksen kykyä selviytyä lainojen lyhennyksistä, mahdollisuudesta investoida omin 

varoin sekä myös voitonjako kykyä. Rahoitustulos on tyydyttävällä tasolla ja tulos 
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selkeästi positiivinen. Toiminnasta on siis jäänyt varoja toiminnan kehittämiseen ja 

investointeihin. Toiminta on ollut kannattavaa ja parempi kuin toimialalla keskimää-

rin. 

Muita tunnuslukuja arvioidessa Rintamäki (2017) kertoi, että hänen mielestään koko 

pääoman kiertonopeus on ollut hyvä. Pääomia on pystytty hyödyntämään tehok-

kaasti ja toiminta on kehittynyt investointien myötä. Tämä myös osoittaa hänen mie-

lestään sen, että investoinnit ovat onnistuneet. Kasvusta hän kertoi, että yritys on 

hakenut maltillista kasvua, mutta kasvutavoitetta ei ole kuitenkaan aina saavutettu. 

Tähän on ollut osalta syynä markkinoiden kehitys ja omat strategiset linjaukset. Rin-

tamäen mielestä kasvussa on aina huomioitava myös sen kannattavuus. 

Nettokäyttöpääomaprosentin tulokset kertoivat, että kohdeyrityksen liiketoiminta on 

sitonut ajan jakson loppua kohden hieman enemmän nettokäyttöpääomaa. Rinta-

mäen (2017) mukaan tämä johtuu liiketoiminnan luonteen muuttumisesta. Viimei-

sinä vuosina ryhdyttiin valmistelemaan entistä pidemmälle rakennettujen kohteiden 

myymistä asiakkaille. Myöskin lukuun vaikutti viennin pienentyminen ja sitä kautta 

viennin ennakkomaksuista saatujen ennakoiden osuus rahoituksessa pienentyi. 

Nettokäyttöpääoman määrä vaihtelee hänen mukaansa liiketoiminnan eri kehitys-

vaiheissa ja toiminnan muuttuessa. Finnlamelli Oy ei ole asettanut tälle tunnuslu-

vulle tavoitearvoja. 

Rintamäki (2017) oli muita tunnuslukuja arvioidessaan sitä mieltä, että liikevaihto 

per henkilö on hyvä toimialaan verrattuna. Toiminta on tehokasta ja hyvin organisoi-

tua. Hänen mielestä henkilöstökulut per henkilö on pystytty pitämään maltillisella 

tasolla ja henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä. Materiaalikulujen osuuden liike-

vaihdosta hän kertoi olevan toimialalla suuri. Palvelujen osuus on myös kasvanut 

aikaisempiin vuosiin verrattuna, johtuen osin siitä, että voimakkaiden kausivaihtelu-

jen vuoksi on ollut pakko käyttää ulkopuolisia palveluiden tuottajia joissain toimin-

noissa. Hän kertoi myös, että kolmen muuttujan Z–luku mittaa keskeisiä selviytymi-

sen elementtejä. Rahoitustuloksen, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden on oltava 

kunnossa, ja Finnlamelli Oy:llä on hyvät tunnusluvut näissä. 

Finnlamelli Oy:n tulevaisuuden näkymistä Rintamäki (2017) kertoi että, yritys on hy-

vässä kunnossa toiminnallisesti ja taloudellisesti. Sillä on hyvät edellytykset kehittyä 
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ja menestyä tulevaisuudessa. Toimialan tulevaisuuden näkymistä hän kertoi, että 

se on riippuvainen rakennusalan kehityksestä ja yleisestä talouden tilanteen kehit-

tymisestä. Toimialalla on edellytykset kehittyä, jos kuluttajilla on uskallusta inves-

toida. Toisaalta esimerkiksi korkotason muutokset vaikuttavat merkittävästi raken-

tamisen määränmuutoksiin. Rahoitusmarkkinat ylipäätään hän näkee merkittävänä 

vaikuttaja toimia-alan kehitykseen. Valuuttakurssien muutos (euron arvo) vaikuttaa 

erityisesti vientikaupan kehitykseen. Ympäristöarvojen ja -politiikan muutokset ovat 

myös keskeisessä asemassa rakentamisen kehitykseen. Lainsäädännöllä on rat-

kaiseva vaikutus myös mm. rakentamisen säätelyn ja ohjauksen kautta. Markkina-

tilanteesta hän kertoi, että odotus kasvu vuodelle 2017 on noin 10%. Toiminta edel-

lytykset ovat parantuneet erityisesti kotimaan markkinoilla, kun hirsiomakotitalojen 

markkinaosuus on kasvanut. Myöskin julkisen rakentamisen kohteet ovat lisäänty-

neet. Valmistaloista tulee myös kasvua yritykselle. Hänen mukaansa tunnuslukujen 

perusteella yrityksen kasvu on mahdollista sekä tehtyjen investointien takia se on 

myös realistista. Kasvu on myöskin mahdollista koska tuote on hyvä, yrityksellä on 

ammattitaitoinen henkilökunta ja tuotantovälineet ovat hyvät ja nykyaikaiset. 

4.11 Tilinpäätösanalyysin laatiminen  

Tavoitteena oli tehdä malli analyysi kohde yrityksen johdolle. Edelle on kerätty hyö-

dyllisimpiä tunnuslukuja johdon näkökulmasta. Mallianalyysi sisältää paljon tunnus-

lukuja eri osa-alueilta, jotta saataisiin kattava kuva yrityksen taloudellisesta tilan-

teesta.  

Ennen tunnuslukujen laskemista, on tärkeää tehdä tilinpäätöksille oikaisut, jotta ti-

linpäätökset olisivat vertailukelpoisia keskenään. Tunnuslukujen valinnassa kannat-

taa myös kiinnittää huomiota validiteettiin ja reliabiliteettiin. 

Kannattavuuden tunnuslukuja on hyvä selvittää, sillä niiden perusteella yrityksen 

johto rakentaa tulevaisuutta. Hyvän kannattavuuden myötä voidaan pitää huolta 

myös maksuvalmiudesta sekä vakavaraisuudesta. Kannattavuus peruskäsitteenä 

merkitsee sitä, että yrityksen liikevaihto on suurempi kuin sen vastaavan ajanjakson 

kulut, se on myöskin jatkuvan liiketoiminnan perusedellytys. Kannattavuus on myös 
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sijoitetulle pääomalle saatavaa tuottoa. Kannattavuus voidaan myös määritellä in-

vestoinnin sisäisenä korkona, joka on investointilaskelman diskonttokorko ja tarkoit-

taa investoinnin tuottoprosenttia. Myöskin yrityksen taloudellisen toimintakyvyn säi-

lymiseksi on tärkeää, että koko pääoman kannattavuus on hyvä. Yritys on kannat-

tavampi mitä enemmän ja mitä nopeammin yrityksen uhraamat menot tuottavat tu-

loja. 

Kannattavuuden tunnuslukuja voi halutessaan parantaa tai jos tilanne huononee. 

Oman pääoman tuottosuhdetta voidaan parantaa kolmella tavalla; parantamalla 

koko pääoman kannattavuutta, lisäämällä vieraan pääoman määrää suhteessa 

omaan pääomaan eli niin sanotulla vipu vaikutuksella tai pienentämällä vieraan pää-

oman kuluprosenttia. Liikevoittoprosenttia voidaan parantaa parantamalla liiketu-

losta, eli karsimalla kuluja ennen sitä. Nettotulos- ja käyttökateprosentin kohdalla 

voi toimia samoin. 

Vakavaraisuudesta on myös syytä laskea tunnuslukuja, sillä ne kertovat miten yritys 

kykenee selviytymään sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Vakavaraisuudesta on 

hyvä laskea ainakin staattiset rahoitusrakennetta kuvaavat omavaraisuusaste, net-

tovelkaantumisaste ja suhteellinen velkaantuneisuus. Myös vakavaraisuuden tun-

nuslukuja on mahdollista parantaa, mikäli tilanne huononee. Omavaraisuusastetta 

voidaan parantaa nostamalla omaa pääomaa tai pienentämällä taseen loppusum-

maa. Nettovelkaantumisastetta voidaan parantaa pienentämällä korollista velkaa, 

nostamalla likvidejä rahavaroja tai nostamalla omia varoja. Suhteellista velkaantu-

neisuutta voidaan parantaa nostamalla liikevaihtoa eli myymällä lisää tai pienentä-

mällä vierasta pääomaa. 

Maksuvalmiudesta on myös hyvä ottaa mukaan tunnuslukuja, sillä maksuvalmiuden 

ollessa hyvä, yrityksellä on häiriöttömät toimintaedellytykset. Maksuvalmiudesta 

kannattaa laskea staattiset tunnusluvut quick ja current ratio sekä dynaaminen ra-

hoitustulos. Maksuvalmiuden tunnuslukuja voidaan tarvittaessa myös parantaa. 

Quick ratiota voidaan parantaa nostamalla lyhytaikaisia saamisia, nostamalla rahoja 

ja pankkisaamisia tai rahoitusarvopapereita tai pienentämällä lyhytaikaista vierasta 

pääomaa tai suurentamalla lyhytaikaisia saatuja ennakkomaksuja. Current ratiota 

voidaan parantaa parantamalla vaihto-omaisuutta ja/tai lyhytaikaisia saamisia ja/tai 
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rahoja ja pankkisaamisia ja/tai rahoitusomaisuusarvopapereita. Current ration tu-

losta voi myös parantaa pienentämällä lyhytaikaista vierasta pääoma. Rahoitustu-

losprosenttia voidaan parantaa parantamalla nettotulosta ja pienentämällä poistoja, 

eli käytännössä yksi mahdollisuus on myydä turhaa kalustoa pois, jolloin poistoja-

kaan niistä ei ole. 

Kiertoaikatunnuslukuja on hyvä käyttää maksuvalmiuden tunnuslukujen rinnalla. 

Maksuvalmiuden tasoon vaikuttaa tulorahoituksen suuruus, ja kun se on riittävä, 

yritys pystyy maksamaan lyhytvaikutteiset menonsa tulorahoituksen turvin. Kierto-

aikatunnusluvut mittaavat, missä ajassa tulot ja menot kertyvät ja näin saadaan tie-

toa tulorahoituksen riittävyydestä ja maksuvalmiuden taustalla olevista syistä. 

Koko pääoman kiertonopeutta voidaan parantaa nostamalla liikevaihtoa ja/tai pie-

nentämällä omaa pääomaa. Vaihto-omaisuus/liikevaihtoprosenttiin voidaan vaikut-

taa positiivisesti pienentämällä vaihto-omaisuutta ja/tai nostamalla liikevaihtoa. Net-

tokäyttöpääomaa voi parantaa taas pienentämällä vaihto-omaisuutta ja/tai rahoitus-

omaisuutta ja/tai lisäämällä lyhytaikaista vierasta pääomaa. Nettokäyttöpääomaa 

voi myös parantaa nostamalla liikevaihtoa eli lisäämällä myyntiä. Liikevaihto per 

henkilö voidaan parantaa nostamalla liikevaihtoa tai pienentämällä henkilöstön 

määrää. Materiaali- ja ainekulujen sekä palvelujen osuus liikevaihdosta paranee 

nostamalla liikevaihtoa tai pienentämällä aine- ja tarvikekäyttöä ja/tai ulkopuolisia 

palveluja. 

Kolmen muuttujan Z-luku antaa kokonaiskuvan yrityksen toimintaedellytyksistä. Sitä 

voidaan parantaa parantamalla dynaamista maksuvalmiutta, parantamalla staattista 

maksuvalmiutta tai parantamalla staattista vakavaraisuutta. Eli parantamalla rahoi-

tustulosta, quick ratiota ja/tai omavaraisuusastetta. Suurin painokerroin quick ra-

tiolla, joten sitä parantamalla luvun arvo nousee helpoiten.  

Lisäksi olisi hyvä ottaa huomioon yrityksen kasvu eli sen koon ajallinen muuttumi-

nen, koska kilpailuasemien säilyttäminen edellyttää vähintään yhtä nopeaa kasvua 

kuin ympäröivät markkinat. Kasvussa tärkeintä on, että se on tasaista.  

Tunnuslukujen havainnollistamista helpottaa diagrammien laatiminen, niiden avulla 

on myös helpompi verrata eri vuosia sekä toimialan mediaaneja keskenään. Tun-
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nuslukujen ohjeelliset arvot löytyvät kolmannesta luvusta. Tunnuslukujen tulkin-

nassa on hyvä ottaa huomioon joidenkin tunnuslukujen toimiala kohtaiset erot, sekä 

muistaa että yksi tunnusluku ei yksinään kerro vielä mitään yrityksen taloudellisesta 

tilasta. Tulkinnassa olisi myös hyvä miettiä tunnusluvun taustoja, eli sitä mistä luku 

koostuu. Näin tietää mitkä tekijät tunnuslukuun vaikuttavat, ja sitä kautta tietää miten 

siihen voi vaikuttaa.  

4.12 Johtopäätökset 

Kohdeyrityksen tuloslaskelmista voitiin jo päätellä sen olevan voitollinen yritys, 

koska se on pystynyt tuottamaan tulosta koko tarkastelujakson ajan lukuun otta-

matta vuotta 2014. Näin ollen se on pystynyt kattamaan kulunsa liiketoiminnan tuo-

toilla. Kohdeyrityksen liikevaihto on suuri suhteessa kaikkiin toimialalla toimiviin yri-

tyksiin. Vertailussa käytettiin toimialaluokkaa puutalojen valmistus.  

Kannattavuuden tunnusluvuista oman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit kuvaa-

vat suhteellista kannattavuutta eli tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle pää-

omalle. Kohdeyrityksellä oli suhteellisen vähän vierasta pääomaa ja suhteellisen 

paljon omaa pääomaa taseessa. Tässä tilanteessa nämä on hyvä laskea erikseen, 

jotta tiedetään miten kumpikin tuottaa. Tunnuslukuun voidaan myös lisätä kansan-

taloudellinen näkökulma lisäämällä kaavaan verot. Investoinnit voivat vaikuttaa kan-

nattavuuden tunnuslukuihin tuloksen heikentymisen ja taseen kasvun myötä hei-

kentävästi. Tunnuslukuihin voidaan vaikuttaa myös ns. vipuvaikutuksella, kun vie-

rasta pääomaa lisätään, omanpääoman tuottoa saadaan vivutettua ylöspäin, kun 

korot on maksettu. Tässä on kuitenkin oltava tarkkana, ettei siitä tule negatiivista, 

koska se vivuttaa myös tappiot nopeasti suuremmiksi. Lisäksi on hyvä laskea lyhyen 

aikavalin tunnuslukuja, kuten liikevoitto-, nettotulos- ja käyttökateprosentti. Nämä 

tunnusluvut kertovat paljonko liikevaihdosta jää jäljelle, kun siitä on vähennetty lii-

ketoiminnasta aiheutuneet kulut. Kannattavuuden kuitenkin viimekädessä ratkaisee 

yrityksen rahavirta. Kannattavuuden tunnusluvut saattavat esimerkiksi olla heikkoja, 

mutta jos yrityksellä on paljon rahavirtaa, luvut eivät ole niin huolestuttavia. 
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Kannattavuuden tunnusluvut laskivat tarkastelujaksolla, ja siihen suurin syy oli ko-

konaismarkkinoiden heikentyminen. Tunnusluvut olivat kuitenkin pääasiassa pa-

remmat kuin toimialan mediaanit. Kannattavuutta voisi halutessaan yrittää parantaa, 

mikäli se on mahdollista. Kaikista paras keino parantaa kannattavuutta on saada 

tuotteita myytyä enemmän hyvillä katteilla. Mutta jos tämä ei ole mahdollista, kan-

nattavuuden parantamista voidaan tarkastella taseen ja/tai tuloslaskelman näkökul-

masta. Taseen tarkastelussa ja siihen kohdistuvien toimenpiteiden yhteydessä pu-

hutaan ns. taseen siivoamisesta. Tällöin pyritään pääsemään huonotuottoisesta 

omaisuudesta eroon mahdollisimman hyvään hintaan. Näin lainoja voidaan maksaa 

pois tai raha käytetään investointien rahoittamiseen, jolloin uutta ulkopuolista rahoi-

tusta ei tarvita. Tuloslaskelmaan kohdistuvia toimenpiteitä kutsutaan ns. kulujah-

diksi. Tällöin tarkastellaan mitä pitäisi tehdä kulujen karsimiseksi ja toimintojen te-

hostamiseksi, esimerkiksi voidaan aloittaa yt-neuvottelut henkilökunnan vähentä-

miseksi.  

Vakavaraisuutta voidaan arvioida kahdesta eri näkökulmasta. Kun taseen vahvuutta 

arvioidaan staattisesta näkökulmasta, voidaan käyttää muun muassa omavarai-

suusastetta, tällöin siis käytetään taseesta mitattua ominaisuutta. Tämä kertoo, mi-

ten paljon kokonaisvarallisuudesta on omaa pääomaa. Mitä enemmän omaisuuden 

arvo ylittää vieraan pääoman määrän, sitä paremmaksi staattinen vakavaraisuus 

katsotaan. Tämä on erityisesti vieraan ja oman pääoman rahoittajien näkökulma. 

Se samaistetaan usein rahoitusriskin käsitteeseen. Jos vieraspääoma on liian hal-

litsevassa asemassa yrityksessä ja jos yrityksen vieraan pääoman saatavuudessa, 

takaisinmaksussa tai korossa, tapahtuu muutoksia, on kyseessä rahoitusriski. Riski 

nousee sitä korkeammaksi, mitä enemmän yrityksen taseen pääomasta on vierasta 

pääomaa. Vakavaraisuutta voidaan arvioida myös ns. dynaamisesta näkökulmasta, 

eli miten tulorahoitus riittää vieraan pääoman takaisinmaksun hoitamiseen. Eli mitä 

paremmin yritys kykenee hoitamaan vieraan pääoman maksuvelvoitteet (korot ja 

lyhennykset), sitä paremmaksi sen dynaaminen vakavaraisuus katsotaan, jos taas 

tulorahoituksessa on häiriöitä, suuret velat saattavat helposti kaataa yrityksen, mi-

käli se ei selviä maksuvelvoitteistaan. Tämä samaistetaan usein liikeriskin käsittee-

seen. Liikeriskit liittyvät usein taloudellisiin seikkoihin ja niihin liittyy tappion lisäksi 

myös voiton mahdollisuus. Käytännössä yrityksen on mahdotonta tehdä menestyk-

sekästä liiketoimintaa ilman riskinottoa.  
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Vakavaraisuuden tunnusluvut pysyivät kannattavuuden laskusta huolimatta erin-

omaisella tasolla koko tarkastelujakson ajan. Yrityksen velkarasitus on pääomara-

kenteen tunnuslukujen mukaan erittäin pieni. Tunnuslukujen perusteella voidaan 

myös sanoa, että yrityksellä on taseessa omia varoja tarpeeksi huonojen vuosien 

varalle ja että, yritys on vakavarainen sekä kykenee pitkällä aikavälillä selviytymään 

sitoumuksistaan. Yrityksellä on myös liikkumavaraa hyvin erilaisissa tilanteissa, ku-

ten esimerkiksi rahoituksen suhteen. Vakavaraisuuden ansiosta yrityksellä on edel-

lytykset saattaa myös kannattavuus vähintään tyydyttävälle tasolle pitkän aikavälin 

toimintaedellytysten turvaamiseksi. 

Maksuvalmiudessa staattiset tunnusluvut tarkastelevat maksuvalmiutta tietyllä het-

kellä, kuten tillinpäätöshetkellä, ja se vertaa nopeasti rahaksi muutettavan omaisuu-

den suhdetta lyhytaikaisiin velkoihin. Dynaaminen maksuvalmius mittaa tilikauden 

aikana tulorahoituksen riittävyyttä maksuvelvoitteiden hoitamiseen eli yrityksen 

maksukykyä. Lukuja tulkittaessa on hyvä ottaa huomioon myös se, että erittäin hyvä 

maksuvalmius on taloudellinen rasite yritykselle. Tällöin varoja on turhaan odotta-

massa maksua varten, eivätkä ne ole silloin muussa tuottavassa toiminnassa. 

Vuosina 2014 ja 2015 kohdeyrityksen maksuvalmius oli hieman heikommalla ta-

solla, mutta kannattavuus ja vakavaraisuus olivat molemmat vähintään tyydyttävällä 

tasolla, joten välttävä maksuvalmius ei aiheuttanut välitöntä riskiä. Maksuvalmius 

nousi tarkastelujakson lopussa. Myöskin tehokkuus oli hyvällä tasolla koko tarkas-

telujakson ajan. Myös tässä kohdeyrityksen tunnusluvut olivat toimialan mediaania 

paremmat.  

Vaikka kokonaismarkkinoilla oli huonot ajat tarkastelujaksolla, kohdeyrityksen tun-

nusluvut olivat paremmat kuin toimialan mediaani. Tämän perusteella toimialaan 

nähden yrityksen toimintaedellytykset (kannattavuus, maksuvalmius ja vakavarai-

suus) ovat hyvät. Myös Rintamäki (2017) oli sitä mieltä, että tunnusluvut olivat ihan 

hyvällä tasolla. Tämän perusteella yrityksellä ei ole suuria muutostarpeita taloudel-

lisen tilan puolesta.  
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5 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yrityksen taloudellisen tilanteen analysoin-

nissa käytettävän tilinpäätösanalyysin periaatteita ja laatia kohdeyritykselle malli-

analyysi ja käyttöohje johdon päätöksenteon tueksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli 

tehdä mallianalyysi kohdeyritykselle, jota sen johto voi käyttää apuna päätöksente-

ossa. Lisäksi alatavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen taloudellinen asema tällä 

hetkellä, ja sen kehitys tarkastelujaksolla 2012–2016, millaiset tulevaisuudennäky-

mät ovat sekä minkälainen kohdeyrityksen taloudellinen asema on toimialaan ver-

rattuna. 

Työn teoriaosuus käsiteltiin luvuissa kaksi ja kolme. Tavoitteen saavuttamiseksi teo-

riaosassa käsiteltiin toisessa luvussa johdon laskentatoimea ja talousjohtamista, ti-

linpäätösanalyysia, tilinpäätöstä ja sitä miten sitä voidaan hyödyntää talousjohdon 

apuna päätöksiä tehdessä. Kolmannessa luvussa käsiteltiin tarkemmin tilinpäätös-

analyysin tunnuslukuja ja niiden merkityksiä. 

Opinnäytetyön empiirinen osio pitää sisällään mallianalyysin. Osio sisältää esittelyn 

toimeksiantajasta ja toimeksiannosta sekä tutkimusmenetelmästä ja tutkimusaineis-

tosta. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista menetelmää, jonka tutkimusaineistona 

olivat kohdeyrityksen tasekirjat vuosilta 2012–2016 sekä toimitusjohtajan haastat-

telu. Näiden jälkeen oikaistiin tilinpäätökset ja laskettiin tunnuslukuja, joita havain-

nollistettiin pylväsdiagrammein. Tunnuslukujen antamia arvoja myös analysoitiin ja 

verrattiin toimialan mediaaneihin. Lisäksi empiirinen osio sisältää kohdeyrityksen 

toimitusjohtajan mietteitä taloudellisesta tilanteesta ja yrityksen tulevaisuuden näky-

mistä. Lopuksi tehtiin vielä käyttöohje analyysiin ja johtopäätöksiä yrityksen talou-

dellisesta tilanteesta. 

Tilinpäätösanalyysin mukaan kohdeyrityksen taloudellinen tilanne oli hyvä. Yleisten 

viitearvojen mukaan kohdeyrityksen kannattavuus oli tyydyttävällä ja maksuvalmius 

ja vakavaraisuus olivat hyvällä tasolla. Toimialavertailussa kohdeyritys sijoittui 

omilla tunnusluvuillaan mediaanin yläpuolelle.  
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