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ferred means for improving profitability. The study material used was the Yritys X financial 
statements for the period 2013–2016. Profitability analyses were performed using profitabil-
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margin yield calculation were made using Microsoft Excel. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyössäni keskityn kannattavuuteen Yritys X:ssä, jossa suoritin sy-

ventävää harjoittelua. Käytössäni on kolmen tilikauden tilinpäätöstiedot 

(1.7.2013–30.6.2016 ajalta). Tilinpäätöksien perusteella pyrin selvittämään, 

miten Yritys X:n kannattavuus on kehittynyt mainittujen vuosien aikana sekä 

ehdottamaan toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseen. Analyysin työka-

luina käytän tunnuslukuanalyysiä ja katetuottolaskentaa.  

 

Työn tavoite on saada kokonaisvaltaista ymmärrystä Yritys X:n kannattavuu-

den kehityssuunnassa. Tarkoituksena on myös vertailla keskenään Yritys X:n 

kannattavuuden analyysin tuloksia ja toimialalla olevaa dynamiikkaa. Tutki-

musongelmana on yrittäjän tietämättömyys yrityksen kannattavuuden tasosta 

ja sen seuraamisen mahdollisuuksista.  

 

Oppinäytetyön toimeksiantaja on Yritys X, Kouvolan keskustassa sijaitseva 

49-paikkainen ravintola. Yritys on perustettu vuonna 2008. Yrityksen yritys-

muoto on kommandiittiyhtiö, ja kooltaan se on mikroyritys. Ravintolan lii-

keideana on tarjota ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettuja makunautin-

toja. Yritys on tunnettu ystävällisestä palvelustaan ja kodikkaasta sisustukses-

taan, ja etnisellä osaamisella se erottautuu muista Kouvolan vastaavista pai-

koista. Ravintolan henkilökuntaan tutkitun ajanjakson aikana kuuluivat yksi ko-

koaikainen työntekijä sekä määräaikaiset harjoittelijat ja perheenjäsenet. Yri-

tyksen taloushallinto on pääosin ulkoistettu Talenom Oy:lle. Yrityksessä on ka-

lenterivuodesta poikkeava tilikausi 1.7.20X0 - 30.6.20X1.  

 

Analyysin merkittävänä lähtökohtana on myös toimialan ja Kouvolan ravintola-

tarjonnan ilmapiiri viime vuosina. Ravintolatoiminta on palvelualan sektori. 

Vuonna 2014 ravitsemispalveluiden liikevaihto on kehittynyt positiivisesti ja oli 

yli 5 miljardia euroa. Niistä ravintolatoiminnan arvo oli 3,8 miljardia ja ate-

riapalveluiden osuus 872 miljoonaa euroa. (Jänkälä 2016, 10–12.)  

 

Kouvolan ravintolatarjonta on myös kasvanut viime vuosina. Nykyisin kaupun-

gin keskustasta löytyy yli 40 ruokapaikkaa. Niistä suosituimmat ovat muun 

muassa El Mundo, Lamykin’s Cookhouse ja Betony. Kouvolan keskusta on 

profiloitunut ravintolakeskittymäksi sen jälkeen, kun kauppakeskuksen Veturin 
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liike- ja myyntitilat avattiin syksyllä 2012 kaupungin keskustan ulkopuolella. 

(Mentula 2017.)  

   

Opinnäytetyöni edustaa laadullista tutkimusta, lähemmin tapaustutkimusta. 

Työni teoriaosuudessa pohdiskelen yrityksen sisäistä ja ulkoista laskentatoi-

mia, mikroyrityksen tilinpäätöksen sisältöä, kannattavuuden tunnuslukuja sekä 

katetuottolaskentaa ja kannattavuuden parantamisen keinoja. Empiriaosuu-

teen kuuluvat tilinpäätöstietojen oikaisu, tunnuslukuanalyysi ja katetuottolas-

kenta. Analyysin viimeinen vertailuvuosi on 2016. Vuonna 2017 yrityksessä on 

tapahtunut omistussuhteiden muutos, joka on vaikuttanut tietojen vertailukel-

poisuuteen. Siksi olen jättänyt vuoden 2017 analyysin ulkopuolelle.   

 

2 YRITYKSEN SISÄINEN JA ULKOINEN LASKENTATOIMI 

Tämän luvun tavoitteena on kuvata yrityksen ulkoisen ja sisäisen laskentatoi-

men ominaisuudet sekä niiden tuottama informaatio. Tekstissä pohditaan ul-

koisen ja sisäisen laskentatoimen laskelmien käyttötarkoituksia ja niiden käyt-

täjäryhmiä.  

 

2.1 Laskentatoimen rooli yritystoiminnassa 

Laskentainformaatio on yrityksen standardisoitu kommunikointikieli, kun yrityk-

sen sidosryhmät tarvitsevat luotettavaa tietoa päätöksentekoonsa. Laskenta-

toimen tehtävänä on tuottaa olennainen ja merkityksellinen perusta sijoitus-

päätöksille, yritysanalyysille, hinnoittelu- ja tuotevalikoimaratkaisuille jne. Las-

kentatoimi on prosessi tai järjestelmä, jossa kerätään, mitataan, tallennetaan 

ja kommunikoidaan informaatiota toiminnan tueksi. (Ikäheimo ym. 2011, 12.) 

 

Laskentatoimen tuottama tieto on tärkeää suurelle joukolle päätöksentekijöitä. 

Merkittävimmät näistä ovat rahoittajat, omistajat, työntekijät, yritysanalyytikot, 

tavaran ja palveluiden toimittajat, verottajat, kilpailijat ja alihankkijat sekä yri-

tyksen johto. Verottaja suorittaa verotuksen yrityksen verotettavan tuloksen 

perusteella, alihankkijat arvioivat yrityksen maksukykyä tilinpäätöstietojen pe-

rusteella ja rahoittajat tarvitsevat tietoa luottopäätöksensä perustaksi. (Salmi 

2010, 13.) 
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Laskentatoimi kytkeytyy usein osaksi laajempaa tietojärjestelmäratkaisua ja 

toimii nykyään pääsääntöisesti erilaisissa tietokonesovelluksilla ja taloushallin-

non tietojärjestelmillä. Taloushallinnon tietojärjestelmät silloin koostuvat las-

kennan erilaisista työkaluista, sisäisestä ja ulkoisesta tarkastuksesta sekä ra-

portointijärjestelmistä. (Ikäheimo ym. 2011, 20.) 

 

2.2 Laskentatoimen laskelmat 

Organisaatiossa laskentatoimen laskelmat voidaan jakaa kahteen ryhmään eli 

sisäiseen ja ulkoiseen laskentatoimeen. Kuten näkyy taulukosta 1 ulkoinen eli 

yleinen laskentatoimi on olemassa yrityksen ulkopuolisia sidosryhmiä varten, 

kuten rahoittajat ja analyytikot, asiakkaat, osakkaat, tavarantoimittajat ja vero-

viranomaiset. (Alhola & Lauslahti 2009, 30.) 

 

Taulukko 1. Laskelmatyypit ja käyttötarkoitukset (Alhola & Lauslahti 2009, 33) 

Laskentatoimen 

osa-alue 

Tyyppi Laskelma Käyttötarkoitus 

Sisäinen 

(operatiivinen) 

Suunnittelu Vaihtoehto- ja tavoite-

laskelmat 

Päätöksenteko ja suunnit-

telu 

Valvonta Tarkkailulaskelmat Toiminnan ohjaaminen 

Ulkoinen 

(yleinen) 

Tiedottaminen Informointilaskelmat Sidosryhmätiedotus 

Tuloksen jako Tulos ja taselaskelmat Tuloksen jakaminen 

 

Yrityksen tilinpäätös on ulkoisen laskentatoimen päädokumentti, joka laadi-

taan kirjanpidon tapahtumien pohjalta. Tilinpäätöksestä sidosryhmät saavat 

tietoa tästä, mistä yrityksen tulos muodostuu (tuloslaskelma) ja mikä on yrityk-

sen taloudellinen asema tilinpäätöksen hetkellä (tase). Tilinpäätös on infor-

mointilaskelma, jonka tiedot käytetään myös sisäisissä tarkkailulaskelmissa. 

(Alhola & Lauslahti 2009, 29–30.) 

 

Sisäinen eli operatiivinen laskentatoimi antaa tietoa jokapäiväiseen yrityksen 

ohjaamiseen ja johtamisen tueksi. Laskelmat tehdään tavallisesti tarpeen ja ti-

lanteen mukaan ja ne pohjautuvat samoihin lähteisiin kuin yleinen laskenta-

toimi eli kirjanpidon tapahtumiin, palkanlaskentaan ja varastokirjanpitoon. Si-

säisen laskentatoimen käyttäjäryhmä on yrityksen johto. (Ikäheimo ym. 2011, 

16.) 
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Operatiiviseen laskentatoimeen kuuluvat vaihtoehto-, tavoite- ja tarkkailulas-

kelmat. Vaihtoehto- ja tavoitelaskelmien tarkoituksena on tulevaisuuden en-

nustaminen ja eri vaihtoehtojen tarkastelu eli ne ovat suunnittelulaskemia. 

Vaihtoehtolaskelmia käytetään esimerkiksi hinnoittelupoliittista päätöksente-

koa varten. Niiden avulla vertaillaan eri vaihtoehtojen kannattavuutta ja vaiku-

tusta yrityksen kasvuun. Tavoitelaskelmat kuvaavat yrityksessä asettuja ta-

voitteita numeroiden muodossa. Niiden pohjalta tehdään vuosisuunnitelma eli 

budjetti ja markkinointikampanjan tavoitelaskelma. Näitä laskelmia luodaan eri 

aikaperspektiiville ja niiden tarkkuus vaihtelee sekä ajan, että yrityksen koon 

mukaan. (Alhola & Lauslahti 2009, 31.) 

 

Menneisyyttä ja nykyisyyttä sekä vaihtoehto- ja tavoitelaskelmien toteutta-

mista analysoidaan tarkkailulaskelmien avulla. Tarkkailulaskelmissa pohditaan 

mm. kustannusten luonnetta ja sisältöä kuten hinta-, metri- tai tuntieroja, kan-

nattavuutta kustannusten ja tuottojen suhteen perustella ja varainhoitoa. (Al-

hola & Lauslahti 2009, 31.)  

 

3 MIKROYRITYKSEN TILINPÄÄTÖS 

Tässä luvussa kuvataan sitä, mitä tilinpäätös on ja mistä osista se koostuu 

mikroyrityksien tapauksessa.  Luvun tavoite on tutustua tilinpäätöksen tarkoi-

tukseen, rakenteeseen ja siihen liittyvään terminologiaan.  

 

3.1 Tilinpäätöksen laatiminen 

Kuten oli jo sanottu edellisessä luvussa, tilinpäätös on ulkoisen laskentatoi-

men päädokumentti. Suomessa tilinpäätöksen laatiminen, sen rakenne ja si-

sältö määritellään kirjanpitolailla (KPL). Tilinpäätöksen tarkoitus on antaa yri-

tyksen sidosryhmille oikea, vertailukelpoista ja riittävää kuvaa yrityksen toimin-

nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (Salmi 2012, 27). Tilinpäätöksen 

laatimisessa otetaan huomioon yrityksen toiminnan laatua ja laajuutta sekä 

tiedon esittämisen olennaisuutta. Tieto pidetään olennaista silloin, kun sen 

esittämättä jättäminen tai virheellinen esittäminen voi vaikuttaa tavalla tai toi-

sella tilinpäätöksen käyttäjän päätöksentekoon. (KPL 1:2.) 
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Tilinpäätöksessä oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta asemasta an-

netaan hyvän kirjanpitotavan mukaan. Hyvää kirjanpitotapaa määrittävät kir-

janpitolaki, kirjanpitoasetus (KPA), asetus pien- ja mikroyrityksen tilinpäätök-

sessä esitettävistä tiedoista (PMA) sekä Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisoh-

jeet ja lausunnot. (Rekola-Nieminen 2016.) 

 

Kirjanpitolain mukaan yrityksen on laadittava tilinpäätös jokaisesta tilikau-

desta. Tilikauden pituus on pääsääntöisesti 12 kuukautta. Poikkeuksellisesti, 

kun liiketoiminta vasta aloitetaan tai tilikauden ajanjakso muutetaan, tilikausi 

voi olla lyhempi tai pidempi, mutta kuitenkin ei pidempi kuin 18 kuukautta. 

(KPL 4:3.) Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden 

päättymisestä (Rekola-Nieminen 2016). 

 

Tilinpäätös koostuu seuraavista osista eli raporteista: tuloslaskelmasta, ta-

seesta, rahoituslaskelmasta, liitetiedosta ja toimintakertomuksesta (KPL 1:3). 

Valtioneuvoston asetuksen (PMA) mukaan mikro- tai pienyrityksiltä toiminta-

kertomusta sekä rahoituslaskelmaa ei vaadita. Kirjanpitolain mukaan (4b:1) 

yritystä pidetään mikroyrityksenä, jos enintään yksi alla mainituista arvoista 

ylittyy:  

 Liikevaihto on enintään 700 000 euroa. 
 Taseen loppusumma on enintään 350 000 euroa. 
 Henkilökunta on enintään 10 henkilöä. 

 

Tilinpäätös luodaan ja säilytetään joko sähköisesti sähköistä allekirjoitusta 

käyttäen tai perinteisesti tulostetaan paperille (Rekola-Nieminen, 2016). Sen 

on ilmoitettava patentti- ja rekisterihallitukselle kuuden kuukauden kuluessa 

laatimispäivästä (KPL 9:3).  

 

3.1.1 Tuloslaskelma      

Tuloslaskelma kuvaa vähennyslaskun muodossa yrityksen tilikauden tuloksen 

muodostamista. Kirjanpitovelvollisella on mahdollisuus valita kululaji- ja toimin-

tokohtaisen tuloslaskelmakaavan välillä. Kululajipohjoisessa tuloslaskelmassa 

tilikauden kulut (esim. raaka-aineet, palkat, poistot) vähennetään tuotoista, 

kun toimintakohtaisessa tuloslaskelmassa kulujen vähennysjärjestys perustuu 
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niiden toimintokohtaiseen ryhmittelyyn (esim. hankinta-, valmistuksen-, mark-

kinointikuluihin). Yleisimmin kuitenkin käytetään kululajikohtaista tuloslaskel-

makaavaa. (Niskanen & Niskanen 2004, 28.)  

 

Liitteessä 1 esitetään kululajikohtainen tuloslaskelmakaava (PMA), jota myös 

Yritys X käyttää oman tilinpäätöksen laatimisessa. Niskasen (2004, 28–36) 

mukaan se sisältää seuraavat olennaiset erät.   

 

Liikevaihto on ensimmäinen tuloslaskelman erä. Liikevaihtoon luetaan tuot-

teiden ja palveluiden myynnistä saadut tuotot, joista on vähennetty alennuk-

set, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. 

Mikro- ja pienyritykset voivat käyttää niin sanottua bruttotuloksesta alkavaa 

kaavaa. Tässä kaavassa lasketaan yhteen kaikki erät ennen henkilöstökulujen 

riviä (kaavan rivit 1–5b liitteessä 1). (Rekola-Nieminen 2016.) 

 

Yrityksen muut tuotot ovat tuottaja, jotka yritys on saanut jostakin muusta 

kuin liiketoiminnastaan. Niihin kuuluvat esimerkiksi vuokratuottoja ja julkisia 

avustuksia.  

 

Materiaalit ja palvelut -osa tuloslaskelmaa, joka esittelee aineiden, tarvikkei-

den ja tavaroiden ostot ja niihin liittyvää varastomuutosta tilikauden aikana 

sekä yrityksen ulkopuolelta hankitut palvelut. Erät ilmoitetaan ilman rahtikuluja 

ja arvonlisäveroa.  

 

Henkilöstökuluihin kuuluvat yrityksen henkilökunnalle maksetut palkat ja 

palkkiot sekä pakolliset henkilöstösivukulu kuten sosiaaliturvamaksut, eläkkeet 

jne. Vapaehtoiset henkilöstömenot (esim. päivärahat, kilometrikorvaukset) esi-

tetään liiketoiminnan muina kuluina. Mikroyritys saa laskea yhteen kaikki hen-

kilöstökulujen rivit ja esittää ne yhtenä eränä (Rekola-Nieminen 2016).  

 

Poistot ovat käyttöomaisuudesta tehtäviä kulukirjauksia. Tuloslaskelmaan on 

merkitty suunnitelman mukaiset poistot. 

 

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät kaikki ne kulut, jotka ei saa kirjoittaa 

muihin tuloslaskelman eroihin. Niissä voidaan esittää esimerkiksi energia-, 

markkinointi ja edustuskulut.  
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Rahoitustuotot ja kulut -erässä tuloslaskelmassa kuvataan tuotot osuuk-

sista, tuotot pysyvistä vastaavista sijoituksista, korko- ja rahoitustuotot, korko- 

ja rahoituskulut. Tämän erän jälkeen tuloslaskemassa ilmenee välitulos eli 

voitto ennen satunnaisia eriä (satunnaisiin eriin katsotaan kaikki ne kertaluon-

teisia tuottoja ja kuluja, jotka perustuvat yrityksen tavanomaisesta toiminnasta 

poikkeaviin tapahtumiin). Mikroyrityksen tilinpäätöksessä rahoitustuotot ja -ku-

lut saa laskea yhdeksi luvuksi (Rekola-Nieminen 2016). 

 

Lopuksi yrityksen tuloista tehdään tilinpäätössiirrot poistoeroista ja vähenne-

tään verot. Verojen vähentämisen jälkeen ilmenee yrityksen tilikauden voitto. 

Tämä erä on myös saatavissa taseesta vastattavaa-puolen oman pääoman 

kasvuna.  

 

3.1.2 Tase   

Taseen tarkoitus on kuvata yrityksen taloudellista- eli varallisuusasemaa tilin-

päätöshetkellä. Kuten kuvasta 1 näkyy, yrityksen tase jakautuu vastaavaan ja 

vastattavaan puoliin. 

 

Taseen vastaava sisältää tiedot tästä, millaisia pitkä- ja lyhytaikaisia tuotanto-

tekijöitä yritys käyttää liiketoiminnassaan (Niskanen & Niskanen 2004, 39). 

Tässä osassa omaisuuserät on esitetty likvidiysjärjestyksessä. Heikommin ra-

haksi muutettavat erät on kuvattu ensin ja likvidit omaisuuserät kuten käteis-

varat esitetään viimeisinä. (Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi 2017, 27.)  

 

Kirjanpitolain mukaan taseen vastaavien erät jaetaan pysyviin ja vaihtuviin. 

Pysyvät vastaavat ovat sellaiset erät, josta yritys saa tuottoa monen eri tilikau-

den aikana ja muut erät kuuluvat vaihtuviin vastaaviin. Pysyvissä vastaavissa 

esitetään erikseen aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoituk-

set. Vaihtuvissa vastaavissa esitetään erikseen vaihto-omaisuus, saamiset, 

rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset (PMA 2:4). 

 

Taseen vastattavasta näkyy, miten liiketoimintaan sitoutuneet pääomat on ra-

hoitettu. Siellä ensin on esitetty oma pääoma ja sen jälkeen vieras pääoma. 

(Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi 2017, 27.) 
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Kuva 1. Taseen rakenne (Salmi 2012, 35) 
 

Valtioneuvoston asetuksen (PMA) mukaan vastattavalla puolella esitetään 

erikseen oma pääoma, tilinpäätössiirtojen kertymä, pakolliset varaukset ja vie-

ras pääoma (ks. liite 2). 

 

3.1.3 Liitetiedot 

Liitetiedot täydentävät ja syventävät taseen ja tuloslaskelman tietoja. Valtio-

neuvoston asetuksen luvun 4 mukaan mikroyrityksen tilipäätöksen liitetietojen 

avulla ilmoitetaan seuraavista asioista:  

 tilinpäätöksessä noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetel-
mät 

 tiedot tilikauden päättymiseen jälkeisistä olennaisista tapahtumista 
 poikkeuksellisten tuotto- ja kuluerien määrä 
 pitkäaikaisia velkoja, joihin maksamiseen kuuluu enemmän kuin viisi 

vuotta 
 arvonkorostusrahaston muutokset tilikauden aikana ja selvitys tästä 

johtuvista veroseuraamuksista 
 esineoikeudelliset vakuudet, jotka pienyritys on antanut omaisuudes-

taan 
 taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten määrä ja laatu 
 henkilöstön lukumäärä  
 lainat toimitusjohtajalle ja hallintoelimiin kuuluville henkilöille 
 omien osakkeiden ja osuuksien hankinnat ja luovutukset. 
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3.2 Tilinpäätöksen oikaiseminen 

Tilinpäätösanalyysi perustuu yrityksen viralliseen tilinpäätökseen ja liitetietoi-

hin. Suomessa yrityksissä on mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia laskentame-

netelmiä virallisen tilinpäätöksen laadinnassa. ”Joustava” kirjanpidon normisto 

aiheuttaa sen, että tilinpäätöksen aineistoa on tarve muokata ennen tilinpää-

tös- ja tunnuslukuanalyysia. (Kallunki & Kytönen 2004, 29.) Tämä muokkaami-

nen on saanut nimeä tilinpäätöksen oikaisu. Oikaisujen tavoitteena on jalostaa 

tilinpäätöksen aineistoa niin, että se sopii parhaalla mahdollisella tavalla ana-

lyysin käyttöön ja antaa yrityksen liiketoiminnan volyymista ja kannattavuu-

desta oikea ja vertailukelpoinen kuva. (Niskanen & Niskanen 2004, 59–60.) 

Liitteissä 12–13 ovat Yritys X:n kolmeen tilikauden oikaistut tilinpäätöstiedot.  

 

3.3 Tunnuslukuanalyysi  

Tunnuslukuanalyysi on osa tilinpäätösanalyysiä. Tunnusluvut ovat tilinpäätök-

sen tiedoista laskettuja mittareita, joiden avulla mitataan yrityksen suoritus-

kyky. Yrityksiä koskeva arviointi perustuu yleisimmin tunnuslukuanalyysille. 

(Niskanen & Niskanen 2004, 111.)  

 

Tunnuslukuanalyysissa yrityksen taloutta mitataan kolmesta pääsuunnasta: 

kannattavuus, rahoitusasema (vakavaraisuus ja maksuvalmius) ja kasvu (odo-

tukset) (Salmi 2012, 226). Tilinpäätöksen tuottaman informaation perusteella 

on mahdollista analysoida yrityksen taloudellista tilannetta tilinpäätöksenhet-

kellä sekä liiketoiminnan tulevaisuuden toimintaedellytykset. Tunnusluvut ovat 

hyödyllisiä yritysten välisessä vertailussa, yrityksen historian kuvaamisessa ja 

kehityslinjojen löytämisessä. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 196.) 

 

Tunnuslukuja pitää aina suhteuttaa johonkin vertailutietoon. Yhden tilinpäätök-

sen perusteella lasketut tunnusluvut eivät havainnollista liiketoiminnan kannat-

tavuuden tilannetta, eikä niiden avulla saa ennakoida yrityksen tulevaisuutta. 

Sen takia tunnuslukuanalyysissa Niskasen (2004) mukaan käytetään kaksi 

vertailutyyppiä: ajallinen poikkileikkausanalyysi ja peräkkäisten vuosien aika-

sarja analyysi. Ajallisessa poikkileikkausanalyysissa yritystä verrataan muihin 

samalla toimialalla toimiviin yrityksiin ja aikasarja-analyysissa seurataan tutki-

muskohteen oma kehitystä pitemmällä aikavälillä. Niitä analyysien tyyppejä 

voidaan myös yhdistää.   
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4 KANNATTAVUUDEN TUNNUSLUVUT 

Tässä luvussa pohditaan liiketoiminnan kannattavuuden käsitettä. Samalla 

esitetään kannattavuuden tärkeimmät tunnusluvut.   

 

4.1 Kannattavuuden käsite  

Kannattavuus kuvaa liiketoiminnan taloudellista tulosta, ja se on menestyvän 

liiketoiminnan olennainen ominaisuus. Kannattavuutta on vaikeaa määritellä 

yksiselitteisesti, mutta yleensä sillä tarkoitetaan tulontuottamiskykyä tietyllä 

ajanjaksolla. Silloin kannattavuus voi olla absoluuttinen (esim. tuottojen ja kus-

tannusten erotus eli voitto) tai suhteellinen (esim. sijoitetun pääoman tuotto-

aste). Kannattavuuteen vaikuttavat monet asiat kuten esimerkiksi henkilöstön 

pätevyys ja logistiikan sujuvuus, mutta kannattavuuden peruskäsitteinä ovat 

tuotot ja kustannukset. (Alhola & Lauslahti 2009, 50–51, 71–73.) 

 

4.2 Kannattavuuden tunnusluvut   

Perinteisessä tunnuslukuanalyysissä kannattavuutta mitataan kahden mittarei-

den ryhmien avulla: tunnusluvilla, jotka kuvaavat yrityksen tuloksen rakennetta 

(myyntikate, käyttökate, liike- ja rahoitustulosprosenteilla) ja pääomantuotto-

prosenteilla. Seuraavassa on lueteltu yleisimmin käytettyjä kannattavuuden 

tunnuslukuja.  

 

Myyntikate. Tuloslaskelmassa ei esitetä jäämää myyntikate. Se saadaan vä-

hentämällä liikevaihdon arvosta ryhmät ostot tilikauden aikana ja alkuvarasto 

ja lisäämällä ryhmän loppuvarasto. Myyntikate kertoo, mitä liiketoiminnasta jää 

jäljelle, kun siitä vähennetään yrityksen muuttuvat kustannukset. (Yritystutki-

muksen tilinpäätösanalyysi 2017, 63.) Myyntikateprosentti lasketaan seuraa-

valla kaavalla (1): 

 

Myyntikate % = 		 	100   (1) 

 

Käyttökate. Käyttökate (2) kertoo, mitä yritystoiminnasta on jäänyt jäljelle 

muuttuvien ja kiinteiden kustannusten jälkeen. Jäämä käyttökate saadaan li-

säämällä liiketulokseen poistot ja arvonalentumiset ryhmät. Käyttökateprosen-

tin arvo kertoo yrityksen tuloksista ennen poistoja ja rahoituseriä.  
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Käyttökate % = 
ä ö

	 	 ä	
	 	100  (2) 

 

Käyttökateprosenttia saa käyttää vain saman toimialan yritysten vertailuun. 

Tunnusluvun vertailukelpoisuutta heikentää myös se, että monet yritykset 

omistavat tai vuokraavat tuotantovälineitä. Silloin yrityksen kulut näkyvät tulos-

laskelmassa joko ennen käyttökatetta poistona ja rahoituserinä tai käyttökat-

teen jälkeen vuokrakuluina (muut liiketoiminnan kulut). Palvelualan käyttökate-

prosentti vaihtelee 5–15 %. (Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi 2017, 64.)   

 

Liiketulos. Liiketulos on oikaistun tuloslaskelman välitulos, joka poikkeaa vi-

rallisen tuloslaskelmasta löytyvästä liikevoitosta tehtyjen oikaisujen määrällä. 

Niitä oikaisuja voivat olla palkkakorjaus ja liiketoiminnan muista tuotoista ja ku-

luista tehdyt siirrot. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoimin-

nan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja. Liiketulos lasketaan kaa-

valla 3. 

Liiketulos % =  
	 	 ä

	 	100  (3) 

 

Liiketulos soveltuu yrityksen kehityksen seuraamiseen toimialan sisäiseen ver-

tailuun ja jopa toimialojen väliseen vertailuun. Tunnuslukua pidetään tyydyttä-

vänä 5–10 % arvojen välillä ja hyvänä, jos se on yli kuin 10 %. (Yritystutkimuk-

sen tilinpäätösanalyysi 2017, 64–65.) 

 

Rahoitustulos. Rahoitustulos (4) saadaan lisäämällä nettotulokseen poistot ja 

arvonalentumiset. Prosentuaalisesti tunnusluku lasketaan kaavalla 5. Rahoi-

tustuloksen tulee riittää lainojen lyhennyksiin, investointien omarahoitusosuuk-

siin, käyttöpääoman lisäykseen ja voiton jakoon omalle pääomalle. Tunnus-

luku on ylitettävä nollataso lyhyelläkin aikavälillä. (Yritystutkimuksen tilinpää-

tösanalyysi 2017, 65.) 

 

Rahoitustulos 	 	 	 (4) 

 

Rahoitustulos % = 
	 	 ä

	 	100 (5) 
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Kokonaispääoman tuotto. Kokonaispääoman tuottoprosentilla (6) verrataan 

tulosta ennen rahoituskuluja (7) ja veroja koko siihen pääomaan, joka on si-

toutunut yritystoimintaan. Tunnusluku mittaa yrityksen kykyä tuottaa tulosta 

kaikelle toimintaan sitoutuneelle pääomalle. (Yritystutkimuksen tilinpäätösana-

lyysi 2017, 66–67.) 

 

Kokonaispääoman tuotto % 
	

	 	 	
	 	100  (6) 

 

Rahoituskulut = Korkokulut ja muut rahoituskulut + kurssitappiot  (7) 

 

Oman pääoman tuotto (ROE). Oman pääoman tuottoprosentti (return of 

equity) kertoo, kuinka paljon yritys on onnistunut saamaan tuottoa omalle pää-

omalle. Se on yksi tärkeimmistä kannattavuutta kuvaavista mittareista ja las-

ketaan kaavan 8 avulla. Oman pääoman tuottoprosentin tavoitetaso korreloi 

omistajien asettaman tuottovaatimuksen mukaan. Yrityksen on pystyttävä 

saamaan aikaan tuottoa vieraan pääoman lisäksi omalle pääomalle. (Yritystut-

kimuksen tilinpäätösanalyysi 2017, 68.)  

 

Oman pääoman tuotto % 
	

	 	 ää 	 ää 	
	 	100  (8) 

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI). Sijoitettu pääoma (10) lasketaan tilikauden 

alun ja lopun keskiarvona. Sijoitetun pääoman tuotto (9) mittaa suhteellista 

kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yrityksen sijoitetulle pääomalle. 

(Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi 2017, 67–68.) 

 

Sijoitetun pääoman tuotto % 
	

	 	 ää 	 ää 	
	 	100 (9) 

 

Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu korollinen  

vieras pääoma      (10) 

 

Kannattavuuden tunnusluvut ovat riippuvaisia yrityksen rahoitusrakenteesta ja 

toimialasta, mikä on hyvä huomioida yrityskohtaisia vertailuja tehtäessä. Tun-

nuslukuja voidaan tulkita useammasta suunnasta. Tulkinnan lähtökohtana voi 
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olla tunnusluvun absoluuttinen arvo, sen muutos ja muutoksen suunta, toi-

miala- ja kilpailijavertailu, tavoite ja suorituksen arviointi. (Salmi 2010, 124–

126.) 

 

5 KATETUOTTOLASKENTA JA KANNATTAVUUDEN PARANTAMINEN    

Tässä luvussa esitetään katetuottolaskenta operatiivisen laskentatoimen työ-

kaluna. Samalla pohditaan yrityksen keskeisiä kannattavuuden parantamisen 

keinoja. 

 

5.1 Katetuottolaskenta sisäisen laskentatoimen osana 

Katetuottolaskenta on yksinkertainen ja tehokas operatiivisen laskentatoimen 

työkalu, joka käytettään kannattavuuden arviointiin ja suunnitteluun. Sen läh-

tökohtana on kustannusten jakaminen kiinteisiin ja muuttuviin.  

 

Alholan ja Lauslehden (2009, 55) mukaan muuttuvat kustannukset ovat kus-

tannuksia, joiden ja myynnin tai tuotannon määrän välillä on suoraviivainen 

riippuvuus. Muuttuviin kustannuksiin kuuluvat muun muassa raaka-aineet, val-

mistustyöntekijöiden palkat, valmistukseen liittyvät energiakulut. 

 

Kiinteät kustannukset ovat sellaisia kustannuksia, joiden määrä ei riipu suoriit-

teiden määrästä. Ne syntyvät jopa silloin, kun yrityksen tuotannossa on tauko. 

Tyypillisiä kiinteitä kustannuksia voivat olla esimerkiksi vuokrat, poistot, korot, 

vakuutusmaksut sekä toimihenkilöiden palkat.  

 

Tuottojen ja muuttuvien kustannuksien erotus muodostaa katetuottoa eli 

myyntikatetta. Kun laskennassa huomioidaan vielä kiinteät kustannukset, 

saadaan tulosta.  

 

Tuotot  

- Muuttuvat kustannukset 

=   Katetuotto 

- Kiinteät kustannukset 

=   Tulos 

 



19 

Katetuottolaskentaan liittyy useita tunnuslukuja. Esimerkiksi katetuottoa voi-

daan laskea tunnuslukuna myös prosentuaalisesti, jolloin puhutaan katetuotto-

prosentista (ks. taulukko 2.).  

 

Taulukko 2. Katetuottolaskennan tunnusluvut (Alhola & Lauslahti 2009, 67–69) 

Tunnusluku Kaava 

Katetuottoprosentti (KTP), % 
	 	100 

Kriittinen piste (KRP), € ä 	
 

Varmuusmarginaali (VM), €  

Varmuusmarginaaliprosentti (VMP), % 
	 	100	

 

Alholan ja Lauslahden mukaan (2009, 68) mukaan kriittinen piste on se myyn-

nin määrä, jolloin yrityksen tulos on nolla ja peittää vain kiinteät kustannukset. 

Kriittisen pisteen perustella lasketaan vielä varmuusmarginaalia (euroina tai 

prosentuaalisesti). Varmuusmarginaali tunnuslukuna demonstroi, kuinka pal-

jon yrityksen myynnit voivat laskea ennen, kuin yritystoiminta tulee tappiol-

liseksi.  

 

Katetuottolaskennan idea ja tunnuslukuja voidaan myös havainnollistaa kate-

tuottokuviolla. Kuten näkyy kuvasta 2 kokonaiskustannuksen suora leikkaa ku-

vaajan kriittisessä pisteessä (KRP).  
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Kuva 2. Katetuottokuvio (Alhola & Lauslahti 2009, 71) 

 

Kriittisen pisteen vasemmalla puolella yritystoiminta on tappiollinen ja oikealla 

puollella, missä tuotot ovat enemmän kuin kustannukset.  Katetuottosuora läh-

tee kiinteiden kustannusten kohdalta, jossa toiminta-aste on nolla. (Alhola & 

Lauslahti 2009, 71.) 

 

5.2 Kannattavuuden parantaminen  

Kannattavuuden parantaminen liittyy melkein jokaisen yrityksen sisäiseen poli-

tiikkaan ja vaati jatkuvaa seuraamista ja suunnittelua. On olemassa useita 

strategioita, joiden avulla pyritään kannattavuuden parantamiseen, kuten 

myynnin lisääminen, tuotevalikoiman muutamineen, hintojen nostaminen tai 

pääomien käytön tehostaminen. Menetelmän valinta edellyttää tavallisesti yri-

tys- ja markkina-analyysiä sekä kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden tar-

kastelua sisäisen laskentatoimen avulla. (Hyyppä 2015.) Alholan ja Lauslah-

den (2009, 71–72) mukaan kannattavuuden parantaminen voi sisältää seuraa-

vat toiminnot.  

 

Myynnin lisääminen. Myynnin lisääminen toteutetaan pääsääntöisesti mark-

kinointiin ja myyntiin kohdistuvilla toimenpiteillä. Esimerkiksi segmentoinnilla 

voidaan tarkemmin kohdentaa tuote asiakkaalle. Sen lisäksi uusien markkina-

alueiden tutkiminen voi aiheuttaa myyntien lisäämistä. On muistettava, että 

myynnin lisääminen saattaa alentaa hintatasoa.  
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Tuotevalikoiman muuttaminen. Joskus kannattavuuden parantaminen vaatii 

kannattamattomien tuotteiden poistamista valikoimasta. Niiden paikoille saate-

taan valikoimiin ottaa uusia, asiakkaiden tarpeita entistä paremmin vastaavia 

tuotteita.    

 

Kustannusten karsiminen. Muuttuvia kustannuksia saa alentaa tehostamalla 

liiketoimintaprosessia tai neuvottelemalla raaka-aineiden hinnoista. Esimer-

kiksi toimittajien kilpailuttaminen voi olla tuloksellista tässä tapauksessa. Toi-

saalta kiinteiden kustannusten karsiminen voi onnistua esimerkiksi ulkoista-

malla tukitoimintoja ja kohdentamalla yrityksen sisäiset resurssit asiakkaan 

kannalta tärkeimpiin osaamisalueisiin.  

 

Hintojen nostaminen. Kannattavuutta voi parantaa myös nostamalla hintoja. 

Erityisesti hyvin tämä toimenpide toimii monopolimarkkinoilla. Mitä enemmän 

kilpailua on alalla sitä heikommin hintojen noston kautta saa vaikuttaa kannat-

tavuuteen.   

 

Pääomien käytön tehostaminen. Pääomien käyttöä tehostamalla voidaan 

parantaa kannattavuutta esimerkiksi muutamalla myyntisaamisille annettuja 

maksuaikoja tai ostoveloille saatuja maksuaikoja. Mitä pidemmät maksuajat 

ostoveloille ovat a mitä nopeammin myyntisaamiset tulevat yrityksen kassaan, 

sitä parempi kannattavuus on. Sen lisäksi saa myös minimoida korkokuluja ja 

maksimoida korkotuloja.     

 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

6.1 Laadullinen case-tutkimus 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on tutkimus, jonka tavoite on tutkittavan 

ilmiön tarkkaa kuvaaminen ja sen syvällinen ymmärtäminen. Laadullinen tutki-

mus käytetään aika usein silloin, kun ilmiöstä tai yksittäistapauksesta ei ole 

riittävästi tietoa, teorioita ja malleja. Tutkimuksen aineistona ovat erilaiset asia-

kirjat, teemahaastattelut, haastatellut ja havainnoinnit, jotka käsitellään tietyn 

analyysimenetelmien avulla. (Kananen 2014, 18–19, 42.) 
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Kanasen (2013) mukaan yksi laadullisen tutkimuksen strategioista on case-

tutkimus eli lähestymistapa, jolloin tutkitaan yhtä selkeästi rajoitettua kokonai-

suutta kuten yritystä, tapahtumaa tai henkilöä. Case-tutkimuksessa on myös 

tyypillistä käyttää kvantitatiivisen tutkimuksen menetelmiä saadakseen syväl-

listä ymmärrystä tapauksesta. Case-tutkimus käsittelee aina tämänhetkistä il-

miötä ja vastaa seuraaviin vaatimuksiin: 

 Tutkimuksen kohde tutkitaan luonnollisessa ympäristössään.  
 Tutkimusaineisto koostuu monista aineistosta. 
 Ilmiöstä saadaan rikas kuvaus ja tulkinta. 

 

Valitsin laadullisen case-tutkimuksen koska työni tarkoitus on kokonaisvaltai-

nen ymmärrys kyseisen yrityksen kannattavuudesta ja kehityksestä kolmen 

vuoden ajalta. Sen lisäksi tutkimuksen aineistona käytän pääasiassa doku-

mentteja ja raportteja, mikä on myös tyypillistä laadulliselle tutkimukselle.  

 

6.2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus on toteutettu teoriapohjan, aikaisempien tutkimuksien, raporttien ja 

oman osallistuvan havainnoinnin perusteella. Tutkimusmenetelmänä oli valittu 

case-tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää Yritys X:n taloudellista tilannetta 

kannattavuuden näkökulmasta tietyllä ajanjaksolla ja ehdottaa toimenpiteitä 

kannattavuuden parantamiseen. Aineiston keräämiseen ja käsittelyyn liittyvät 

vaiheet olen koonnut taulukkoon 3. 

 

Taulukko 3. Case-tutkimukseen liittyvät kysymykset (Kananen 2013, 78) 

Case-tutkimukseen liittyvä kysymys Vastaus 

Mikä on tutkimuskohde (tapaus)? Yritys X 

Mikä on tutkimusongelma? Yrittäjän tietämättömyys yrityksen kannatta-

vuuden tasosta ja sen seuraamisen mahdol-

lisuuksista 

Mihin tutkimuskysymyksiin on vastattavaa? - Miten yrityksen kannattavuus on ke-
hittänyt vertailuvuosien aikana? 
Mitkä tekijät vaikuttivat sen kehityk-
set?  
 

- Missä yrityksen kannattavuuden 
mittarit sijaitsevat verrattuna toi-
mialan keskiarvoihin? 

 
- Minkälaisia toimenpiteitä voisi käyt-

tää kannattavuuden parantami-
seen?  
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- Miten voisi seurata kannattavuutta 
tulevaisuudessa? 

Millaista aineistoa kerrataan? Yrityksen tilipäätökset, yhtiö-, työ- ja vuokra-

sopimukset, havainnointia liiketoiminnasta 

harjoittelun aikana, toimialan tilastotieto kan-

nattavuuden mittareista 

Miten aineistoa käsitellään ja analysoidaan? Aineiston teoriasidonnainen sisältöanalyysi-, 

oikaisu ja tunnuslukuanalyysi- ja katetuotto-

laskennan avulla 

 

Tutkimuksen luotettavuuden perusteena on monilähteisyys. Kirjallisuuden ja 

dokumenttien objektivisuutta täydentää osallistuva havainnointi eli fyysinen 

läsnäolo tutkimustilanteessa.  

 

7 TULOKSET JA TULOSTEN TULKINTA  

Kannattavuuden analyysissä olen keskittynyt yrityksen X:n kannattavuuden 

tunnuslukuihin ja katetuottolaskennan tuottamaan informaatioon. Tässä lu-

vussa esitetään keskeisimmät analyysin tulokset. 

 

7.1 Tilinpäätöksen oikaiseminen 

Jotta Yritys X:n viralliset tilinpäätökset olisivat vertailukelpoisia, niitä oli oikais-

tava ennen tunnuslukujen laskemista. Vertailuvuosien tilinpäätöksiin ei tarvin-

nut tehdä paljon oikaisuja, vaan enimmäkseen erien uudelleenryhmittelyä. 

 

Tuloslaskelma. Henkilöstökuluihin yhdistettiin virallisen tuloslaskelman palkat 

ja palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut. Sen lisäksi tilikauden voitto 

siirrettiin henkilöstökuluihin. Se johtuu siitä, että kommandiittiyhtiötä pidetään 

verotuksessa elinkeinoyhtymänä. Kommandiittiyhtiö ei ole verotuksessa erilli-

nen verovelvollinen, vaan yrityksen veronalainen tulos jaetaan verotetta-

vaksi yhtiömiesten tulona. Tulos jaetaan yhtiösopimuksen perusteella, yh-

tiömiesten osuuksien mukaan. (Suomen yrittäjät 2008.) 

 

Tase. Virallisen taseen muut velat ja siirtovelat yhdistettiin muihin korottomiin 

lyhytaikaisiin velkoihin. Pääomapanokset virallisesta taseesta kirjoitettiin yh-

tiön pääomana.  
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7.2 Kannattavuus  

Yritys X:n kannattavuuden analyysia on luontevaa aloittaa liikevaihdon kehi-

tyksen pohdiskelusta (kuva 3). Vuodesta 2013 alkaen yrityksen liikevaihto oli 

jatkuvasti laskussa ja laski vertailuvuoden aikana noin 14,6 % prosenttiyksik-

köä. Liikevaihdon enimmäismäärä eli 429 918 euroa oli vuonna 2013–2014. 

Vuosittainen liikevaihdon kasvuprosentti vuonna 2014–2015 oli -10,6 % ja 

vuonna 2015–2016 -4 %. Laskevasta trendistä huolimatta liikevaihdon arvot 

ylittävät toimialan keskitason vertailujakson lopussa noin 17 %:lla (ks. taulukko 

4). Voidaan olettaa, että liikevaihdon notkahduksen alaspäin syynä on alan ki-

ristynyt kilpailu. Vuoden 2012 alkaen ravintoloiden määrä Kouvolan keskus-

tassa on kasvanut. Sen lisäksi Kymenlaakson liiton (2015) mukaan vertaile-

vuuden aikana alueen työttömyysaste oli nousussa, mikä on aiheuttanut osto-

voiman heikentämistä. Kokonaisuutta katsottuna alueen talouden kehitys oli 

alavireistä silloin. Samanaikaisesti yritys on vähentänyt markkinointikuluja ver-

tailuvuoden aikana, mikä on myös vaikuttanut negatiivisesti liikevaihtoon.   

 

–  

Kuva 3. Yritys X:n liikevaihdon muutos 1.7.2013–30.6.2016 

 

Toisaalta toimialan liikevaihdon dynamiikka on ollut positiivista viime vuosina. 

Muun muassa vuoden 2016 lopussa toimialan liikevaihdon kasvuprosentti oli 

5,8 % (ks. kuva 4). 
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Kuva 4. Palvelualojen liikevaihdon vuosimuutos (Suomen virallinen tilasto 2018) 

 

On mielenkiintoista, että liikevaihdon laskusta huolimatta euromääräinen käyt-

tökate on kasvanut vertailuvuoden aikana. Vuoden 2013 tasoon nähden kas-

vua käyttökatteessa on ollut noin 148 prosenttiyksikköä. Omien havainnointien 

perusteella Yritys X on pystynyt vähentämään sekä muuttuvia että kiinteitä 

kustannuksia vertailuvuoden aikana muuttamalla sopimusehtoja tavaratoimit-

tajien ja vuokranantajan kanssa. 

  

 
Kuva 5. Yritys X:n kannattavuuden tunnusluvut. Tuloksen rakenne 

 

Kuten näkyy kuvasta 5, Yritys X:n käyttökateprosentti oli parhaimmillaan 

vuonna 2015–2016. Silloin yritykselle on jäänyt 2,9 % voitosta muuttuvien ja 

kiinteiden kustannusten vähentämisen jälkeen. Se on kuitenkin vähemmän 

kuin toimialan keskiarvo 5,4 % (ks. taulukko 4).  
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Taulukko 4. Kahvila-ravintola-alan tilinpäätöstilastot (Finnvera 2016)  

 
 

Liike-, netto- ja rahoitustulosprosentit noudattavat käyttökateprosentin ke-

hityksen kuviota ja vuonna 2017 ovat melko hyvällä tasolla yrityksen omaan 

historiaan verrattuna (ks. kuva 5). Tulosprosenttien perusteella voidaan sa-

noa, että yrityksen kannattavuus on kehittänyt vertailuvuoden aikana, mutta 

kuitenkin pysyy toimialan tasoa matalampana.  

 

 

Kuva 6. Yritys X:n kannattavuuden tunnusluvut. Kokonaispääoman tuotto 

 

Yritys X:n pääoman tuoton tunnusluvuista on laskettu ainoastaan kokonais-

pääoman tuottoprosentti, koska tähän kannattavuuden mittariin ei vaikuta 

kommandiittiyhtiön verotuspolitiikka.  Kuten näkyy kuvasta 6 kokonaispää-

oman tuotto on kasvanut -7 %:sta 9 %:iin vertailuvuoden aikana ja sitä pide-

tään tyydyttävänä sekä kauppatieteellisen teorian että toimialan keskiarvojen 
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(ks. kuva 6) näkökulmasta. Vuoden 2014 kokonaispääoman tuoton tunnuslu-

kuja ei laskettu tässä työssä, koska niiden laskentaan tarvitaan edellisen tili-

kauden tilinpäätöstietoja.    

 

7.3 Katetuottolaskenta 

Kuvassa 7 esitetään katetuottolaskenta ja sen tunnusluvut. Myyntikate- eli ka-

tetuottoprosentti vertailuvuoden aikana pysyy melko tasaisena 63–64 %:n ta-

solla. Suurimpina yrityksen menoerinä ovat kuitenkin kiinteitä kustannuksia, 

ennen kaikkea henkilöstö- ja muut liiketoiminnan kulut.  

 

Taulukko 5. Katetuottolaskenta 

 

 

Korkeat henkilöstökulut johtuvat kommandiittiyhtiön verotuksen ominaisuuk-

sista, jolloin veronalainen tilikauden tulos jaetaan yhtiömiesten välillä ja pide-

tään henkilöstökuluna. Vuokra- ja kiinteistökulujen alentamisen myötä käyttö-

kate on parantanut vertailuvuoden aikana.  

 

Sen lisäksi muut kannattavuuden mittarit, kuten esimerkiksi varmuusmargi-

naali, osoittavat positiivista kehitysdynamiikkaa. Taulukosta 5 näkyy, että 

markkinointikulujen ja liikevaihdon välillä on suoraviivainen riippuvuus. Tästä 
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johtuu olettamus, jonka mukaan yritykselle tulisi panostaa markkinointia liike-

vaihdon kasvun savuttamiseksi.  

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kannattavuuden analyysissä olen keskittynyt yrityksen X:n kannattavuuden 

tunnuslukuihin ja katetuottolaskennan tuottamaan informaatioon. Vaikka tar-

kastelujakson aikana yrityksen liikevaihto on laskenut 14,6 prosenttiyksikköä, 

kannattavuus oli silloin kuitenkin kasvusuunnassa. Toimialan kiristyneestä kil-

pailutilanteesta ja aluetalouden vaikeuksista huolimatta kaikki tulosrakennetta 

kuvaavat tunnusluvut sekä kokonaispääoman tuotto ovat kasvaneet verrat-

tuna yrityksen omaan historiaan keskimäärin 2 prosenttiyksikköä. Kannatta-

vuuden kasvun syynä on se, että Yritys X on pystynyt vähentämään sekä 

muuttuvia että kiinteitä kustannuksia muuttamalla sopimusehtoja tavaratoimit-

tajien ja vuokranantajan kanssa. Yritys X:n kannattavuuden mittareita pide-

tään kuitenkin melko heikkoina sekä toimialan tilastotietoon että kauppatieteel-

liseen teoriaan nähden.  

 

Kannattavuuden parantaminen voisi toteutua myyntiä lisäämällä. Yrityksen tu-

lisi pyrkiä kohti positiivista liikevaihdon kasvuprosenttia. Siihen tarkoituksen 

kannattaa panostaa markkinointia sekä laajentaa tuotteiden ja palvelujen vali-

koimaa. Uutena tuoteryhmänä voisi olla esimerkiksi trendikkäät vegaani-, 

luomu- tai hyönteisiä sisältävät vaihtoehdot. Sen lisäksi yritykselle tulisi harkita 

teemailtojen, workshopien ja lyhyiden koulutuksien järjestämistä. Kaikki niitä 

palveluita voisi myydä verkkokaupan kautta digitalisaatiota hyödyntäen.  

 

Kustannuksien alentamista varten Yritys X voisi analysoida muiden liiketoimin-

nan kuulujen sisältöä, tavarantoimittajien sopimusehtoja ja hintatasoja sekä lii-

ketoiminnan sisäisiä prosesseja kuten hävikinseurantaan liittyviä laskelmia. 

Sellaisen analyysin tavoitteena on löytää ja minimoida turhia kustannuksia. 

        

Yrityksen varsinaiset henkilöstökulut ovat suhteellisen pieniä. Oman havain-

nointini perusteella tiedän, että yrityksessä ei ole ylimäärästä henkilökuntaa ja 

työvoimaa käytetään todella järkevästi. Työntekijöiden palkkaperusteena on 

työtuntien määrä. Suurimman osan työtehtävistä kuitenkin suorittavat omista-
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jat. Toisaalta aukioloajan vähentäminen eri viikonpäivinä asiakkaiden aktiivi-

suuden perusteella saattaa alentaa sekä henkilöstö- että esimerkiksi ener-

giakuuluja.  

 

Vielä yksi vaihtoehto liikevaihdon lisäämiseen on hintojen nostaminen. Toi-

saalta yrityksen hinnat noudattavat Kouvolan vastaavien yritysten yleistä hin-

noittelupolitiikkaa ja niiden korotus voi vaikuttaa negatiivisesti kysyntään. Sen 

takia uusien erikoistuote- ja palveluyksiköiden valikoimaan ottaminen ja niiden 

aktiivinen markkinointi olisi järkevämpi.  

 

9 LOPUKSI 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli saada ymmärrystä Yritys X:n kannattavuuden 

kehityssuunnassa vuosina 2013–2016. Tarkoituksena oli myös vertailla keske-

nään Yritys X:n kannattavuuden analyysin tuloksia ja toimialan tunnuslukujen 

keskiarvoja.  

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena ennen kaikkea tapaustutkimuksena. Työn 

tuotoksena on Excel-pohja, jonka avulla yrityksessä voidaan seurata kannatta-

vuuden tunnuslukujen arvoja ja katetuottoa syöttämällä sinne tilipäätöstietoja. 

Tämä apuväline ratkaisee työn tutkimusongelmaa eli yrittäjän tietämättömyyttä 

yrityksen kannattavuuden seuraamisen mahdollisuuksista.  

 

Opinnäytetyön kirjoittaminen koin mielenkiintoisella mahdollisuutena olla tutki-

jana ja opin ymmärtämään tilinpäätöstietoja hieman pintaa syvemmälle. Us-

kon, että pystyin antamaan Yritys X:lle lisätietoa sen liiketoiminnasta, josta on 

hyötyä talouden suunnitteluun.   
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Liite 1 
PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 

 

1. LIIKEVAIHTO 

2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 

3. Valmistus omaan käyttöön 

4. Liiketoiminnan muut tuotot 

5. Materiaalit ja palvelut 

a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

aa) Ostot tilikauden aikana 

ab) Varastojen muutos 

b) Ulkopuoliset palvelut 

6. Henkilöstökulut 

a) Palkat ja palkkiot 

b) Henkilösivukulut 

ba) Eläkekulut 

bb) Muut henkilösivukulut 

7. Poistot ja arvonalentumiset 

a) Suunnitelman mukaiset poistot 

b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 

c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 

8. Liiketoiminnan muut kulut 

9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 

10. Rahoitustuotot ja -kulut 

a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 

b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 

c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista, erikseen samaan konserniin kuulu-
vilta yrityksiltä saadut 

d) Muut korko- ja rahoitustuotot, erikseen samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä saadut 

e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 

f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 

g) Korkokulut ja muut rahoituskulut, erikseen samaan konserniin kuuluville yrityksille 

11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 

12. Tilinpäätössiirrot 

a) Poistoeron muutos 

b) Verotusperusteisten varausten muutos 

c) Konserniavustus 

13. Tuloverot 

14. Muut välittömät verot 

15. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)   
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Liite 2/1 

PIENYRITYKSEN TASEKAAVA 

 
V a s t a a v a a 
 
A PYSYVÄT VASTAAVAT 
 
I Aineettomat hyödykkeet 
1. Kehittämismenot 
2. Aineettomat oikeudet 
3. Liikearvo 
4. Muut aineettomat hyödykkeet 
5. Ennakkomaksut 
 
II Aineelliset hyödykkeet 
1. Maa- ja vesialueet, erikseen kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot, jotka on aktivoitu kirjanpi-
tolain 5 luvun 11 §:n mukaisesti 
2. Rakennukset ja rakennelmat, erikseen kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot, jotka on akti-
voitu kirjanpitolain 5 luvun 11 §:n mukaisesti 
3. Koneet ja kalusto 
4. Muut aineelliset hyödykkeet 
5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 
 
III Sijoitukset 
1. Osuudet saman konsernin yrityksissä 
2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä 
3. Osuudet omistusyhteysyrityksissä 
4. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 
5. Muut osakkeet ja osuudet 
6. Muut saamiset 
 
B VAIHTUVAT VASTAAVAT 
 
I Vaihto-omaisuus 
1. Aineet ja tarvikkeet 
2. Keskeneräiset tuotteet 
3. Valmiit tuotteet/tavarat 
4. Muu vaihto-omaisuus 
5. Ennakkomaksut 
 
II Saamiset, erikseen pitkäaikaiset 
1. Myyntisaamiset, erikseen pitkäaikaiset 
2. Saamiset saman konsernin yrityksiltä, erikseen pitkäaikaiset 
3. Saamiset omistusyhteysyrityksiltä, erikseen pitkäaikaiset 
4. Lainasaamiset, erikseen pitkäaikaiset 
5. Muut saamiset, erikseen pitkäaikaiset 
6. Maksamattomat osakkeet/osuudet, erikseen pitkäaikaiset 
7. Siirtosaamiset, erikseen pitkäaikaiset 
 
III Rahoitusarvopaperit 
1. Osuudet saman konsernin yrityksissä 
2. Muut osakkeet ja osuudet 
3. Muut arvopaperit 
 
IV Rahat ja pankkisaamiset 
 
V a s t a t t a v a a 
 
A OMA PÄÄOMA 
 
I Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 
 
II Ylikurssirahasto 
 
III Arvonkorotusrahasto 
 
V Muut rahastot 
 
1. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 
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Liite 2/2 

 
2. Vararahasto 
3. Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot 
 
4. Käyvän arvon rahasto 
5. Muut rahastot 
 
V Edellisten tilikausien voitto (tappio) 
 
VI Tilikauden voitto (tappio) 
 
B TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 
 
1. Poistoero 
2. Verotusperusteiset varaukset 
 
C PAKOLLISET VARAUKSET 
 
1. Eläkevaraukset 
2. Verovaraukset 
3. Muut pakolliset varaukset 
 
D VIERAS PÄÄOMA, erikseen pitkäaikainen 
 
1. Joukkovelkakirjalainat, erikseen pitkäaikaiset 
2. Vaihtovelkakirjalainat, erikseen pitkäaikaiset 
3. Lainat rahoituslaitoksilta, erikseen pitkäaikaiset 
4. Takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta, erikseen pitkäaikaiset 
5. Saadut ennakot, erikseen pitkäaikaiset 
6. Ostovelat, erikseen pitkäaikaiset 
7. Rahoitusvekselit, erikseen pitkäaikaiset 
8. Velat saman konsernin yrityksille, erikseen pitkäaikaiset 
9. Velat omistusyhteysyrityksille, erikseen pitkäaikaiset 
10. Muut velat, erikseen pitkäaikaiset 
11. Siirtovelat, erikseen pitkäaikaiset 
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        Liite 3 

YRITYS X. VIRALLINEN TULOSLASKELMA 2014–2015 
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Liite 4 

YRITYS X. VIRALLINEN TASE VASTAAVA 2014–2015 
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YRITYS X. VIRALLINEN TASE VASTATTAVA 2014–2015 
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Liite 6 

YRITYS X. VIRALLINEN TULOSLASKELMA 2015–2016 
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Liite 7 

YRITYS X. VIRALLINEN TASE VASTAAVA 2015–2016  
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YRITYS X. VIRALLINEN TASE VASTATTAVA 2015–2016 
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Liite 9  

YRITYS X. VIRALLINEN TULOSLASKELMA 2016–2017 
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Liite 10 

YRITYS X. VIRALLINEN TASE VASTAAVA 2016–2017 
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Liite 11 

YRITYS X. VIRALLINEN TASE VASTATTAVA 2016–2017 
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Liite 12 

OIKAISTU TULOSLASKELMA. KANNATTAVUUDEN TUNNUSLUVUT 
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Liite 13/1 

OIKAISTU TASE. KOKONAISPÄÄOMAN TUOTTO 
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Liite 13/2 

OIKAISTU TASE. KOKONAISPÄÄOMAN TUOTTO 

 

 


