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Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarjota toimeksiantajayhdistykselle keinoja toiminnan 
kannattavuuden seurantaan. Työn toimeksiantajana on ratsastusseura, jonka toimintaan kuuluu 
perinteisen seuratoiminnan lisäksi ratsastuskoulun pitäminen, kilpailuiden järjestäminen sekä 
kiinteistön vuokraus. Toimeksiantajayhdistyksen jokapäiväisestä toiminnasta vastaa hallitus. 
Hallituksen jäsenet vaihtuvat välillä useinkin, jolloin talouden seurannan toteuttaminen pitkällä 
tähtäimellä on haasteellista. Toiminnan laajuuden vuoksi seurantaa tulee tehdä sekä koko 
toiminnan osalta että pienemmillä osa-alueilla. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään kannattavuuslaskennan malleja, rahoitusta ja 
hinnoittelun eri menetelmiä. Kannattavuuden ja rahoituksen tunnusluvut koostuvat liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvistä seurannan kohteista. Yhdistystoiminnan osalta käydään läpi yhdistyksiin 
liittyvää lainsäädäntöä, hallintoa sekä yhdistyksen talouden suunnittelua ja seurantaa. 

Opinnäytetyön empiirisessä osassa on jokaisesta teoriaosuudessa esitetystä seurannan 
kohteesta luotu toimeksiantajalle esimerkkilaskelma, josta saa kuvan siitä, miten laskenta 
voidaan toteuttaa kyseisen yhdistyksen tuotoilla ja kustannuksilla. Eri seurantakohteiden 
laskelmien tuloksista on lisäksi todettu, miten niitä voidaan arvioida ja millaisiin tuloksiin 
yhdistyksen tulisi pyrkiä. 

Työn tuloksena toimeksiantajayhdistykselle on koottu Excel-tiedosto, josta löytyvät kaikki työssä 
esitetyt kannattavuus-, rahoitus- ja hinnoittelulaskelmat. Laskelmien pohjalta toimeksiantajan on 
tulevaisuudessa helpompi seurata ja kehittää toimintaa. Seurantamallien parhaan mahdollisen 
hyödyntämisen vuoksi toimeksiantajayhdistyksen tulee valita asiat, joita seurataan ja joiden 
seurannan tuloksia on mahdollista hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Suositeltaviksi 
seurannan kohteiksi nousivat myyntikate ja myyntikateprosentti, nettokäyttöpääoma, 
omavaraisuusaste sekä quick ratio. Hinnoitteluun sopivimmat menetelmät ovat 
katetuottohinnoittelu ja hinnoittelukerroin.  
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The objective of this thesis is to offer means to do follow-up of profitability to a client association. 
The client of the thesis is a riding club which in addition to the traditional club activities keeps a 
riding school, arranges competitions and rents the real estate. The executive committee is 
responsible for the everyday operations of the client association. The members of the executive 
committee change sometimes quite often in which case carrying out the follow-up of the economy 
in the long run is challenging. Because of the scale of the operation the follow-up must be made 
both for the whole operation and for smaller sectors.  

The theory section of the thesis presents the models of the profitability calculation, financing and 
the separate methods of the pricing. The indicators of profitability and financing consist of the 
subjects of the follow-up which are related to developing the business. Legislation which is related 
to the associations, administration and the planning and follow-up of the economy of the 
association is gone through.  

In the empirical section of the thesis an example calculation is given for every part of the theory 
section. The example calculations demonstrate how the calculation can be done with the client 
association's profits and costs. Furthermore, the results of different follow-up objects have been 
stated, in addition it has been shown how they should be estimated and what kind of results the 
association should attempt to reach. 

There is an Excel file that contains all the calculations of profitability, financial statements and 
pricing calculations presented in the work which have been collected as the result of the work for 
the client association. It is easier for the association to follow and to develop the calculations in 
the future with the calculation models. To get the best possible exploitation of the follow-up models 
the client association must choose the matters which are followed and the results which can be 
utilized in developing the operations. Sales margin and sales margin ratio, net working capital, 
equity ratio and quick ratio are the recommended subjects of the follow-up. To the pricing the 
most suitable methods are profit margin pricing and pricing multiplier. 
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1 JOHDANTO 

Keskeinen osa yhdistystoimintaa ovat yhdistyksen jäsenet ja heidän toiveensa yhdis-

tystä kohtaan. Yhdistyksen toiminnan tulisikin olla mielekästä jäsenilleen ja samalla toi-

minnan tulisi olla yhdistyksen säännöissä asetettujen tavoitteiden mukaisia. Tärkeää näi-

den tavoitteiden saavuttamisessa on tasapainoinen taloudellinen tilanne, sillä jos yhdis-

tyksen taloutta ei seurata eikä hankintoja suunnitella, yhdistyksen toiminta jäsenten hy-

väksi vaikeutuu. 

Toiminnan taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuraaminen voi olla hankalaa vaih-

tuvien toimijoiden takia. Mikäli yhdistyksen hallituksen jäsenet vaihtuvat usein, saattaa 

olla vaikeaa löytää pitkän tähtäimen toimintamalleja kannattavuuden hallintaan. Usein 

yhdistysten hallituksissa on henkilöitä, joilla ei ole taloudellista koulutusta, eikä yhdistyk-

sen ulkopuolisia tahoja voida aina käyttää avuksi talouden suunnittelussa. Tämän vuoksi 

yhdistyksestä on hyvä löytyä tiettyjä toistuvia toimintatapoja ja vakioituja laskelmamal-

leja, joiden avulla yhdistyksen taloutta suunnitellaan ja seurataan. 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Turun Ratsastajat ry, joka on perinteikäs 

turkulainen ratsastusseura. Yhdistys ylläpitää muun seuratoiminnan lisäksi ratsastus-

koulua. Muita keskeisiä toiminnan osa-alueita ovat kilpailutoiminta sekä tilojen vuokraus. 

Toimeksiantajayhdistyksen johdossa toimii hallitus, joka koostuu noin kahdeksasta yh-

distyksen jäsenestä. Jokainen hallituksen jäsen valitaan pääsääntöisesti kahden vuoden 

mittaiselle kaudelle.  

Monipuolisen toiminnan vuoksi talouden seuranta on tärkeä osa kannattavan toiminnan 

mahdollistamista ja jatkumista. Yksi keskeisimmistä ongelmista on hallituksen ajoittain 

suurikin vaihtuvuus, jolloin pidemmän tähtäimen suunnitelmia on vaikeampaa tehdä. Li-

säksi talouteen liittyvät asiat ja taloudellinen suunnittelu koetaan haastavaksi, sillä yhdis-

tyksen toimintaympäristö on melko laaja, jolloin kokonaiskuvan seuraaminen ja hahmot-

taminen voi olla ongelmallista ilman pidempää kokemusta yhdistyksen toiminnasta. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda talouden seurantamalleja, jotta hallitus pys-

tyisi vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin sekä toimimaan yhdistykselle ja sen jäse-

nistölle kannattavalla tavalla. Kannattavuuden seurannan avulla hallituksen on myös 

mahdollista suunnitella ja ennakoida tulevia päätöksiä ja yhdistyksen hankintoja parem-

min. Vakioitujen laskenta- ja seurantamallien avulla toimintaa saadaan tehostettua ja 
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vaihtuvuudesta johtuvia ongelmia helpotettua, kun uusien henkilöiden aloittaessa seu-

rantamalleja ei tarvitse luoda joka kerta uudelleen. 

Työ alkaa perehtymällä johdon laskentatoimen viitekehyksen avulla talouden seurannan 

keinoihin ja kannattavuuslaskennan malleihin. Tämän jälkeen käsitellään yhdistystoimin-

nan erityispiirteitä, jotka vaikuttavat talouden seurantaan ja suunnitteluun. Lopuksi toi-

meksiantajayhdistykselle tarjotaan vaihtoehtoja hyödynnettävistä seurannan ja hinnoit-

telun keinoista toiminnan eri osa-alueittain sekä vaihtoehtoja kokonaisuuden hallintaan. 

Hyödynnettävät laskelmat luodaan Excelillä. 
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2 JOHDON LASKENTATOIMEN KEINOJA TALOUDEN 

SEURANTAAN 

Laskentatoimi jaetaan usein kahteen eri näkökulmaan, rahoituksen ja johdon laskenta-

toimeen. Rahoituksen laskentatoimi tarkastelee yrityksen ulkoista raportointia, johon ra-

portoinnin vaatimukset tulevat usein eri lähteiden ohjeista, suosituksista ja lainsäädän-

nöstä. Johdon laskentatoimi puolestaan mittaa ja raportoi yrityksen johdolle taloudellisen 

informaation lisäksi myös muunlaista johdon päätöksentekoa tukevaa informaatiota. 

(Kinnunen ym. 2007, 81.) Yritystoiminnassa hyödynnettävää johdon laskentatoimea ja 

siihen liittyviä laskukaavoja voidaan hyödyntää myös yhdistystoiminnan suunnittelussa 

ja seurannassa. 

2.1 Tuotot ja kustannukset 

Yrityksen keskeisin tuottojen lähde on pääosin myynnistä saatavat tuotot. Lisäksi tuottoja 

voi kertyä esimerkiksi korkoina tehdyistä sijoituksista tai käytetyn omaisuuden myyn-

nistä. Kustannukset syntyvät useimmiten hankinnoista, jotka syntyvät esimerkiksi tava-

roiden ostosta tai henkilöstön palkkaamisesta. Tuotot ja kustannukset jaotellaan omiin 

tuotto- ja kustannuslajeihin, jolloin yrityksen toiminnan tuotto- ja kustannusrakennetta on 

helpompi seurata. (Eklund & Kekkonen 2016, 28.) 

Kustannuslaskennassa hyödynnetään ulkoisesta laskennasta saatuja tietoja menoista ja 

tuotoista. Yrityksen kirjanpidosta saadaan yrityksen todelliset toteutuneet kustannukset, 

joita voidaan verrata suunnittelulaskelmissa arvioituihin kustannuksiin. Kirjanpidosta 

saadaan materiaalia, jonka pohjalta suunnitelmat voidaan tehdä. Samalla kirjanpidosta 

saadaan myös tarkat luvut kannattavuuden seurannassa tarvittavista tuotoista ja kustan-

nuksista. (Eklund & Kekkonen 2016, 30.) 

Tuotot 

Myyntituotot ovat yksi yritystoiminnan tulonlähteistä, ja ne koostuvat tavaroiden ja palve-

luiden myynnistä. Tuotteen myyntituotot saadaan laskettua kertomalla tuotteiden myyn-

timäärä niiden myyntihinnalla. Yrityksen kokonaistuotot saadaan laskemalla koko 
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ajanjakson kaikki myyntituotot yhteensä. Myyntituottojen avulla yrityksen johto voi seu-

rata myynnin kannattavuutta ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Muita mah-

dollisia tuottoja ovat esimerkiksi kaluston myynnistä tai liiketilojen vuokratuloista saadut 

tuotot, jotka eivät kuulu osaksi varsinaista liiketoimintaa. (Eklund & Kekkonen 2016, 30-

32.) 

Kustannukset 

Johdon laskentatoimessa käytettävä käsite kustannus poikkeaa liikekirjanpidon käsit-

teistä meno ja kulu. Kirjanpidon meno syntyy tuotannontekijän vastaanottamisesta ja 

kulu on tuotannontekijän hankintamenosta tilikaudelle jaksotettu osa. Kustannus on puo-

lestaan tuotannontekijän rahassa mitattu käyttö tai kulutus. Jotta yrityksen kannatta-

vuutta, tuottavuutta ja taloudellisuutta voidaan selvittää, tulee toiminnan kustannukset 

tietää ja tunnistaa. (Tenhunen 2013a, 56.) 

Aine- ja tavarakustannukset koostuvat suoraan asiakkaalle myytävien tuotteiden valmis-

tuksesta ja hankinnasta. Nämä kustannukset ovat suoraan riippuvaisia tuotteiden myyn-

timääristä. Tavarakustannukset koostuvat kaupan alalla pääosin myytävien tavaroiden 

ostohinnoista. Valmistusyrityksissä ainekustannuksia ovat raaka-aineiden, valmiiden 

komponenttien sekä pakkaustarvikkeiden ostohinnat. Palveluyrityksessä ainekustan-

nuksia aiheuttavat palvelun aikaansaamiseksi hankittujen tuotteiden kustannukset. Os-

tohinnan lisäksi toinen seurattava kustannus on tuotteen hankintahinta, joka saadaan 

lisäämällä tuotteen ostohintaan tavaralle tai raaka-aineyksikölle kohdistettu kuljetuskus-

tannus. (Eklund & Kekkonen 2016, 33-34.) 

Henkilöstökustannukset syntyvät palkatusta työvoimasta. Työstä maksetun palkan li-

säksi työnantajan on maksettava lakisääteisiä ja vapaaehtoisia muita palkka- ja henkilö-

kustannuksia. Palkan lisäksi maksettavista kuluista yritys voi määritellä ja laskea sivuku-

luprosentin, jonka avulla helpotetaan palkkoihin liittyvää kustannuslaskentaa. Sivukulu-

prosentti voi vaihdella vuosittain ja se voi lisäksi olla erilainen eri henkilöstöryhmien vä-

lillä, riippuen henkilöstökulujen muodostumisesta esimerkiksi kuukausi- ja tuntipalkkai-

silla työntekijöillä. Henkilökustannus voidaan laskea lisäämällä yhteen palkka ja palkat 

kerrottuina sivukuluprosentilla. (Eklund & Kekkonen 2016, 35-37.) 

Oman palkatun henkilöstön lisäksi yritys voi ostaa ulkopuolisilta tahoilta työ- tai palvelu-

suorituksia, jotka kohdistuvat suoraan myytävien tuotteiden tai palveluiden 
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valmistukseen ja tarjontaan. Tällöin syntyy alihankinnan kustannuksia. Alihankinnan kus-

tannuksia laskettaessa tulee niitä verrata niihin kustannuksiin, jotka syntyisivät, jos sa-

maan työhön palkattaisiin tai käytettäisiin yrityksen omaa työvoimaa. Samalla työn laatua 

tulee verrata, sillä kustannusten aleneminen ei auta, mikäli työn laatu kärsii. Kustannus-

ten vertailussa on lisäksi hyvä huomioida työnvoiman hyödyntämisen joustavuus. (Ek-

lund & Kekkonen 2016, 34.) 

Kun yritys hankkii itselleen esimerkiksi maa-alueita, rakennuksia tai työkoneita, se inves-

toi hyödykkeisiin, jotka ovat osana toimintaa pitkän aikaa. Näistä hankinnoista aiheutuu 

pitkävaikutteista menoa, joka voidaan jakaa tasaisesti useammalle vuodelle määrittä-

mällä taloudellinen pitoaika, jolla viitataan aikaan, jolloin investoinnin on ajateltu tuotta-

van tuloa yritykselle. Investoinnista tehdään sen pitoaikana poistoja. Kustannuslasken-

nassa määriteltävät poistot voivat erota kirjanpidossa lasketuista poistoista. Kustannus-

laskennassa hyödynnetään laskentakauden poistoa, joka tarkoittaa laskentakaudelle 

kohdistetun hankintamenon osaa. Kustannuslaskennassa poistolla pyritään kuvaamaan 

investoinnin käytön ja sen kulumisen mukaista osaa hankintamenosta. Laskentakauden 

tasapoisto saadaan jakamalla investoinnin hankintameno sen taloudellisella pitoajalla, 

kun taas laskentakauden menojäännöspoisto lasketaan kertomalla vuotuinen poistopro-

sentti investoinnin hankintamenolla. (Eklund & Kekkonen 2016, 38.) 

Edellä mainittujen kustannusten lisäksi yritykselle aiheutuu kustannuksia myös hallin-

nosta, myynnistä ja markkinoinnista sekä toimitiloista ja niiden kunnossapidosta. Hallin-

nolliset kustannukset koostuvat esimerkiksi taloushallinnon ostopalveluista, vakuutuk-

sista, julkisista maksuista sekä kokousten ja dataliikenteen kustannuksista. Myynnin ja 

markkinoinnin kustannukset koostuvat pääosin mainoskustannuksista ja ulkopuolelta 

hankituista palveluista sekä materiaaleista. Toimitilojen kustannuksia ovat muun muassa 

energia-, vesi-, ja kunnossapitokustannukset. Lisäksi tapauksissa, joissa toimitilat eivät 

ole yrityksen omistuksessa, syntyy vuokrakustannuksia. (Eklund & Kekkonen 2016, 40.) 

Kustannustyypit 

Kun halutaan selvittää kuinka suuri osa kustannuksista, kohdistuu yhteen tuotteeseen 

tai palveluun, lasketaan sen yksikkökustannus. Sen avulla saadaan selvitettyä lisäksi 

kustannusten ja tuotantomäärien välinen suhde. Kustannuksien määrää voidaan selvit-

tää sekä kiinteiden että muuttuvien kustannusten osalta. Muuttuvat kustannukset vaih-

televat usein tuotantomäärän suhteen, mutta kiinteät kustannukset pysyvät 
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samansuuruisina riippumatta tuotantomäärien vaihtelusta. Muuttuvien kustannusten yk-

sikkökustannus saadaan laskettua jakamalla muuttuvat kustannukset tuotantomäärällä. 

Kiinteät yksikkökustannukset taas saadaan jakamalla kiinteät kustannukset tuotanto-

määrällä. Näiden lisäksi voidaan seurata keskimääräisiä yksikkökustannuksia, jotka las-

ketaan jakamalla kokonaiskustannukset tuotantomäärällä. (Eklund & Kekkonen 2016, 

58-60.) 

Kiinteiden ja muuttuvien kustannusten lisäksi kustannukset voidaan jakaa myös välillisiin 

ja välittömiin kustannuksiin. Välittömät kustannukset voidaan usein kohdistaa suoraan 

yksittäiselle tuotteelle. Välittömiin kustannuksiin kuuluvat esimerkiksi henkilöstö- ja aine-

kustannukset. Välilliset kustannukset eivät ole suoraan kohdistettavissa tiettyyn tuottee-

seen, vaan ne ovat usein yleiskustannuksia, jotka kohdistuvat useampaan eri tuoteryh-

mään tai osastoon. Näitä kustannuksia ovat muun muassa toimitila-, energia- ja hallin-

tokustannukset. Välillisten kustannusten jakamiselle välittömiin ja välillisiin kustannuksiin 

on luotava jakokriteerit, jotka noudattavat aiheuttamisperiaatetta, jotta eri tuotteille saa-

daan kohdistettua oikea määrä kustannuksia. (Eklund & Kekkonen 2016, 62.) 

2.2 Kannattavuus ja sen tunnusluvut 

Toiminnan kannattavuus on lähtökohta yritystoiminnalle. Peruskäsitteenä kannattavuus 

merkitsee, että yrityksen liikevaihto on suurempi kuin saman ajanjakson kulut. Yrityksen 

toimintaa analysoitaessa kannattavuus pyritään osoittamaan eri tunnuslukujen avulla. 

Jotta yrityksen toiminta on kannattavaa, tulee kannattavuuden tunnuslukujen olla niille 

asetetuissa rajoissa. Hyvän kannattavuuden avulla yritys saa pidettyä huolta myös mak-

suvalmiudestaan ja vakavaraisuudestaan. (Vilkkumaa 2011, 44.) 

Kannattavuutta voidaan tarkastella sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Yrityksen on 

selviydyttävä pitkällä ajanjaksolla kaikkien sidosryhmien yritystoimintaan kohdistamien 

sopimusperäisten velvoitteiden hoitamisesta myyntituloillaan. Samalla yrityksen omista-

jat odottavat tuottoa heidän sijoittamalleen riskipääomalle. Lyhyellä aikavälillä seuratta-

via asioita ovat esimerkiksi myynnin kehittyminen ja kannattavuus sekä yrityksen käyttö-

kate. (Tenhunen 2013b, 60.) 



13 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aino Soininen 

Katetuottolaskenta 

Katetuottolaskentaa voidaan hyödyntää varsinkin yrityksen lyhyen aikavälin kannatta-

vuuden arvioinnissa. Katetuottoa hyödynnetään yrityksen sisäisessä päätöksenteossa 

esimerkiksi eri tuotteiden kannattavuuden vertailussa, eikä sitä voida käyttää eri alan 

yritysten välisessä vertailussa. Tilanteessa, jossa yrityksen katetuotto on suurempi kuin 

sen kiinteät kustannukset, on yrityksen tulos voitollinen. Kun taas katetuotto on kiinteitä 

kustannuksia pienempi, syntyy yritykselle toiminnasta tappiota. (Eklund & Kekkonen 

2016, 79.) 

Katetuotosta voidaan käyttää myös nimitystä myyntikate. Myyntikatteen avulla seurataan 

myytävän tuotteen kannattavuutta. Tuotteen myyntikate lasketaan vähentämällä myyty-

jen tuotteiden tuotannosta tai hankinnasta aiheutuneet kustannukset saaduista myynti-

tuotoista (Kaava 1). Mahdolliset muut tuotot eivät vaikuta katetuottoon, vaan siihen vai-

kuttavat ainoastaan suoraan myynnistä saadut tuotot. Myyntikatteen avulla saadaan ku-

vaa tuotteiden kannattavuudesta koko yrityksen kannattavuuden sijaan. (Eklund & Kek-

konen 2016, 74-75.) 

Myyntituotot 

-Muuttuvat kustannukset 

=Katetuotto 

-Kiinteät kustannukset 

=Tulos 

Kaava 1. Katetuottolaskelman kaava (Ikäheimo ym. 2014, 145). 

Katetuottolaskentaan sisältyy yksinkertaistavia periaatteita, jotta laskennasta ei tule liian 

monimutkaista. Laskennassa käytettävät kokonaiskustannukset pitää voida jakaa kiin-

teisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Myyntimäärän tulee olla ainoa tuottoihin ja kustannuk-

siin vaikuttava tekijä ja laskelmissa tulee tarkastella ainoastaan yhtä suoritetta kerral-

laan. Yksikköhinnan, muuttuvan yksikkökustannus ja kiinteät kustannukset tulee tuntea 

ja niiden tulee olla vakioita. Lisäksi laskenta tulee voida tehdä ilman aikatekijän huomi-

oimista, minkä vuoksi tuottojen ja kustannusten tulee olla tapahtuneet saman periodin 

aikana. (Ikäheimo ym. 2014, 145.) 
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Katetuottolaskentaa voidaan hyödyntää myös toiminnan suunnittelussa silloin, kun yri-

tyksen johdolla on tiedossa tulostavoite sekä kiinteät kustannukset. Katetuottotavoite 

lasketaan lisäämällä tavoiteltava tulos sekä kiinteät kustannukset yhteen. Tämän avulla 

voidaan asettaa tavoitemyyntimäärä. (Eklund & Kekkonen 2016, 81.) 

Käyttökate 

Yrityksen käyttökate saadaan vähentämällä tuotoista sekä muuttuvat että kiinteät kus-

tannukset, ilman niihin kohdistuvia poistoja ja korkokustannuksia sekä muita maksettavia 

veroja. Käyttökatteen laskennassa ei oteta kantaa yrityksen rahoitusrakenteeseen eikä 

investointeihin tai niiden kustannuksiin. (Eklund & Kekkonen 2016, 75.) Käyttökatetta 

voidaan hyödyntää yrityksen toiminnallisen tuloksen ja tehokkuuden seurantaan. Käyt-

tökatteen laskenta on osa liikevoittolaskentaa ennen poistojen vähentämistä. Tämän 

vuoksi käyttökatetta voidaan parhaiten hyödyntää yksikkö- tai tiimiorganisaatioissa, sillä 

usein näissä organisaatioissa vastuuhenkilöt eivät pääse vaikuttamaan kustannuksiin, 

jotka vähennetään käyttökatteen jälkeen liikevoittolaskennassa. (Vilkkumaa 2011, 169.) 

Liiketulos 

Liiketulos saadaan vähentämällä yrityksen tuotoista kaikki varsinaisen liiketoiminnan ku-

lut. Tällöin laskelmista jätetään huomioimatta yrityksen maksamat verot sekä mahdolliset 

korkokustannukset. Liiketuloksen avulla saadaan selvitettyä, kuinka kannattavaa yrityk-

sen liiketoiminta on, huomioimatta sitä miten yritystoiminta on rahoitettu ja kuinka paljon 

yritys maksaa veroja toiminnastaan. (Eklund & Kekkonen 2016, 75.) Liiketulos saadaan 

laskettua seuraavan kaavan avulla: 

 Liikevaihto 

  -Muuttuvat kulut 

  =Myyntikate 

  -Kiinteät kulut (muut kuin poistot, rahoituskulut, tuloverot) 

  =Käyttökate 

  -Poistot 

  =Liiketulos 
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Kaava 2. Liiketuloksen kaava (Vilkkumaa 2011, 170). 

Liiketuloksen laskutavan etuna on se, että sen avulla erilaiset tuotannontekijärakenteet 

huomioidaan yhteneväisesti. Jos yritys hankkii vuokraamalla tilansa ja tuotantoväli-

neensä, ne huomioidaan osana kuluja, ja kun yritys omistaa vastaavat tuotannontekijät, 

näkyy osa niiden kuluista käyttökatteen jälkeen poistoissa. (Vilkkumaa 2011, 170.) 

Kokonaistulos 

Yrityksen kokonaistulos saadaan selvitettyä vähentämällä yrityksen kokonaistuotoista 

kaikki yrityksen toimintaan liittyvät kustannukset. Kokonaistulos ilmoitetaan myös yrityk-

sen tilinpäätöksessä tuloslaskelmassa, tällöin puhutaan tilikauden tuloksesta. Kokonais-

tuloksesta selviää, minkä verran yrityksen tuotoista jää kustannusten jälkeen yrityksen 

omistajille. (Eklund & Kekkonen 2016, 74-75.) 

Suhteellinen kannattavuus 

Myyntikateprosentin avulla kerrotaan, kuinka monta prosenttia liikevaihdosta jää katta-

maan yrityksen kiinteitä tuloja ja tuottamaan tulosta. Sillä osoitetaan myös yrityksen käyt-

töön jäävä suhteellinen osuus muuttuvien kustannusten vähentämisen jälkeen. Myynti-

kateprosenttia voidaan hyödyntää monilla eri tasoilla, kuten esimerkiksi palvelu-, pro-

jekti-, osasto-, yritys- ja asiakastasoilla. Myyntikateprosentti lasketaan jakamalla euro-

määräinen myyntikate euromääräisellä liikevaihdolla (Kaava 3). (Vilkkumaa 2011, 167). 

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =
𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒

𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
× 100 

Kaava 3. Myyntikateprosentin kaava (Vilkkumaa 2011, 167). 

Yrityksen kannattavuutta voidaan suhteuttaa toiseen tuloslaskelman erään, kuten liike-

vaihtoon, joilla ilmaistaan voittomarginaaleja. Liiketulosprosentissa yrityksen liiketulos 

suhteutetaan saman vuoden liikevaihtoon (Kaava 4). Tunnusluvun avulla kuvataan sitä, 

kuinka kustannustehokkaasti yritys on onnistunut saamaan tietyn määrän liikevaihtoa. 

(Ikäheimo ym. 2014, 67.) 
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𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =
𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
× 100 

Kaava 4. Liiketulosprosentin kaava (Ikäheimo ym. 2014, 67). 

Toinen voittomarginaaliluku on nettotulosprosentti, jonka avulla tarkastellaan tulosta ve-

rojen jälkeen suhteessa liikevaihtoon. Voittomarginaalitunnuslukujen avulla arvioidaan 

yrityksen taloudellisen menestyksen kehitystä. Lukujen hyödyntäminen mahdollistaa li-

säksi yritysten vertailun toimialaan. (Ikäheimo ym. 2014, 67.) 

Kriittinen piste ja varmuusmarginaali 

Kriittisen pisteen avulla saadaan laskettua myynnin määrä, jolla yrityksen tulos on nolla. 

Kriittinen piste lasketaan jakamalla yrityksen kiinteät kustannukset sen katetuottoprosen-

tilla (Kaava 5). Kun kriittisen pisteen euromääräinen myyntituotto jaetaan myytävän yk-

sikön hinnalla, saadaan laskettua kriittisen pisteen myynti kappalemääräisenä. Kriittisen 

pisteen avulla saadaan selvitettyä myös kiinteiden kustannusten nousun aiheuttama li-

sämyynnin tarve. (Eklund & Kekkonen 2016, 84-85.) Tuote tuottaa tappiota myynnin jää-

dessä alle kriittisen pisteen (Ikäheimo ym. 2014, 146). 

𝐾𝑟𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑒 =
𝑘𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒ä𝑡 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡 (𝑒𝑢𝑟𝑜𝑖𝑛𝑎)

𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖
× 100 

Kaava 5. Kriittisen pisteen kaava (Vilkkumaa 2011, 168). 

Varmuusmarginaalin avulla saadaan selvitettyä toteutuneiden myyntituottojen ja kriitti-

sen pisteen erotus. Sen kautta voidaan seurata kuinka paljon yrityksen myyntituotot voi-

vat laskea ennen kuin tulos kääntyy negatiiviseksi. Toisaalta yrityksen tuloksen ollessa 

negatiivinen, saadaan varmuusmarginaalin avulla selville myös se, kuinka paljon yrityk-

sen on lisättävä sen myyntituottoja, saavuttaakseen edes nollatuloksen. Kriittisen pis-

teen tavoin varmuusmarginaali voidaan laskea sekä euromääräisesti että prosentuaali-

sesti. Euromääräinen varmuusmarginaali lasketaan vähentämällä toteutuneista myynti-

tuotoista euromääräinen kriittinen piste. Prosentuaalinen varmuusmarginaali lasketaan 

jakamalla varmuusmarginaali toteutuneilla myyntituotoilla. (Eklund & Kekkonen 2016, 

85-86.) 
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Käyttöaste 

Yrityksen toimintasuhde eli käyttöaste kuvaa sitä, miten monta prosenttia yrityksen enim-

mäistuotantomäärästä on toteutunut. Yrityksen tavoitteena on saavuttaa mahdollisim-

man korkea käyttöaste, jolloin sen kapasiteettia eli maksimituotantomäärää saadaan 

hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla. Käyttöaste saadaan laskettua jakamalla 

yrityksen tuotantomäärä sen kapasiteetilla. (Eklund & Kekkonen 2016, 56.) 

Kun yrityksen tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvaa, tulisi käyttöastetta pyrkiä nosta-

maan. Näissä tilanteissa kapasiteetin lisääminen saattaa myös tulla kyseeseen, jos tuo-

tantomäärää halutaan lisätä entisestään. Kapasiteetin nostaminen voi tapahtua hankki-

malla lisää koneita tai työvoimaa. Tilanteissa, joissa kysyntä heikkenee ja myyntimäärä 

laskee, tulisi yrityksen käyttöastetta laskea, jolloin toiminnasta aiheutuvat muuttuvat kus-

tannukset laskevat. (Eklund & Kekkonen 2016, 58.) 

2.3 Rahoitustarve ja rahoituksen tunnusluvut 

Yritykset ja yhdistykset tarvitsevat rahoitusta kustantaakseen toimintaansa tarvittavat ta-

varat ja palvelut. Hankinnat joudutaan usein maksamaan ennen kuin asiakkaalta saa-

daan maksua myydyistä tuotteista tai palveluista, jolloin rahoitus voi olla erittäin keskei-

sessä osassa yrityksen toimintaa. Varsinkin yritystoiminnan alkuvaiheissa yrittäjän on 

sijoitettava säästöjään yritykseen tai otettava lainaa pankista. Kannattavassa toimin-

nassa yritys saa sen verran rahaa myyntituloina, että se kykenee suoriutumaan kaikista 

yritystoimintaan liittyvistä kuluista ja samanaikaisesti maksamaan takaisin lainaansa. Ve-

lan määrää ei saa päästää liian korkeaksi, sillä muuten yrityksen on vaikea pysyä vaka-

varaisena. (Tomperi 2014,116.) 

Yritystoiminnan rahoittajina voivat toimia useat eri tahot. Useimmiten rahoittajina toimivat 

yrityksen omistajat sekä pankit ja rahoituslaitokset. Hankitusta rahoituksesta syntyy yri-

tykselle aina kustannuksia, sillä annetulle rahoitukselle odotetaan aina tuottoa. Omistajat 

voivat saada yrityksestä tuottoa voitto-osuuksina, osinkoina tai ylijäämäpalautuksina. 

Kustannuslaskennassa omistajien tuotto-odotuksen kustannuksena käytetään sijoite-

tulle pääomalle laskettua voittotavoitetta tai lainan koron suuruista korkoprosenttia. 

Omistajan pääoman kustannus saadaan laskettua kertomalla tavoitetuottoprosentti 

omistajan sijoituksella. (Eklund & Kekkonen 2016, 41.) 
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Pankit ja rahoituslaitokset ovat yritykselle vieraan pääoman sijoittajia, ja ne myöntävät 

yritykselle lainaa. Tästä aiheutuu yritykselle kuluja korkoina ja muina lainan nostosta ai-

heutuvina kustannuksina. Yritys voi saada tavarantoimittajilta maksuaikaa, jolloin yrityk-

selle syntyy ostovelkaa, joka ei aiheuta yritykselle ylimääräisiä kustannuksia. Lainan tai 

velan takaisin maksua ei katsota yritystoiminnan kustannukseksi, vaan kyseessä on pää-

oman palautus. Lainojen korot määräytyvät markkinoiden ja yrityksen taloudellisen ase-

man mukaan. Vieraanpääoman kustannus saadaan kertomalla lainapääoma siihen liit-

tyvällä korkoprosentilla. (Eklund & Kekkonen 2016, 42.) 

Maksuvalmius 

Maksuvalmiuden eli likviditeetin avulla mitataan, onko yrityksellä tarpeeksi varoja, joilla 

se selviää maksuvelvoitteistaan. Yrityksen toiminnasta syntyy erilaisia maksuvelvoitteita, 

kuten raaka-ainelaskuja ja korkokuluja. Yritystoiminnan jatkuvuuden vuoksi yrityksen on 

suoriuduttava näistä maksuista tietyllä aikavälillä. Maksukyvyn säilymiseksi yrityksen on 

saatava myös positiivista kassavirtaa, jota syntyy esimerkiksi suoritteiden myynnistä ja 

vieraan pääoman hankkimisesta. (Suomala ym. 2011, 44.) 

Käyttöpääomalla viitataan yritystoiminnan sitomaan pääoman määrään. Sidottua pää-

omaa syntyy kassastamaksujen ja kassaanmaksujen välisestä viiveestä. Yritykselle syn-

tyy sitä enemmän myyntisaamisia mitä pidempi aika suoritteiden luovuttamisen ja asiak-

kaan suorittaman maksun välillä on. Asiakkaalle tarjotulla maksuajalla yritys tarjoaa ra-

hoitusta asiakkaalle, sillä on todennäköistä, että luovutetut suoritteet on tuotettu jo mak-

settujen resurssien avulla. Mitä suuremmat yrityksen varastot ovat sitä suurempi rahoi-

tuksen tarve on. Tuotannon kiertonopeutta lisäämällä voidaan pienentää tuotantoon si-

toutuneen pääoman määrää. Käyttöpääoman tarvetta voidaan pienentää esimerkiksi os-

tovelkojen maksuaikojen pidentämisellä. Käyttöpääoman ollessa nolla, ostovelat rahoit-

tavat täysin myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden aiheuttaman rahoitusvajeen. (Suo-

mala ym. 2011, 44-45.) Käyttöpääoma lasketaan seuraavalla kaavalla: 

Käyttöpääoma = myyntisaamiset + vaihto-omaisuus – ostovelat 

Kaava 6. Käyttöpääoman kaava (Suomala ym. 2011, 44). 

Nettokäyttöpääoma on käyttöpääomaa laajempi käsite, jossa otetaan huomioon koko 

rahoitusomaisuus ja kaikki lyhytaikaiset velat (Kaava 7). Hyvin alhainen tai negatiivinen 
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nettokäyttöpääoma saattaa kertoa rahoitukseen liittyvistä ongelmista, jotka näkyvät ly-

hytaikaisina velkoina. (Suomala ym. 2011, 45.) Rahoitusomaisuudella tarkoitetaan yri-

tyksen rahoja, saamisia ja muita rahoitusvaroja (EVL 9§). 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎
= 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠
− 𝑙𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 

Kaava 7. Nettokäyttöpääoman kaava (Suomala ym. 2011, 45). 

Lyhytaikaisten velkojen rahoituskykyä voidaan mitata quick ration avulla seuraavan kaa-

van mukaisesti: 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠

𝑙𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
 

Kaava 8. Quick ration kaava (Suomala ym. 2011, 45). 

Toinen vaihtoehto lyhytaikaisten velkojen rahoituskyvyn selvittämiselle on current ratio, 

jossa huomioidaan rahoitusomaisuuden lisäksi myös yrityksen vaihto-omaisuus (Kaava 

9) (Suomala ym. 2011, 45). Laissa elinkeinotulon verottamisesta vaihto-omaisuus mää-

ritellään tarkoittavan elinkeinotoiminnassa sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi 

kauppatavaroita, raaka-aineita, puolivalmisteita ja muita hyödykkeitä sekä elinkeinotoi-

minnassa kulutettaviksi tarkoitettuja poltto- ja voiteluaineita ja muita tarvikkeita (EVL 

10§).  

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
(𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 + 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠)

𝑙𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
 

Kaava 9. Current ration kaava (Suomala ym. 2011, 45). 

Quick ratio kuvaa, kuinka hyvin yritys selviää lyhytaikaisesta velastaan rahavaroillaan. 

Quick ration tuloksen ollessa yli 1 voidaan tulosta pitää hyvänä, ja kun tulos on alle 0,5, 

arvoja voidaan pitää huolestuttavina. Current ration avulla tarkastellaan, kuinka hyvin 

yritys selviäisi lyhytaikaisen vieraan pääoman takaisin maksusta realisoimalla rahoitus- 

ja vaihto-omaisuutensa. Current ration osalta yli 2 arvo on hyvä ja alle 1 jäävä arvo on 

heikko. (Suomala ym. 2011, 45-46.) 
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Vakavaraisuus 

Yrityksen vakavaraisuudella tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä sitoumuksistaan pit-

källä aikavälillä. Yritys on sitä vakavaraisempi mitä suurempi osa sen pääomasta on 

omaa pääomaa. Samalla yrityksellä on paremmat mahdollisuudet selviytyä taloudelli-

sista kriiseistä. Vakavaraisuutta voidaan mitata omavaraisuusasteen avulla. Omavarai-

suusasteen avulla selvitetään, kuinka suuri osa rahoitustarpeesta on hoidettu omistajan 

sijoituksilla ja yritykseen jätetyillä voitoilla. Mitä suurempi omavaraisuusaste on, sitä vä-

hemmän yrityksellä on velkaa suhteessa koko pääomaan. (Tomperi 2014,122.) Omava-

raisuusaste lasketaan suhteuttamalla yrityksen omapääoma sen koko pääomaan 

(Kaava 10). 

𝑂𝑚𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 =  
𝑜𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎

(𝑜𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 + 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎)
× 100 

Kaava 10. Omavaraisuusasteen kaava (Tomperi 2014,122). 

Omavaraisuusaste on toimialasta riippumaton, joten sen tuloksia voidaan hyödyntää yri-

tysten väliseen vertailuun myös eri toimialojen välillä. Hyvän vakavaraisuuden avulla yri-

tys saa enemmän itsenäistä pelivaraa. Yrityksen ollessa vakavarainen sen on helpompi 

tehdä itsenäisiä päätöksiä, sillä silloin yrityksen toimintaa eivät määritä vieraan pääoman 

rahoittajien antamat lainan ehdot. (Vilkkumaa 2011, 50.) 

2.4 Hinnoittelu 

Jokainen yritys voi hinnoitella tuotteensa haluamallaan tavalla. Käytännössä hinnoitte-

luun vaikuttaa vallitseva kilpailutilanne sekä asiakkaan käsitys tuotteen tuomasta lisäar-

vosta. Tuotteen hinnasta on pyrittävä määrittämään sellainen, että asiakas on valmis 

maksamaan sen. Mikäli tuote erottuu kilpailijoiden tuotteista, voidaan hinta asettaa kor-

keammaksi. Jos tuotteen hinta asetetaan kilpailijoita korkeammaksi eikä tuote eroa 

muista tarpeeksi, jää kyseisen tuotteen myynti todennäköisesti vähäiseksi. Myyntihin-

taan vaikuttaa osaltaan myös myyntimäärä. Mikäli tuotteen myyntimäärä on suuri, voi 

yritys saavuttaa korkean euromääräisen kokonaiskatteen, vaikka samalla yksikkökohtai-

nen kate jäisikin pieneksi. Tällöin tuotteelle voidaan asettaa tavallista alhaisempi myyn-

tihinta. (Eklund & Kekkonen 2016, 106-107.) 
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Hinnoittelussa on hyvä huomioida myös kysynnän joustavuus. Mikäli hinnan laskeminen 

tai nostaminen ei vaikuta merkittävästi kysyntään, voidaan kysynnän sanoa olevan jous-

tavaa. Mikäli hinnan muutokset vaikuttavat suuresti kysyntään, voidaan kysynnän sanoa 

olevan joustamatonta. Kysynnän joustavuutta hinnan suhteen voidaan mitata jakamalla 

kysynnän suhteellinen muutos hinnan suhteellisella muutoksella (Kaava 11). Tämän hin-

tajouston arvioiminen edesauttaa yrityksen hinnoittelun onnistumista. (Kinnunen ym. 

2007, 123-124.) 

𝐾𝑦𝑠𝑦𝑛𝑛ä𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎𝑗𝑜𝑢𝑠𝑡𝑜 =  
𝑘𝑦𝑠𝑦𝑛𝑛ä𝑛 𝑠𝑢ℎ𝑡𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠

ℎ𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑢ℎ𝑡𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠
 

Kaava 11. Kysynnän hintajouston kaava (Kinnunen ym. 2007, 123). 

Hinnoitteluprosessin tulisi alkaa markkinatilanneanalyysista. Yrityksen tulee tietää kilpai-

levien yritysten tuotteet ja näiden hinnat. Tämän avulla yrityksen on mahdollista selvittää, 

miten yrityksen tuotteet erottuvat ja onko yrityksen mahdollista poiketa markkinahin-

nasta. Samalla yrityksen tulee selvittää omien tuotteidensa kysyntä ja kysynnän mahdol-

linen tulevaisuuden kehitys. Yrityksen on keskeistä tuntea asiakkaansa, jotta asiakkai-

den käyttäytymistä voidaan seurata ja ennakoida. (Eklund & Kekkonen 2016, 123.) 

Yrityksen tulee tietää myytävän tuotteen kustannukset sekä yritystoiminnan kokonais-

kustannukset, jotta hinta saadaan kattamaan nämä. Kustannuksista tulee huomioida 

myös mahdolliset tulevat kustannukset, jotka liittyvät esimerkiksi investointeihin tai tuo-

tekehitykseen. Kokonaisuudessaan hinta tulee asettaa niin, että sen alaraja kattaa kus-

tannukset, ja ylärajan määrittävät markkinat. Hinnan määrittämisen jälkeen on tärkeää 

seurata toteutunutta myyntiä ja asiakkaiden sekä kilpailijoiden käyttäytymistä, jotta mah-

dollisiin myyntimäärän muutoksiin osataan reagoida mahdollisimman nopeasti. (Eklund 

& Kekkonen 2016, 123-124.)  

Arvonlisävelvollisen yrityksen on sisällytettävä myyntihintoihinsa arvonlisävero, jonka lo-

pullisena maksajana on kuluttaja. Mikäli yrityksen toiminta on arvonlisäverovelvollista, 

on sillä oikeus vähentää hankinnoistaan niihin sisältyvä arvonlisävero. Tämä vähentää 

hankinnoista syntyviä kustannuksia, sillä yrityksen tuotteista maksamaksi hinnaksi jää 

ainoastaan arvonlisäveroton hinta. Kun yritys pyytää tarjousta tai antaa itse tarjouksen 

toiselle yrittäjälle, on tarpeellista olla selvyys siitä, onko kyseessä arvonlisäverollinen vai 

arvonlisäveroton hinta, koska muuten kustannuksia laskettaessa hintaero saattaa olla 

suuri. (Eklund & Kekkonen 2016, 28-29.) 
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Hinnoittelussa kustannukset ilmoitetaan aina arvonlisäverottomana, jolloin hinnoitte-

lussa ei tarvitse ottaa huomioon eri tuotteiden arvonlisäverokantoja tai arvonlisäverotto-

muutta. Kun hinta on laskettu, lisätään sen päälle arvonlisävero, joka riippuu tuotteesta 

ja jonka suuruus määritellään arvonlisäverolaissa. (Eklund & Kekkonen 2016, 125.) 

Katetuottohinnoittelu 

Katetuottohinnoittelun avuksi käytetään katetuottolaskentaa. Siinä myyntihinta saadaan 

lisäämällä muuttuviin kustannuksiin haluttu katetuotto. Voittotavoitteen määrään vaikut-

tavat monet eri tekijät, kuten mahdolliset tulevat investoinnit ja yrittäjän sijoittamalleen 

pääomalle haluama tuotto. Katetuottohinnoittelussa voidaan hyödyntää myös katetuot-

toprosenttia jakamalla tuotteen muuttuvat kustannukset sadan prosentin ja katetuotto-

prosentin erotuksella. (Eklund & Kekkonen 2016, 109-110.) Kiinteät kustannukset ovat 

osana katetuottohinnoittelussa asetettua katetta (Eklund & Kekkonen 2016, 114). Kate-

tuottohinnoittelussa määritellään tuotteelle hinta-alaraja, joka kattaa tuotteeseen liittyvät 

muuttuvat kustannukset. Hinnan ei tulisi laskea tämän alle, jotta myös kiinteät kustan-

nukset saadaan katetuiksi. (Eklund & Kekkonen 2016, 116.) 

Voittolisähinnoittelu 

Voittolisähinnoittelussa tuotteelle pyritään kohdistamaan kaikki sen aiheuttamat kustan-

nukset, minkä avulla saadaan laskettua tuotteen omakustannusarvo. Tällöin tuotteen 

hinta saadaan lisäämällä omakustannusarvoon voittolisä. Voittolisä perustuu yrityksen 

tuotteelle asettamaan voittotavoitteeseen.  Perusajatuksena hinnoittelumallissa on, että 

myyntihinta kattaa kaikki yrityksen kustannukset. Jotta voittotavoite voidaan kohdistaa 

eri tuotteille, voidaan voittolisä määrittää myös prosenttiosuutena yrityksen kokonaiskus-

tannuksista, jolloin yrityksen voittotavoite jaetaan kokonaiskustannuksilla. Voittolisähin-

noittelun haasteena on kiinteiden kustannusten kohdistaminen tietylle tuotteelle, eikä se 

ole kaikissa tapauksissa edes mahdollista. (Eklund & Kekkonen 2016, 112-116.) 

Kustannusten ja voittotavoitteen osan kohdistaminen tietylle tuotteelle voi olla vaikeaa. 

Tuotteen kustannusten arvioimisesta hankalaa tekee se, että tuotteelle kohdistuvat kus-

tannukset riippuvat usein suoraan tuotantomääristä, jotka taas vaihtelevat myynnin mu-

kaan, joka taas on usein riippuvainen tuotteen hinnasta. Tämän vuoksi käytännössä yri-

tykset usein tekevät useampia vaihtoehtoisia hintalaskelmia, joista tämän jälkeen 
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valitaan vaihtoehto, joka vastaa parhaiten tuotteelle asetettuihin tavoitteisiin. (Kinnunen 

ym. 2007, 125-126.) 

Hinnoittelukerroin 

Kun hinnoittelumenetelmänä käytetään hinnoittelukerrointa, kullekin tuoteryhmälle ase-

tetaan katetuottotavoite, jonka perusteella hinnoittelukerroin lasketaan. Hinnoitteluker-

roin saadaan laskettua seuraavalla kaavalla: 

𝐻𝑖𝑛𝑛𝑜𝑖𝑡𝑡𝑒𝑙𝑢𝑘𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖𝑛 =  
100%

(100% − 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖)
 

Kaava 12. Hinnoittelukertoimen kaava (Eklund & Kekkonen 2016, 117). 

Tällöin myyntihinta saadaan kertomalla ostohinta hinnoittelukertoimella. Tämä helpottaa 

hinnoittelua varsinkin tilanteissa, joissa valikoima täydentyy usein ja tuotteet on saatava 

nopeasti markkinoille. (Eklund & Kekkonen 2016, 117.) 

Hinnoittelu palveluyrityksessä 

Palveluyrityksen tuotteet syntyvät henkilökunnan osaamisesta ja työstä. Palveluyritysten 

suurimmat kustannukset syntyvät yleensä henkilöstöstä ja joissain tapauksissa koneisiin 

tai laitteisiin tehtävistä investoinneista. Palveluyrityksen kannattavuus riippuu suuresti 

siitä, miten suuri osa henkilöstön työajasta voidaan laskuttaa asiakkaalta. Hinnoittelun 

määrittämisessä on keskeistä laskea ensin kaikki yrityksen kustannukset. Tämän jälkeen 

on huomioitava kuinka monta tuntia henkilöstö voi tehdä laskutettavaa työtä. Tuntimää-

rää laskettaessa on otettava huomioon todellinen toiminta-aste, jonka arvioinnin voi poh-

justaa aiempien vuosien toteutuneisiin asiakasmääriin. Palveluyrityksen tuntiveloitus 

saadaan jakamalla kokonaiskustannukset laskutettavalla tuntimäärällä. Joissain tapauk-

sissa hinnoittelussa on hyvä ottaa huomioon myös tunnit, joita ei voida laskuttaa asiak-

kaalta, kuten siirtymät asiakkaiden välillä. Tällöin tuotteen hinnalla on mahdollista saada 

esimerkiksi palkkakustannukset katettua. (Eklund & Kekkonen 2016, 118-119.) 
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2.5 Talouden seuranta 

Seurantatiedon avulla organisaation johdon on mahdollista kehittää organisaation toi-

mintaa etukäteen asetettujen tavoitteiden mukaisesti ottamalla oppia saadusta historia-

tiedosta. Toiminnalle asetettu strategia sanelee seurannan kohteet ja sen, miten seuran-

taa suoritetaan. Kun organisaatiossa suoritetaan seurantaa, on organisaation helpompi 

saada käsitys siitä, miten toimintaa tulisi kehittää sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 

Jotta seurannasta on hyötyä, tulee seurantatiedon saajan ymmärtää tietojen sisältö ja 

se, miten toimintaa voitaisiin tietojen perusteella kehittää. (Vilkkumaa 2011, 255.) 

Ennakoinnin mahdollistamiseksi seurantatiedon tulee olla saatavissa niin hyvissä ajoin, 

että tietoa voidaan hyödyntää toiminnan ennakoinnissa. Tiedon tulee olla koostettuna 

sellaiseksi, että tiedon käsittelijä ymmärtää sitä ilman suurempaa tulkintaa. Lisäksi tiedon 

määrän tulee olla rajattua, jotta raportoinnista saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti. Tie-

don tulee myös kohdistua oikeille henkilöille, jotta liiallista tiedon tulvaa pystytään välttä-

mään. Organisaatiossa onkin käytävä läpi mitä tietoja kukin toimija tarvitsee ja miten 

tiedon tarpeet eroavat. (Vilkkumaa 2011, 256-257.) 
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3 YHDISTYKSEN TALOUDENHOITO 

Perustuslaissa jokaiselle annetaan yhdistymisvapaus, johon liittyy oikeus perustaa yh-

distyksiä, kuulua yhdistyksiin ja osallistua niiden toimintaan (Suomen perustuslaki 13§). 

Yhdistystoiminnasta säädetään tarkemmin yhdistyslaissa, jossa säädetään muun mu-

assa yhdistyksen perustamisesta, päätöksenteosta, jäsenistä sekä yhdistyksen toimin-

nan purkautumisesta ja lakkauttamisesta. Yhdistyslain kolmannen luvun 10. pykälän mu-

kaisesti yhdistyksen jäsen voi olla yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö. Jäsenen oikeuk-

siin kuuluu päätösvallan käyttäminen yhdistyksen kokouksissa, ja näin ollen jäsenillä on 

yhdistyksen päätäntävalta (Yhdistyslaki 16-17§). 

Yhdistykset ovat kirjanpitovelvollisia kirjanpitolain ensimmäisen pykälän mukaisesti. Kir-

janpidon tulee olla kahdenkertaista, ja yhdistyksen tulee noudattaa hyvää kirjanpitotapaa 

(Kirjanpitolaki 2-3§). Aatteellisten yhdistysten toiminnan tuloksellisuuden mitta ei ole tili-

kauden tulos, vaan se miten hyvin se on taloudellisesta näkökulmasta onnistunut toteut-

tamaan yhdistyksen säännöissä asetettua aatteellista tehtäväänsä. Toiminta on usein 

sellaista, etteivät varsinaisesta toiminnasta saadut tuotot riitä kattamaan siitä syntyviä 

menoja, jolloin yhdistyksen on kerättävä rahaa myös muulla toiminnalla. (Tomperi 2015, 

135.) 

Yhdistyslaissa määrätään asioista, joista yhdistyksen säännöissä on säädettävä. Sään-

nöistä on löydyttävä yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminnan tarkoitus ja maininta jäsenen 

velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja. Lisäksi säännöissä on sovittava 

yhdistyksen hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien luku-

määrä ja toimikausi. Samalla päätetään myös yhdistyksen tilikausi, se milloin yhdistyk-

sen hallitus ja tilintarkastajat sekä toiminnantarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan 

ja vastuuvapaudesta päätetään. Säännöissä tulee olla maininta siitä, miten ja milloin jä-

senet kutsutaan yhdistyksen kokouksiin. Yhdistystoiminnan päättymisen varalta sään-

nöissä tulee sopia, mihin yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen purkautumisessa tai 

lakkautumisessa. (Yhdistyslaki 8§.) 

Yhdistykset voivat olla joko rekisteriin merkitsemättömiä tai merkittyjä. Patentti- ja rekis-

terihallitus ylläpitää yhdistysrekisteriä, johon hyväksytyt yhdistykset merkitään sen jäl-

keen, kun viranomainen on tarkastanut sen, että yhdistys täyttää sille asetetut muoto-

vaatimukset. Rekisteriin merkitty yhdistys on oikeushenkilö, joka voi saada nimiinsä oi-

keuksia, tehdä sitoumuksia ja olla asianosaisena tuomioistuimessa sekä muiden 
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viranomaisten luona. Rekisteröimättömällä yhdistyksellä ei ole näitä oikeuksia, jolloin yh-

distyksen jäsenet vastaavat henkilökohtaisesti yhdistyksen toimista toisin kuin rekiste-

röidyssä yhdistyksessä. (Loimu 2012, 28-29.) 

3.1 Yhdistyksen hallinto 

Yhdistyslaissa määrätään, että jokaisella yhdistyksellä tulee olla hallitus, joka koostuu 

vähintään kolmesta jäsenestä. Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhdistyksen asioista 

lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaisesti. Tähän kuuluvat muun muassa 

yhdistyksen kirjanpidon lainmukainen ylläpito sekä varainhoidon järjestäminen luotetta-

valla tavalla. Hallitukselle on määrättävä puheenjohtaja. Hallituksen jokaisen jäsenen tu-

lee olla 15 vuotta täyttänyt, eikä jäsen saa olla konkurssissa. (Yhdistyslaki 35§.) Hallitus 

on ainut yhdistyksen laissa säädetty toimielin. Se edustaa yhdistystä ja hoitaa käytännön 

yhdistystoiminnan järjestämisen. Yhdistyksen jäsenet käyttävät kuitenkin ylintä päätän-

tävaltaa yhdistyksissä. Jäsenet voivat käyttää tätä päätäntävaltaa yhdistyksen kokouk-

sissa. Hallituksen tehtävänä on valmistella käsiteltävät asiat yhdistyksen kokouksia var-

ten, jotta jäsenet saavat riittävät tiedot päätettävistä asioista. (Vierros ym. 2013, 30-32.) 

Yhdistyksen säännöissä määrätään ajat, jolloin yhdistyksen kokoukset järjestetään. 

Usein yhdistyksissä pidetään sääntömääräiset kokoukset sekä keväällä että syksyllä. 

Sääntömääräisten kokousten lisäksi voidaan pitää ylimääräisiä kokouksia, jos yhdistyk-

sen kokous niin päättää, hallitus näkee siihen olevan aihetta tai jos vähintään yksi kym-

menesosa, tai säännöissä pienemmäksi määrätty osa, yhdistyksen äänioikeutetuista jä-

senistä vaatii kokouksen pitämistä tietyn asian käsittelemistä koskien. Kokouksen koolle 

kutsumisesta määrätään yhdistyksen säännöissä. Jokaisella yhdistyksen 15 vuotta täyt-

täneellä jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella jäsenellä on käytettävänään yksi ääni, ellei 

yhdistyksen säännöissä ole määrätty toisin. (Vierros ym. 2013, 34.) 

3.2 Yleishyödyllisen yhdistyksen elinkeinotoiminta 

Yhteisön yleishyödyllisyyden määritelmä löytyy tuloverolaista. Lain mukaan yhteisö on 

yleishyödyllinen silloin, kun se toimii ainoastaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi, sen toi-

minta ei kohdistu pelkästään rajoitettuihin henkilöpiireihin, ja se ei tuota toiminnallaan 

siihen osallistuvalle taholle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena tai kohtuullista 

suurempana palkkana tai muunlaisena hyvityksenä. Yleishyödyllisiä yhdistyksiä voivat 
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olla muun muassa nuoriso- tai urheiluseurat, työmarkkinajärjestöt tai työväenyhdistykset. 

(Tuloverolaki 22§.) Yleishyödylliset yhteisöt ovat verovelvollisia saamastaan elinkeinotu-

losta. Verovelvollisuus koskee lisäksi muuhun kuin yleishyödylliseen tai yleiseen toimin-

taan käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamaa tulosta kunnalle tuloverolain 124. 

pykälässä säädetyn tuloveroprosentin mukaan. (Tuloverolaki 23§.)  

Elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa (EVL 1§). Elinkeinotoiminnan 

tunnusmerkkejä ovat muun muassa toiminnan itsenäisyys, jatkuvuus, toimintaan liittyvän 

taloudellisen riskin olemassaolo, voiton tavoitteleminen sekä toiminnan suuntautuminen 

rajoittumattomaan henkilöpiiriin (Vierros ym. 2013, 140). Verohallinto on lisäksi antanut 

erityisiä ohjeita yhdistyksille ja säätiöille yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnan ar-

vioimiselle. Yhteisön toiminta on lähtökohtaisesti aina elinkeinotoimintaa, mikäli toimin-

taa harjoitetaan palkatun työvoiman avulla, toiminnan kulut katetaan suorituksista saa-

duilla myyntituotoilla ja tarjottavat palvelut tai tuotteet vastaavat samoilla markkinoilla toi-

mivien yritysten elinkeinotoimintaa. (Verohallinto 2019.) 

Verohallinnon verotusohjeen mukaisesti elinkeinotoiminnan arvioimisessa tulee huomi-

oida lisäksi yleishyödyllisen yhteisön vieraan pääoman käyttöä, sitoutuneen pääoman 

määrää, toiminnan laajuutta, käyvän markkinahinnan käyttämistä sekä toimimista kilpai-

luolosuhteissa. Kilpailutoimintaa arvioitaessa selvitetään, harjoitetaanko kyseistä toimin-

taa yleisesti markkinaympäristössä, ei paikkakunnan tai kilpailutuksen perusteella. (Ve-

rohallinto 2019.) Yhdistykset saavat harjoittaa elinkeinotoimintaa tai muuta vastaavaa 

ansiotoimintaa, josta on määrätty yhdistyksen säännöissä ja joka muutoin liittyy välittö-

mästi sen tarkoituksen toteuttamiseen tai on laadultaan taloudellisesti vähäarvoista. 

(Tomperi 2017, 177.)  

3.3 Yhdistyksen vuosisuunnittelu 

Yhdistyksen tarkoitus on määritelty yhdistyksen säännöissä. Vuosisuunnittelun avulla 

pyritään toteuttamaan tätä asetettua tarkoitusta. Vaikka säännöt pysyvät samoina, on 

tärkeää, että kehittyvä ja elinvoimainen yhdistys kehittää toimintasuunnitelmaansa vuo-

desta toiseen. Samalla voidaan pysähtyä pohtimaan sitä, miten hyvin toimintasuunnitel-

man tavoitteet ja hankkeet vastaavat yhdistyksen perustehtävää. Yhdistyksen hallitus 

koostaa ja esittelee seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion jäsenille, 

jotka vahvistavat ehdotuksen. (Hämäläinen & Lempinen 2018, 44-45.) 
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Usein yhdistykset pitävät kaksi vuosikokousta. Yhdistyksen kevätkokouksessa käydään 

läpi edeltävän vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Samalla pohditaan yhdistyksen 

pidemmän aikavälin tavoitteita ja sitä, miten ne ovat siihen mennessä toteutuneet. Syys-

kokouksessa taas käsitellään seuraavalle vuodelle asetettua toimintasuunnitelmaa ja ta-

lousarviota. Yhdistyksen hallitus vastaa seuraavan vuoden aikana, että suunnitelmat to-

teutuvat ja tekee tarvittaessa korjaavia toimia tavoitteiden saavuttamiseksi. Mikäli yhdis-

tyksellä on vain yksi vuosikokous, käydään kevät- ja syyskokousten asiat läpi yhden ko-

kouksen aikana. (Hämäläinen & Lempinen 2018, 46-48.) 

Toiminta- ja taloussuunnitelma on kannattavaa tehdä yhtä aikaa, sillä ne tukevat toisi-

aan. Lisäksi suunnitelmien tekemiseen on hyvä ottaa mukaan kaikki yhdistyksessä toi-

mivat henkilöt, sillä silloin he sitoutuvat paremmin suunnitelmien esittämiseen jäsenis-

tölle. Suunnittelun alussa on hyvä pohtia sekä pidemmän että lyhyemmän aikavälin ta-

voitteita. Tämän jälkeen tulee suunnitella keskeisimmät projektit, ohjelmat ja hankkeet 

näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Talousarviota varten näihin liittyvät resurssit muute-

taan euromääräiseen muotoon. Samalla voidaan seurata yhdistyksen talouden kokonai-

suutta sekä rahavarojen riittävyyttä. (Hämäläinen & Lempinen 2018, 49.) 

Talousarviota varten yhdistyksen on kannattavaa tehdä sekä tuloslaskelma että rahoi-

tuslaskelma. Tuloslaskelmassa yhdistetään varsinainen toiminta, varainhankinta sekä 

sijoitus- ja rahoitustoiminta yhdeksi kokonaisuudeksi. Mikäli yhdistyksessä on suunnit-

teilla investointeja, on tulos- ja rahoituslaskelman lisäksi hyvä tehdä näihin liittyvä inves-

tointiosa, josta ilmenee miten hankkeet tullaan rahoittamaan. (Hämäläinen & Lempinen 

2018, 49.) Talousarvion tulisi pohjautua seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan, jotta 

voidaan selvittää, ovatko kaikki suunnitellut hankinnat ja toimet mahdollista toteuttaa ja 

millaisia toimia ne vaatisivat taloudellisesti. Edellisten vuosien tilinpäätöksistä voidaan 

ottaa mallia talousarvion kustannusrakenteeseen. Talousarvion tekeminen kannattaa 

aloittaa merkitsemällä suunnitellut mahdolliset varaukset ja rahastosiirrot. (Loimu 2012, 

104-105.) 

Talousarviota tehdessä tulee noudattaa varovaisuutta. Tulot tulisi merkitä mieluummin 

ala- kuin yläkanttiin. Menot taas puolestaan tulisi merkitä ennemmin liian suuriksi kuin 

pieniksi. Yhdistykset pyrkivät yleensä nollatulokseen, mutta usein yhdistyksillä on kui-

tenkin niin vähän varallisuutta, että niiden talous on helposti haavoittuvainen. Tämän 

vuoksi yhdistyksen olisi hyvä kerätä omaa pääomaa ainakin sen verran, että se selviää 

yhdestä epäonnistuneesta tapahtumasta tai vuodesta, vaikka jokin ulkopuolinen tulon 

lähde jäisikin saamatta. (Loimu 2012, 104.) 
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Vuoden aikana toimintasuunnitelma ja talousarvio jalostuvat toimintakertomukseksi ja 

tilinpäätökseksi. Toimintakertomus pohjautuu toimintasuunnitelmaan ja siinä käydään 

läpi vuoden toteutumat sekä se, miten ja miksi ennalta asetetut tavoitteet saavutettiin. 

Toimintakertomuksesta ilmenee myös se, miten hyvin yhdistyksen hallitus on onnistunut 

toteuttamaan sille asetettuja tavoitteita. Tilinpäätöksen tavoitteet ja sisältö puolestaan 

määräytyvät kirjanpitolain ja tilinpäätöstä koskevien asetusten sekä kirjanpitolautakun-

nan lausuntojen ja yleisohjeiden mukaisesti. (Hämäläinen & Lempinen 2018, 50-51.) 

3.4 Jäsenmaksut 

Yhdistyksen säännöissä tulee olla maininta jäsenen velvollisuudesta maksaa yhdistyk-

selle jäsenmaksuja (Yhdistyslaki 8§). Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän on 

jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta (Yhdistyslaki 15§). Yhdistyslain 25. pykälän mukai-

sesti yhdistys voi säännöissään määrätä, ettei jäsenellä ole äänivaltaa, mikäli tämä on 

laiminlyönyt velvoitettaan jäsenmaksun maksamiseen. Jäsenmaksut ovat yhdistyksen 

henkilökohtaiseen tulonlähteeseen kuuluvia tuloja ja näin ollen verovapaita (Tomperi 

2017, 177). 

Jäsenmaksujen suuruudesta päätetään aina edeltävänä vuonna jäsenkokouksessa ta-

lousarvion tekemisen jälkeen. Talousarvion avulla saadaan laskettua, minkä verran jä-

senmaksuista tarvitaan tuloja, ja tämä summa jaetaan arvioidulla jäsenmäärällä. Usein 

jäsenmaksujen korottaminen yhdistyksissä on vaikeaa ja tämän vuoksi jäsenmaksujen 

alentamista ei kannata ehdottaa, mikäli tulevaisuudessa epäillään tulevan painetta jä-

senmaksujen korotukselle. (Loimu 2012, 105.) 

3.5 Yhdistyksen talouden seuranta 

Yhdistyksen talouden seurantaa voidaan kohdentaa useampiin eri toiminnan osa-aluei-

siin ja tekijöihin, jotka vaikuttavat tavoitteen toteutumiseen. Seurannan ja analysoinnin 

avulla yhdistyksen on mahdollista reagoida riittävän nopeasti tilanteissa, joissa sovittui-

hin tavoitteisiin ei olla pääsemässä tai jos valitut toimenpiteet eivät ole tuottamassa ha-

luttua tulosta. Seurantaa voidaan toteuttaa eri aikaväleillä tavoitteiden mukaan. Seuran-

takohteiden valinnassa on hyvä huomioida toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä 

asetetut tavoitteet ja näihin sopivat mittarit. Seurannan ja eri mittareiden avulla voidaan 

arvioida toiminnan onnistuneisuutta ja tehdä tähän liittyen johtopäätöksiä. Tehtyjen 
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johtopäätösten osalta tehdään päätöksiä siitä, miten niiden suhteen toimitaan. (Hämä-

läinen & Lempinen 2018, 72-73.) 

Taloudellista seurantaa tulee toteuttaa samalla tarkkuudella kuin talousarvio on tehty. 

Tällöin talousarvioon verrataan toteutuneita lukuja. Näin voidaan selvittää mahdollisia 

eroja ja poikkeamia. Löydetyille poikkeamille on löydettävä syyt, jotta asialle voidaan 

tehdä ohjaavia ja korjaavia toimia. Mahdollisia syitä ilmeneville poikkeamille voivat olla 

esimerkiksi väärin asetetut tavoitteet, toiminnan poikkeaminen suunnitelmista, jäsen-

määrän muutokset, hinnoitteluvirheet tai valvonnan pettäminen hankintojen taikka työ-

ajan valvonnassa. (Hämäläinen & Lempinen 2018, 76-77.) 

Hallituksen tehtävänä on huolehtia, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja va-

rainhoito toteutetaan luotettavasti. Hallitus toteuttaa seurantaa huolehtimalla riittävästä 

sisäisestä ja ulkoisesta valvonnasta. Valvonnan tavoitteena on huolehtia, että yhdistyk-

sen on mahdollista toteuttaa säännöissä mainittua tarkoitustaan. Hallitus myös vastaa 

siitä, että yhdistyksellä on riittävät suunnittelu-, ohjaus-, ja seurantajärjestelmät yhdistyk-

sen koko huomioon ottaen. Jäsenet valitsevat seuran hallituksen ja yhdistyksen puheen-

johtajan. Jäsenistön seuranta rajoittuu pääosin yhdistyksen vuosikokouksiin, joissa hal-

litus esittelee toimintasuunnitelman, talousarvion, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 

Jäsenet voivat halutessaan tehdä muutoksia seuraavalle vuodelle esitettyihin suunnitel-

miin. Tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelman osalta jäsenet päättävät tilinpäätöksen vah-

vistamisesta ja hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä. (Hämäläinen & Lempinen 

2018, 77-78.) 

Hallituksen jokaisen jäsenen tulee tietää hallituksen keskeiset tehtävät, vastuut, säännöt 

sekä yhdistyslain ja kirjanpitolain periaatteet, jotta jokainen tiedostaa oman vastuunsa 

merkityksen yhdistyksen tehtävien huolellisessa hoitamisessa. Hallituksen tehtävänä on 

varmistaa, että yhdistyksellä on asianmukainen riskienhallintajärjestelmä. Hallituksen to-

teuttamaa sisäistä valvontaa voidaan tehdä esimerkiksi tositetarkastusten avulla. Tällöin 

hallitus voi valvoa sitä, että menotositteiden menot kuuluvat tosiasiallisesti yhdistykselle. 

Samalla hallitus voi valvoa myös kirjanpidon ajanmukaisuutta. Ulkoinen valvonta toteu-

tetaan tilin- ja toiminnantarkastuksella sekä viranomaisten ja muiden ulkopuolisten taho-

jen tekemällä valvonnalla. Hallituksen on hyvä dokumentoida tekemänsä valvontatoi-

menpiteet oman vastuunsa takia. (Hämäläinen & Lempinen 2018, 82-85.) 
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4 RATSASTUSSEURAN TALOUDENHOIDON 

KEHITTÄMINEN 

Turun Ratsastajat ry on vuonna 1933 perustettu ratsastusseura. Yhdistys kuuluu Suo-

men Ratsastajainliittoon (SRL), joka on Suomen ratsastusurheilun keskusjärjestö. Yh-

distyksen päätulonlähteet ovat ratsastuskoulutoiminta, kilpailuiden järjestäminen sekä 

kiinteistön ja tilojen vuokraus talliyrittäjälle. Lisäksi tuloja saadaan jäsenmaksuista. Turun 

Ratsastajat ry:n jäsenlajeja ovat seniori-, juniori-, perheen- ja kannatusjäsen. Kannatus-

jäsenyyttä lukuun ottamatta kaikki jäsenyydet oikeuttavat myös SRL:n jäsenyyteen. Yh-

distyksen kirjanpito hoidetaan ulkoistettuna tilitoimistopalveluna. Yhdistyksen talouden-

hoitaja vastaa jokapäiväisestä talouden hoitamisesta ja materiaalien toimittamisesta kir-

janpitäjälle. 

Talouden suunnittelemista ja seurantaa varten on luotu Excel-taulukko, jonka avulla las-

kelmia on helppo tehdä myös pidemmällä aikavälillä. Esimerkkilaskelmissa käytettävät 

luvut eivät vastaa todellisuutta, vaan ne ovat suuntaa-antavia. Excel-taulukkoon on ke-

rätty yhdistyksen taseesta ja tuloslaskelmasta löytyvät toteutuneet menot ja tulot (liitteet 

1 ja 2). Kiinteät ja muuttuvat kustannukset on eroteltu värikoodein toisistaan. Tehtyjen 

laskutoimitusten luvut on otettu suoraa taseen ja tuloslaskeman sarakkeista, jolloin tule-

vien vuosien luvut voidaan syöttää suoraan sarakkeisiin ja laskelmat päivittyvät omilla 

välilehdillään. Jokaiselle laskettavalle kohteelle on oma välilehtensä taulukossa ja taulu-

kon yläreunaan on merkitty laskettava kaava. 

4.1 Nykytila 

Turun Ratsastajat ry omistaa ratsastuskoulun, jossa tarjotaan ratsastuksen opetusta 

nuorille ja aikuisille. Seura omistaa ratsastuskoulussa työskentelevät hevoset ja maksaa 

kaikki niiden elättämiseen ja hoitamiseen liittyvät kustannukset. Tunnit ovat pääosin 

suunnattu seuran jäsenille, mutta tunneille voivat osallistua satunnaisesti myös seuran 

ulkopuoliset henkilöt. Säännölliseen harrastamiseen jäsenet sitoutetaan kausikortin 

avulla, joka oikeuttaa viikkotuntipaikkaan ratsastuskoulussa haluamalleen ratsastustun-

nille. Seura tarjoaa ratsastuskouluoppilaille mahdollisuuden kilpailla ja valmentautua rat-

sastuskouluhevosilla. Yhdistys ei ole kyseisestä toiminnasta verovelvollinen. 
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Seura järjestää ratsastuskilpailuita koulu- ja esteratsastuksessa. Kilpailuita järjestetään 

noin kuukausittain ja kilpailuiden koko vaihtelee isommista korkeamman tason kilpai-

luista pienempiin harjoituskilpailuihin. Kilpailuihin voivat osallistua kaikki halukkaat rat-

sastajat hevosillaan. Kilpailumaksujen ja palkintojen suuruus määräytyy pääosin SRL:n 

ohjeistusten ja vaatimusten mukaisesti, mutta seuran on mahdollista korottaa maksuja 

halutessaan. Kilpailuiden järjestämiseen hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös 

sponsoreita, jotka ostavat kilpailuista näkyvyyttä yritykselleen. Seura pitää kilpailuissa 

kanttiinia, josta saadaan lisätuloa. 

Turun Ratsastajat ry omistaa tallikiinteistöt, jotka sisältävät itse tallirakennuksen lisäksi 

maneesin, erillisen sosiaalitilarakennuksen sekä varastorakennuksia. Kiinteistöön kuu-

luu lisäksi hevosten tarha-alueet sekä kaksi ratsastuskenttää. Seura vastaa kiinteistön 

ylläpidosta ja kunnostustöistä. Kiinteistö ja tallitoiminnan ylläpitäminen on vuokrattu 

eteenpäin ulkopuoliselle yrittäjälle. Yhdistyksellä ei ole lainkaan omia työntekijöitä vaan 

tarvittavat työt ostetaan eri yrityksiltä tai elinkeinonharjoittajilta. 

Yhdistyksellä on vuodessa kevät- ja syyskokoukset, joissa seurataan yhdistyksen toi-

mintaa ja taloudenpitoa. Syyskokouksessa seuralle valitaan hallitus, jonka jäsenet vali-

taan aina kahden vuoden kausiksi kerrallaan. Jokaiselle hallituksen jäsenelle annetaan 

oma vastuuale, jota hoitaa. Talouden seurannassa suurin vastuu on taloudenhoitajalla 

ja seuran puheenjohtajalla. Usein taloudenhoitajaksi valikoituu henkilö, jolla ei ole alan 

koulutusta. Tällöin suuri osa taloudenhoidosta tulee opetella alusta alkaen. Lisäksi halli-

tuksen jäsenet vaihtuvat ajoittain tiheästi, jolloin talouden seurannan ja suunnittelun ta-

voitteet saattavat muuttua ja pidemmän aikavälin seurannan toteuttaminen on haasteel-

lista. 

4.2 Kannattavuuden tekijät 

Tuottoja toiminnalle syntyy muun muassa ratsastuskoulutoiminnasta saaduista tuntimak-

suista, kilpailuista saaduista lähtömaksuista, kiinteistön vuokraamisesta, kanttiinissa teh-

dystä myynnistä sekä jäsenmaksuista. Kulut liittyvät kiinteistönhuoltoon sekä hevosten 

hoitamiseen ja hankkimiseen sekä toiminnan yleiseen kehittämiseen. Suurin osa tulojen 

ja kulujen lähteistä pysyvät samoina vuodesta toiseen. Kulujen määrä eri kohteisiin liit-

tyen vaihtelevat kuitenkin vuosittain riippuen siitä, mihin osa-alueeseen panostetaan eni-

ten. 
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Muuttuviin kustannuksiin sisältyy paljon toiminnan pyörittämiseen liittyviä kustannuksia. 

Kilpailutoiminnan ja yleisen seuratoiminnan kustannukset ovat lähes kokonaan muuttu-

via, sillä toiminnan laajuus vaihtelee jonkin verran. Talliin ja kiinteistöihin liittyvät kustan-

nukset ovat suurilta osin muuttuvia, sillä kiinteistöön liittyvät kustannukset vaihtelevat eri 

muuttujien vuoksi. Esimerkiksi kiinteistöön tehtävät kunnostukset nostavat kustannuksia 

vaihtelevasti. Ratsastuskouluun liittyvät muuttuvat kustannukset kohdistuvat opetukseen 

ja hevosten terveyden tilan parantamiseen. Muuttuvia kustannuksia syntyy lisäksi provi-

siokuluina ratsastuskoulutuntien maksuvaihtoehdoista, kuten mahdollisuudesta maksaa 

tunnit Smartum-liikuntaseteleillä. 

Yleisiä kiinteitä kustannuksia ovat kirjanpidon ja tilintarkastuspalveluiden kustannukset, 

vakuutusmaksut, puhelinkulut sekä poistot. Ratsastuskoulun toiminnasta syntyvät kiin-

teät kustannukset koostuvat hevosten hoitamisesta ja kilpailulupamaksuista. Hevosten 

kilpailumaksu on kiinteä SRL:lle maksettava kustannus, jolla ratsastuskoulun hevoset 

saavat kilpailuoikeuden. Kiinteistöstä ja siihen tehdyistä parannuksista, hevosista sekä 

yhdistyksen omistuksessa olevista koneista tehdään vuosittain poistoja, jotka ilmenevät 

tilikauden kustannuksina. 

Yhdistyksen rahoitusomaisuus sisältää rahat, pankkisaamiset, myyntisaamiset ja muut 

saamiset. Lyhytaikaiset saamiset sisältävät lainat rahoituslaitoksilta, saadut ennakot, os-

tovelat ja muut velat. Yhdistyksen liikevaihtoon lasketaan mukaan tuotteiden ja palvelui-

den myynnistä saadut tuotot sekä lisäksi tähän voidaan lukea mukaan yleisavustukset 

toiminnan laajuuskriteereitä arvioiden (KILA 2017). Yhdistyksen kokonaistulos saadaan 

selville kirjanpitäjän toimittamasta tuloslaskelmasta, jossa on ilmoitettuna toiminnan yli- 

tai alijäämä. 

Katetuottolaskenta 

Katetuottolaskentaa voidaan kohdistaa yhdistyksen eri toiminta-alueisiin. Eri osa-alu-

eissa tulee arvioida erikseen niihin liittyvät kustannukset ja tuotot. Katetuottolaskenta toi-

mii yhdistyksen toiminnassa tehokkaimmin ratsastuskoulun kannattavuuden laskemi-

seen, sillä sen toiminta on jatkuvaa ja säännöllistä. Tällöin laskelmissa mahdollisesti il-

menevät erot huomataan paremmin, kun toiminta itsessään on säännöllistä.  
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Kuva 1. Ratsastustunnin katetuoton laskeminen. 

Kuvan 1 mukaisessa laskelmassa on laskettu koko ratsastuskoulutoiminnan esimerkki-

katetuotto. Ratsastuskoulu tarjoaa kuitenkin eri tyyppisiä ja eri hintaisia ratsastuskoulu-

tunteja, joiden katetuotot voivat keskenään erota. Katetuottolaskentaa voidaan soveltaa 

myös tiettyjen ratsastustuntityyppien kannattavuuteen erikseen, kun kustannuksia ja 

tuottoja kohdistetaan tarkemmin. Kun ratsastustuntityyppejä on useampia erilaisia, ei ko-

konaisuudessaan laskettavassa katetuotossa erotu heikommin kannattavat tuntityypit. 

Katetuottolaskentaa on lisäksi järkevämpää toteuttaa lyhyemmällä aikaperiodilla kuin 

koko vuoden mittaisella ajan jaksolla, jotta myös vuoden ajan mahdolliset vaihtelut ote-

taan huomioon. 

Liiketulos 

Liikevaihto saadaan laskemalla yhteen toiminnan tuotot mukaan lukien yhdistyksen saa-

mat yleisavustukset. Liiketuloksessa jätetään huomioimatta mahdolliset maksettavat ve-

rot sekä mahdolliset korkokustannukset. 
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Kuva 2. Liiketuloksen laskeminen. 

Toimeksiantajayhdistyksen kohdalla liiketuloksen laskennasta saadaan selville tulos il-

man rahoituskuluja (Kuva 2). Liiketuloksen laskemisesta saadaan kuvaa yhdistyksen toi-

minnan kannattavuudesta huomioimatta rahoituksen hankkimisen kustannuksista aiheu-

tuvia korkoja. Koska yhdistys ei ole verovelvollinen ja laskelmassa yhdistyksen tulok-

sesta ei vähennetä maksettavia veroja, ei liiketuloksen laskeminen tuo suurta eroa tilin-

päätöksessä ilmoitettavaan yli- tai alijäämään. Tällöin liiketuloksen laskeminen ei myös-

kään anna erityistä lisäarvoa kannattavuuden seurantaan. 

Suhteellinen kannattavuus 

Myyntikateprosentin laskennassa hyödynnetään katetuottolaskennan yhteydessä las-

kettua katetuottoa, sillä laskennan kohde pysyy ennallaan. Katetuotto on myyntituottojen 

ja muuttuvien kustannusten erotus. Myyntikateprosentissa katetuottoja verrataan liike-

vaihtoon, jossa lasketaan yhteen toiminnan kaikki tuotot. Myyntikatteen laskemista voi-

daan hyödyntää eri osa-alueiden kannattavuuden laskentaan ja arvioimiseen. 
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Kuva 3. Ratsastustunnin myyntikateprosentin laskeminen. 

Esimerkissä (Kuva 3) on laskettu ratsastuskoulutuntien myyntikateprosentti eli kuinka 

paljon tuottoa toiminnasta saadaan suhteessa liikevaihtoon. Myyntikatteen tavoin myyn-

tikateprosenttia voidaan hyödyntää myös kapeamman osa-alueen kannattavuuden seu-

rantaan ja lyhyempiä aikavälejä koskevaan seurantaan. 

 

Kuva 4. Liiketulosprosentin laskeminen. 

Liiketulosprosentissa seurataan sitä, miten kustannustehokkaasti yhdistys on onnistunut 

saavuttamaan tietyn liikevaihdon. Esimerkkilaskelmasta (Kuva 4) näkee, että kyseisen 

yhdistyksen liiketulosprosentti ei ole kovin korkea. Kuitenkin tuloksen olleessa yli viisi 

prosenttia voidaan tilannetta pitää tyydyttävänä. Mikäli tulos laskee negatiiviseksi, on toi-

minnassa todennäköisesti jotain suurempia ongelmia kustannusten suhteen eikä toimin-

taa voida pitää kustannustehokkaana. Liiketulosprosentista pystyy näkemään sen, onko 

liikevaihto kertynyt kannattavalla tavalla vai ei. Lisäksi liiketulosprosentin avulla voidaan 

seurata toiminnan sekä kustannustehokkuuden kehitystä.  
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Kriittinen piste ja varmuusmarginaali 

Kriittisen pisteen ja varmuusmarginaalin laskemista kannattaa hyödyntää ainoastaan 

koko toiminnan osalta. Mikäli kriittistä pistettä ja varmuusmarginaalia haluttaisiin hyödyn-

tää tiettyyn toiminnan osa-alueeseen, pitäisi kustannukset pystyä kohdistamaan täysin 

kyseiseen alueeseen. Koska kustannusten kohdistaminen täysin oikein on haastavaa, 

virheellisen tuloksen riski on suuri. 

 

Kuva 5. Koko seuratoiminnan kriittisen pisteen laskeminen. 

Esimerkkilaskelmassa (Kuva 5) on huomioitu koko toiminnan tuotot ja kustannukset. 

Kriittisen pisteen avulla saadaan selvitettyä tulot, jotka vaaditaan positiivisen tuloksen 

saavuttamiseen toiminnan osalta.  



38 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aino Soininen 

 

Kuva 6. Koko seuratoiminnan varmuusmarginaalin laskeminen. 

Varmuusmarginaali kertoo kuinka paljon yhdistyksen myynti voi tippua ennen kuin se 

vaikuttaa yhdistyksen tulokseen negatiivisesti (Kuva 6). Varmuusmarginaalia eikä kriit-

tistä pistettä voida realistisesti laskea yksittäisen myynnin osa-alueen osalta, sillä niihin 

liittyviä kustannuksia ei saada täysin kohdistettua. Toimintaan liittyy monia kustannuksia, 

jotka kohdistuvat kokonaisuudessaan tallin ja seuran toimintaan. 

Käyttöaste 

Toimeksiantajayhdistys on hyödyntänyt käyttöasteen laskemista ratsastuskoulutoimin-

nan seurannassa jo jonkin aikaa. Käyttöaste saadaan laskettua sen mukaan, kuinka pal-

jon tunteja hevosten on mahdollista viikon aikana tehdä suunnitellun tuntikalenterin mu-

kaisesti ja kuinka paljon tunteja todellisuudessa toteutuu opetukseen osallistuvien rat-

sastajien määrän perusteella. Käyttöastetta seurattaessa ei huomioida ylimääräisiä tun-

teja ja valmennuksia, sillä ne eivät ole säännöllinen osa suunniteltua viikkoaikataulua. 

Käyttöasteen seurantaa voitaisiin lisätä myös kilpailutoiminnan suunnittelussa, jotta saa-

taisiin seurattua sitä, kuinka suuret kilpailut voidaan järjestää ja kuinka pienissä kilpai-

luissa toiminta pysyy edelleen kannattavana. 

4.3 Rahoitus 

Yhdistyksen rahoitus koostuu pääosin pankista otetuista lainoista sekä yhteiskunnalta 

saatavista avustuksista ja tuista. Isomman lainan ottaminen vaatii aina jäsenkokouksen, 

jossa päätetään lainan ottamisesta. Kiinteistön ja ratsastuspohjien huolto ja kunnostami-

nen ovat ainoita menoja, joihin lainoja saatetaan joutua ottamaan. Muuta toimintaa on 

pyrittävä pyörittämään toiminnasta saaduilla tuotoilla, jotta lainojen kustannukset eivät 

nouse liian korkeiksi. 



39 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aino Soininen 

Maksuvalmius 

Yhdistyksellä ei ole vaihto-omaisuutta, sillä omistetut hevoset eivät ole vain myyntiä var-

ten, vaan ne ovat toiminnassa mukana pääosin useamman vuoden ja niistä tehdään 

vuosittain poistoja. Lisäksi yhdistyksen muukin toiminta perustuu palveluiden tarjoami-

seen myytävien tuotteiden sijaan, jolloin yhdistyksen omaisuuteen ei kuulu vaihto-omai-

suuden mukaisia raaka-aineita tai puolivalmisteita. Yhdistyksen päätulonlähteen ratsas-

tuskoulun laskutus tapahtuu pääosin kausimaksuina, jotka maksetaan osissa kevät- ja 

syyskausien aikana. Ostovelkaa hankinnoista tulee kuitenkin jatkuvasti eikä ainoastaan 

tulojen saamisen yhteydessä. 

 

Kuva 7. Käyttöpääoman laskeminen. 

Käyttöpääoman laskeminen ei anna realistista kuvaa yhdistyksen taloudellisesta tilan-

teesta (Kuva 7), sillä yhdistyksen tulot ovat vahvasti kausiluonteisia, kun taas toisaalta 

kulut ovat jatkuvia. Koska ratsastuskouluun kohdistuvat tulot realisoituvat ennen vuoden 

vaihdetta, käyttöpääoman laskeminen ei anna hyödynnettävää tulosta tilinpäätöksen lu-

vuilla laskettuna. Kesken vuotta tehtävän laskennan avulla tulokset ovat paremmin hyö-

dynnettävissä. 

 

Kuva 8. Nettokäyttöpääoman laskeminen. 
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Käyttöpääomaa paremman kuvan yhdistyksen maksuvalmiudesta saa nettokäyttöpää-

omasta, jossa huomioidaan myyntisaamisten sijaan yhdistyksen rahoitusomaisuus, joka 

kattaa kaikki jo olemassa olevat rahavarat (Kuva 8). Mitä korkeampi nettopääoman tulos 

on, sen parempi. Mikäli tulos on negatiivinen tai hyvin alhainen, lyhytaikaisen vieraan 

pääoman osuus on kasvanut liian suureksi, mikä saattaa kertoa rahoitukseen liittyvistä 

ongelmista. 

Maksuvalmiutta voidaan lisäksi arvioida laskemalla yhdistyksen quick ratio, jossa huo-

mioidaan rahoitusomaisuus sekä lyhytaikainen vieras pääoma. Näiden avulla saadaan 

selvitettyä, kuinka hyvin yhdistys selviää lyhytaikaisesta velastaan olemassa olevilla ra-

havaroillaan. Toinen vaihtoehto olisi laskea yhdistyksen current ratio, mutta sen laske-

minen ei ole hyödyllistä kyseisen yhdistyksen kohdalla, sillä vaihto-omaisuuden arvon 

puuttuessa current ration tulos on yhtäläinen quick ration kaavan mukaisen tuloksen 

kanssa. Quick ja current ratioiden tulosten arviointi eroaa kuitenkin toisistaan, jolloin sa-

masta tuloksesta saataisiin eroavat arviot yhdistyksen maksuvalmiudesta. 

 

Kuva 9. Quick ration laskeminen. 

 

Kuva 10. Current ration laskeminen. 
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Quick ration tulokseksi tulee esimerkkitilanteessa selkeästi yli 1, jolloin tulosta voidaan 

pitää hyvänä (Kuva 9). Esimerkkitilanteessa yhdistyksen on quick ration tuloksen mukai-

sesti mahdollista suoriutua hyvin lyhytaikaisesta velastaan. Quick ration tulos pitää pyr-

kiä pitämään yli 0,5 tuloksessa, jotta yhdistyksen on mahdollista suoriutua lyhytaikai-

sesta velasta. Current ration tuloksen taas tulisi olla yli 2, jotta tulosta voitaisiin pitää 

hyvänä (Kuva 10). Toimeksiantajayhdistyksen kohdalla saatu huonoa maksuvalmiutta 

ennustava tulos on kuitenkin vajavainen vaihto-omaisuuden puuttuessa. Mikäli yhdistys 

tulevaisuudessa hankkii vaihto-omaisuutta, on current ration laskeminen hyödyllistä laa-

jemman kuvan saamiseksi joko quick ration lisäksi tai sen sijasta. 

Vakavaraisuus 

Yhdistystoiminnassa on tärkeää seurata toiminnan kannattavuutta ja jatkuvuutta selviy-

tyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä, jotta yhdistys voi tuottaa mahdollisimman paljon ar-

voa ja toimintaa jäsenilleen. Korkea omavaraisuusaste auttaa selviytymään myös mah-

dollisista kriiseistä.  

 

Kuva 11. Omavaraisuusasteen laskeminen. 

Esimerkkilaskennan (Kuva 11) mukainen omavaraisuusastelaskelma antaa tulokseksi 

yli 55 prosentin luvun, jolloin omavaraisuusastetta voidaan pitää erinomaisena. Jotta yh-

distyksen toiminta on kannattavaa ja jatkuvaa, kannattaa omavaraisuusastetta seurata 

myös pidemmällä aikavälillä, jotta velan määrä ei kasva liian suureksi. Kun yhdistys py-

syy vakavaraisena, on sen helpompi tehdä päätöksiä, jotka tukevat jäsenistölle tarjotta-

van toiminnan kehittämistä. Omavaraisuusastetta voidaan seurata myös tulevaisuuden 

lainarahoitusta vaativia investointeja suunniteltaessa. 
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4.4 Talouden suunnittelu 

Suunnittelun lähtökohtana on hyvä pitää yhdistyksen sääntöjä ja toiminnan jatkuvuuden 

takaamista. Säännöissä mainitaan yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja se, mitkä ovat toi-

minnan päätavoitteet. Toimeksiantajayhdistys on luokiteltu yleishyödylliseksi yhdis-

tykseksi, minkä vuoksi talouden ja toiminnan suunnittelussa on otettava huomioon voit-

toa tavoittelemattomuus ja kaikkien jäsenten etu. Samalla jatkuvuuden takaamiseksi 

suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota myös tuleviin hankintoihin ja kehityskohteisiin 

sekä niihin rahan keräämiseen. Suunnittelun avulla tavoitteet realisoituvat helpommin ja 

suunnittelussa asetetun aikarajan toteutuminen on todennäköisempää. 

Toiminnan ja talouden suunnittelu alkaa seuraavan vuoden toimintasuunnitelman teke-

misellä. Toimintasuunnitelmaa varten tulee miettiä, mitä kaikkea seuraavana vuonna 

aiotaan tehdä ja mitä pidemmän aikavälin toteutettavia tavoitteita on. Toimintasuunnitel-

man teossa on hyvä huomioida myös, mitä suunnitelmia tulevaisuudelle on tehty aiem-

pina vuosina. Talousarvio tehdään toimintasuunnitelman pohjalta ja siitä ilmenee, minkä 

verran kustannuksia tai tuloja suunnitellut toimenpiteet aiheuttavat ja vaativat. Jotta toi-

mintasuunnitelmasta ja talousarviosta on todellista hyötyä toiminnalle, on järkevää seu-

rata vuoden aikana sitä, miten asetettuihin tavoitteisiin on päästy ja pohtia miten saavut-

tamattomat tavoitteet saadaan toteutettua. Suurin vastuu talousarvion ja toimintasuunni-

telman toteuttamisesta on yhdistyksen hallituksella. 

Toimeksiantajayhdistyksessä talousarvioista käytetään nimitystä budjetti. Budjetin teke-

minen aloitetaan hyvissä ajoin ennen marraskuussa pidettävää syyskokousta. Budjetin 

tekeminen aloitetaan suunnittelemalla tavoitteet suuremmille investointikohteille. Budje-

toinnissa huomioidaan kustannustason mukaiset hinnankorotukset ratsastuskoulun ja 

jäsenhintojen osalta. Osa talousarvion luvuista saadaan kirjanpitäjältä ja loput suunnitel-

mat tehdään aiempien vuosien lukujen perusteella lisäten ennalta tiedettävät kustannuk-

set sekä toivotut todennäköiset tuotot. Kirjanpitäjältä saatavat luvut koostuvat esimer-

kiksi seuraavan vuoden aikana tehtävistä poistoista sekä kiinteän omaisuuden arvoista. 

Toiminnan jatkuvuuden ansiosta suurin osa luvuista saadaan ennakoitua huomioimalla 

mahdolliset hinnankorotukset sekä kiinteistön vaatimat korjaukset tai uudistukset.  

Yhdistyksen budjettisuunnitelman pohja on ollut pitkään samanlainen. Budjetin luvut on 

jaoteltu taseeseen ja tuloslaskelmaan. Lisäksi tuloslaskelma on jaettu eri osioihin, jotka 

kattavat seura-, talli- ja ratsastuskoulutoiminnan. Lopussa kaikkien edellä mainittujen 
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tuloslaskelman osioiden tulokset lasketaan yhteen. Kun tuotot ja kustannukset eritellään 

osioihin, on yhdistyksen jäsenten helpompi saada kuva siitä, miten ne jakautuvat eri osa-

alueille. Budjetin lukujen vertailukohteena ovat luvut kuluvan vuoden budjetista sekä 

edellisen ja kuluvan vuoden toteutuneet luvut. Vertailulukujen avulla on helpompaa 

saada käsitys kulujen muutoksesta sekä siitä, miten toiminta on kehittynyt ja miten sitä 

aiotaan tulevaisuudessa kehittää.  

Kulut tulee arvioida budjetissa ennemmin liian korkeiksi kuin mataliksi ja samalla myös 

tuotot tulee ennemmin aliarvioida kuin yliarvioida. Budjetin tekemisen helpottamiseksi 

tulee isoimmat investoinnit suunnitella ja kilpailuttaa hyvissä ajoin etukäteen, jotta ne 

saadaan osaksi toimintasuunnitelmaa ja talousarviota. Kilpailutuksessa tulee huomioida 

useampia eri vaihtoehtoja, jotta saadaan käsitys todellisista kustannuksista ja investoin-

tiin liittyvistä kustannusriskeistä. Budjettia tehtäessä on hyvä tarkastella myös jo ole-

massa olevia kulueriä ja tehdä niihin kilpailutuksia tarpeen vaatiessa. Tällaisia kulueriä 

voivat olla esimerkiksi jätehuolto- ja sähkösopimukset.  

Budjetin tekemiseen osallistuvat pääosin samat henkilöt vuodesta toiseen, jolloin budje-

tin tekeminen jää helposti muutaman ihmisen osaamisen varaan. Samalla myös budjetin 

toteutumisen seuranta jää helposti samojen ihmisen toteuttavaksi. Budjetin tekemisessä 

keskeistä on, että sen tekijät ovat sitoutuneita seuraamaan lukujen toteutumista, jotta 

budjetin tekemisestä on todellista hyötyä, eikä sitä tehdä vain pakon vuoksi. Yhdistystoi-

minnassa mukana olevien henkilöiden vaihtuvuuden vuoksi on kannattavaa, että use-

ampi hallituksessa oleva toimija osaa koostaa budjetin ja myös osallistuu budjetin teke-

miseen, jotta budjetin tekemisen hyöty saavutetaan myös pitkällä tähtäimellä.  

4.5 Palveluiden ja tuotteiden hinnoittelu 

Toimeksiantajayhdistyksen hinnoittelun haasteena on tuotteille toivotun katteen määrit-

teleminen tuotteille ja palveluille. Tarjottavat suoritteet koostuvat pääosin palveluista, ja 

konkreettisten tuotteiden myyminen on pääosin kilpailuiden ohessa toimivasta kanttii-

nista tapahtuvaa myyntiä, joka on satunnaista, ja jonka tuotot ja kustannukset ovat vaih-

televia. Kanttiinituotteiden hinnoittelu on tähän asti tehty kustannusten pohjalta lisää-

mällä satunnaisesti katetta eri tuotteille kokemuspohjan perusteella. Kanttiinituotteiden 

hinnoittelun haasteena on myytävän tarjonnan vaihtelevuus ja se, että osa tuotteista on 

valmiina ostettuja ja osa jäsenten itse tekemiä. Ratsastuskoulutunteja on kolmea eri 
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tyyppiä, ja ne on hinnoiteltu pitkälti tunnin keston ja ryhmäkoon mukaan aiempien hinto-

jen perusteella. 

Hinnoittelun taustalla on hyvä kartoittaa kilpailijoiden hintoja, sillä liian korkeat hinnat 

karsivat helposti harrastajia. Hintojen täytyy kuitenkin kattaa palvelusta aiheutuvat kus-

tannukset, jotta toiminta ei tuota tappiota. Tulevaisuuden hintakehitystä on myös tärkeää 

pohtia jo eteenpäin, jotta suurilta hinnan kertanostoilta vältytään. Kaiken hinnoittelun tu-

lee kuitenkin pohjautua asetettuun tuottotavoitteeseen, jotta toiminnasta saadaan yhdis-

tyksen jatkuvuuden kannalta tarpeeksi kannattavaa. 

Jäsenmaksujen hinnoittelu pohjautuu Suomen Ratsastajainliiton asettamiin jäsenhintoi-

hin sekä muiden lähiseudun ratsastusseurojen asettamiin hintoihin. SRL:n jäsenhintojen 

päälle lisätään seuran osuus jäsenmaksuista jokaiselle jäsenryhmälle erikseen. Lähes 

kaikki Suomessa toimivat ratsastusseurat kuuluvat Suomen Ratsastajainliittoon, jolloin 

kaikkien seurojen pohja jäsenmaksuille on yhtä suuri. Samalla kaikille ratsastusseuraan 

liittyville kuuluvat samat keskusliiton tarjoamat edut riippumatta edustetusta seurasta, 

jolloin pelkällä hinnalla kilpaileminen ei välttämättä ole kannattavaa. Hinnoittelun ollessa 

hyvin säänneltyä jäsenhintojen suunnittelua ei käsitellä tässä opinnäytetyössä enempää. 

Myös kilpailujen lähtömaksut ovat jonkin verran säännösteltyjä SRL:n toimesta. Mitä kor-

keammat lähtömaksut ovat, sitä korkeammat palkintojen tulee olla. Lisäksi alemman ta-

son kilpailuissa on asetettu rajat, joita korkeampia lähtömaksut eivät saa olla. Kilpailujen 

järjestäjiä on myös jonkin verran, mikä aiheuttaa kilpailua lähtömaksujen suuruuden suh-

teen varsinkin alemman tason kilpailuissa. Kilpailujen hinnoittelun osalta tässä työssä ei 

käydä läpi eri hinnoittelumenetelmien toimivuutta, sillä hinnoittelun pohjana on omat laji-

kohtaiset määräykset hintojen suuruudesta. 

Toimeksiantajayhdistyksen keskeisimmät kulut palveluiden tuottamisessa koostuvat yrit-

täjinä toimivien ratsastuksenopettajien palkoista sekä hevosten ylläpidosta. Palveluiden 

ylläpitäminen kuluttaa paljon kiinteistöä ja ratsastusalueiden pohjia, mikä vaatii kunnos-

tus- ja uudistustöitä. Henkilöstölle kertyy työtunteja ratsastustuntien pitämisen lisäksi hal-

linnollisista töistä sekä hevosten hoitamisesta. Näitä tunteja ei voida laskuttaa asiak-

kailta, vaan näiden kustannusten tulisi näkyä tuntihinnoissa. Tuntien hinnoittelussa tulee 

huomioida myös tunnilla ratsastavien henkilöiden määrä ja se, miten kustannukset ja-

kautuvat tilanteissa, joissa tunnilla on ratsastajien lisäksi vähemmän hevosia kerralla. 

Tuntien hintojen tulee kattaa sekä opetukseen että hevosten hoitoon liittyvät kustannuk-

set. 
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Pohdittaessa hinnoittelumenetelmien soveltuvuutta ratsastusseuran toiminnassa tulee 

ottaa huomioon se, mitä kaikkia kustannuksia hinnoittelumenetelmien tulee kattaa. Ka-

tetuottohinnoittelun etuna on se, että tuotteille ei tarvitse kohdistaa kiinteitä kustannuksia 

vaan ne huomioidaan asetetussa katetuottotavoitteessa. Voittolisähinnoittelussa kes-

keistä on laskea tuotteen omakustannusarvo, joka kattaa kaikki tuotteen välilliset ja vä-

littömät kustannukset. Onnistuessaan voittolisähinnoittelulla saadaan tarkempi tulos, 

mutta välittömien ja välillisten kustannusten kohdistaminen tietylle tuotteelle on kuitenkin 

haasteellista monien toiminnan osa-alueiden ollessa tavalla tai toisella sidoksissa toi-

siinsa, jolloin esimerkiksi poistojen tai hallintokulujen kohdistaminen on vaikeaa. 

Kanttiinituotteiden osalta voittolisähinnoittelu on mahdollista, sillä niihin ei liity välillisesti 

poistoja tai isompia hallinnollisia kuluja, jotka voitaisiin kohdistaa tietylle myytävälle koh-

teelle.  Ratsastustuntien hinnoittelun osalta voittolisähinnoittelun suurin haaste on oikei-

den kustannusten kohdistaminen tuotteelle, sillä hevosten ylläpitoon ja kiinteistön huol-

toon liittyy paljon kustannuksia, jotka eivät suoraan kohdistu ratsastustunnille, mutta ovat 

välillisiä kustannuksia. 

Kanttiinituotteiden osalta katetuottohinnoittelu on hyvä vaihtoehto sen suhteen, että tuot-

teille kohdistuu hyvin vähän kiinteitä kustannuksia, jolloin niiden huomioiminen osana 

hinnoittelua ei ole keskeistä. Ratsastustuntien osalta katetuottohinnoittelun haasteena 

on kiinteiden kustannusten suhteuttaminen katetuottotavoitteeseen sekä se, miten eri-

laisten tarjottavien tuntien muuttuvat kustannukset suhteutetaan ratsastustuntia kohden 

ryhmäkoon mukaan. Hinnoittelun perustana on kannattavampaa hyödyntää katetuotto-

hinnoittelua, koska silloin toimintaan liittyvät kiinteät kustannukset huomioidaan katetuot-

totavoitteessa eikä niiden kohdistaminen ole yhtä tarkkaa kuin voittolisähinnoittelussa. 
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Kuva 12. Hinnan laskeminen katetuottohinnoittelulla. 

Jotta katetuottohinnoittelua voidaan käyttää tuntihinnan laskemiseen, tulee ratsastustun-

teja koskevat muuttuvat kustannukset kohdistaa yhdelle ratsastustunnille yhdelle ratsas-

tajalle. Esimerkkilaskennassa (Kuva 12) on oletettu, että tuntisuunnitelma on sama läpi 

vuoden. Pääsääntöisesti ratsastuskoulun hevosilla on lomaa kesällä kolme viikkoa ja 

talvella yksi viikko, jolloin hinnoittelussa kustannukset jakaantuvat 48 viikolle vuodessa. 

Tuntikalenteri sisältää tällä hetkellä yhden 1,5 tunnin kestoisen intensiivitunnin, joka si-

sältää 6 ratsukkoa, kuusi tehoryhmää, joissa on viisi ratsukkoa sekä 13 normaalia ryh-

mää, joissa on kerrallaan kahdeksan ratsukkoa. Hinnoittelussa otetaan huomioon käyt-

töaste, jolloin hinnassa voidaan huomioida se, etteivät tunnit ole aina täysiä.  

Kun kustannukset on jaettu yksittäiselle ratsastustunnille, lisätään kustannuksen päälle 

kiinteiden kustannusten ja ylijäämätavoitteen mukainen katetuotto. Yksittäisestä ratsas-

tajan ratsastamasta ratsastustunnista käytetään esimerkkilaskelmassa nimitystä hevos-

tunti, viitaten hevosille kohdistuviin työtunteihin. Esimerkkilaskelmassa on laskettu rat-

sastuskouluun liittyvät kiinteät kustannukset ratsastustuntia kohden, jotta hinnoittelua 

varten osataan asettaa tarpeeksi korkea haluttu katetuotto, joka kattaa kaikki kiinteät 
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kustannukset ja tuo samalla hiukan tuottoa kattamaan mahdolliset tulevaisuuden inves-

toinnit. Ratsastuskouluun kohdistuvia investointeja ovat esimerkiksi uusien hevosten 

hankinnat, sillä vanhojen hevosten myynnistä saatavat tuotot eivät kata uusien hevosten 

koko hankintahintaa. Yksittäiselle tunnille voidaan asettaa jokin voittotavoite, joka halu-

taan saada kiinteiden kustannusten kattamisen lisäksi. Laskelmassa täydennettävät lu-

vut on merkitty tummennetuin reunoin. 

Jotta katetuottohinnoittelumallia voitaisiin käyttää, tulee laskelmissa huomioida myös ti-

lanteet, joissa tunnit eivät ole täynnä, jolloin kustannuksia kohdistuu eri tavalla eri kokoi-

sille ryhmille. Esimerkkilaskennassa on lisäksi huomioitu kaikki opetukseen liittyvät kus-

tannukset, mukaan lukien yksittäis- ja pienryhmätuntien kustannukset, joiden hinnoittelut 

poikkeavat tavallisista viikkotunneista. Samaa hinnoittelua voidaan soveltaa myös kysei-

siin tunteihin, mutta niille toivottu katetuotto saattaa olla erilainen. Laskentamallin haas-

teena on katetuottotavoitteen asettaminen sellaiseksi, että se kattaa kaikki kiinteät kus-

tannukset.  

Hinnoittelussa tulee lisäksi huomioida eri ryhmien koot, jotta saadaan laskettua, kuinka 

paljon kustannuksia tulee yhdelle ratsastustuntiryhmälle, jotta ryhmäkokoon liittyvät kus-

tannukset saadaan laskettua. Esimerkiksi opetuskustannukset jakaantuvat pienem-

mässä ryhmässä pienemmälle määrälle ihmisiä kuin isossa ryhmässä, jolloin muuttuvat 

kustannukset pitäisi voida kohdistaa tarkemmin yhtä ryhmää koskien. Tällöin haasteena 

on lisäksi muiden kuin opetustuntien kustannusten jakaminen ratsastustuntien kustan-

nuksiin. Hinnoittelussa ei myöskään oteta huomioon muita ratsastuskoulun seuralle ai-

heuttamia kustannuksia, kuten esimerkiksi pohjien tai tarhojen kunnostukseen liittyviä 

kustannuksia, jotka johtuvat osaltaan ratsastuskouluhevosten aiheuttamasta kulutuk-

sesta.  

 

Kuva 13. Hinnoittelukertoimen laskeminen. 
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Hinnoittelukerroin antaa valmiin prosenttiosuuden, joka lisätään tuotteen ostohinnan 

päälle. Tällöin kaikille hinnoiteltaville tuotteille määräytyy yhteneväinen tuottotavoite ka-

tetuottoprosentin avulla. Esimerkkilaskelmassa (Kuva 13) hinnoittelukerroin on laskettu 

ratsastuskoulutunnille ja myyntikateprosentti saadaan aiemmin lasketusta myyntikat-

teesta. Hinnoittelukerroin tulee suunnitella ja laskea erikseen eri tuotteille myyntikohteen 

mukaan myyntikateprosentin avulla. 

Hinnoittelukertoimen käyttö toimeksiantajayhdistyksessä toimisi parhaiten kanttiinitoi-

minnassa, sillä siellä tuotteilla on jokin ostohinta, jonka päälle hinnoittelukertoimen voi 

lisätä. Hinnoittelukertoimen haasteena voi olla toivotun katteen määritteleminen ja se, 

onko kaikille eri myytäville tuotteille kannattavaa asettaa samaa tuottotavoitetta. Kysei-

sen hinnoittelumallin etuna kuitenkin on se, että hinta saadaan laskettua helposti aina 

uudelle tarjottavalle tuotteelle. Ratsastustuntien osalta hinnoittelukerroin ei ole kannat-

tava hinnoittelutapa, sillä tarjottavat tuotteet eroavat toisistaan, eikä niille ole mitään tiet-

tyä ostohintaa, jonka päälle voitaisiin asettaa jokin tietty prosentuaalinen tuottotavoite. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Talouden suunnittelu ja seuranta ovat keskeisiä tekijöitä yhdistystoiminnan kannattavuu-

den saavuttamisessa. Jotta toiminta olisi jatkuvaa ja jäsenistölle mielekästä, tulee toi-

minnan olla hyvin suunniteltua ja taloudellisesti järkevää. Yhdistyksen jäsenten ja halli-

tuksen on tärkeää tietää mistä eri tuotot ja kustannukset syntyvät. Toiminnan kehittämi-

sen edellytyksenä on seurata toteutuneita tuloksia talouden osalta, sillä ilman seurantaa, 

tehtyjen muutosten hyötyjä on vaikeaa huomata.  

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajayhdistyksen haasteena on toiminnan laajuus ja toi-

mijoiden vaihtuvuus. Kun ihmiset eivät ole valmiita sitoutumaan yhdistyksen hallitustoi-

mintaan moneksi vuodeksi eteenpäin, on tärkeää, että talouden suunnitteluun ja seuran-

taan saadaan kehitettyä toimintamalleja, jotka jatkuvat vaikka henkilöt Turun Ratsastajat 

ry:n hallituksessa vaihtuisivat. Tämän työn tavoitteena oli löytää vaihtoehtoja talouden 

seurannalle, jotta toiminta saadaan pysymään kannattavana pitkällä tähtäimellä. 

Yhdistyksen toiminnasta saatuja tuottoja ja kannattavuutta saadaan parhaiten seurattua 

laskemalla myyntikate ja myyntikateprosentti, joiden avulla nähdään, kuinka kannattavaa 

toiminta on ollut. Kannattavuuden seurannan kohteet kohdistuvat useammin pienempiin 

osiin yhdistyksen toiminnasta ja työssä esitettyjä laskumalleja voidaan hyödyntää sekä 

ratsastuskoulutoiminnan että kilpailuiden järjestämisen seurannassa.  

Koko toiminnan kannattavuuden seuranta voidaan toteuttaa rahoituksen ja maksukyvyn 

seurannalla. Nettokäyttöpääoman avulla saadaan laskettua, kuinka maksuvalmis yhdis-

tys on. Omavaraisuusasteen seuranta on keskeistä investointeja suunnitellessa, jotta 

rahoitusomaisuuden määrä ei nouse yhdistyksessä liian korkeaksi suhteessa omaan 

pääomaan, jolloin hyvän maksuvalmiuden ylläpitäminen on haastavaa. Quick ration las-

kemisen avulla taas saadaan selville se, kuinka hyvin yhdistys selviää lyhytaikaisista ve-

loistaan.  

Jotta toiminnasta saadaan kannattavaa, tulee tuotteiden ja palveluiden hinnoittelun olla 

hyvin suunniteltua. Ratsastuskoulutoiminnan osalta hinnoittelussa on kannattavinta hyö-

dyntää katetuottohinnoittelua, sillä siinä eri kustannukset saadaan parhaiten kohdistettua 

yhtä ratsastustuntia kohden. Kanttiinituotteiden hinnoittelussa parhaiten toimii hinnoitte-

lukerroin, sillä sen avulla uusillekin tuotteille saadaan helposti asetettua hinta halutun 

katetuoton avulla. 
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Tässä työssä esitettyjen esimerkkilaskelmien pohjalta toimeksiantajayhdistykselle on 

koottu Excel-tiedosto, jonka pohjalta laskelmat ovat helppo tulevaisuudessa päivittää 

syöttämällä seurattavan vuoden tuloslaskelman ja taseen tulokset taulukkoon. Syöttä-

mällä luvut taulukkoon eri välilehdillä olevat laskelmat päivittyvät. Kun eri laskentamallit 

saadaan käyttöön, on yhdistyksen hallituksen mahdollista karsia tulevaisuudessa hyö-

dynnettävät laskelmat. Talouden seurannassa keskeistä ei ole seurannan määrä vaan 

se, että seurattavat kohteet ovat hyödyllisiä ja laskelmat antavat tuloksia, joita voidaan 

käyttää toiminnan kehittämiseen.  

Tulevaisuudessa toimeksiantajayhdistyksen olisi hyvä lisätä seurantaa kapeammille toi-

minnan osa-aluille varsinkin ratsastuskoulutoiminnan osalta, jotta hinnoittelusta saadaan 

kannattavaa kaikkien tuntityyppien osalta. Yhdistystoiminnan talouden suunnittelussa on 

tärkeää pitää mielessä toiminnan yleishyödyllisyys ja se, ettei toiminnan päätavoite ole 

voitto, vaan jäsenten edun tukeminen. Samalla voittoa kuitenkin tarvitaan investointiku-

lujen kattamiseen ja olemassa olevien lainojen takaisinmaksuun, jolloin toiminnan suun-

nittelun tärkeys korostuu. 
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