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Opinnäytetyön tarkoituksena oli laskea ja analysoida kosmetiikkaa maahantuovalle
yritykselle kannattavuuden ja tehokkuuden tunnuslukuja, joiden pohjalta yritykselle
annettiin kehitysehdotuksia liiketoiminnan kannattavuuden kehittämiseen. Opinnäytetyö
toteutettiin uudelle yritykselle, jolla ei ollut vielä selkeitä taloudellisia tavoitteita.
Tavoitteena oli saada yritykselle selkeämpi kuva sen taloudellisesta tilanteesta, auttaa
yritystä kiinnittämään taloudellisiin ongelmakohtiin huomiota ja helpottaa yrityksen
taloudellista seurantaa, jotta yritys saavuttaisi taloudelliset tavoitteensa.
Tutkimusstrategiaksi määräytyi tapaustutkimus, koska opinnäytetyössä tutkitaan yhtä
kohdeyritystä kattavasti. Tutkimusmenetelmä opinnäytetyössä oli kvalitatiivinen
tutkimusmenetelmä. Yrittäjälle tehtiin kvalitatiivinen teemahaastattelu, jotta yritystä, sen
haasteita ja toimialaa olisi tunnettu paremmin. Teoreettinen viitekehys luodaan
tutkimukseen talousjohtamiseen liittyvän kirjallisuuteen perustuen, jonka takia
teoriaosuudessa keskitytään taloudellisiin tunnuslukuihin ja tilinpäätösanalyysiin.
Tunnuslukuanalyysin
laskennassa
käytettiin
pääasiassa
vuoden
2018
tilinpäätösasiakirjoja. Yritys oli kasvanut edellisestä tilikaudesta ja sen liikevaihdon
kasvu oli 123,50 prosenttia. Yrityksen myyntikate oli pieni verrattuna kaupan alan pkyrityksien keskimääräiseen myyntikatteeseen. Muuttuvien kustannusten ulkopuolisten
palveluiden kulut olivat suuret, mikä oli yksi syy myyntikatteen pienuudelle. Hurjan
kasvun myötä yrityksen kiinteät kustannukset olivat myös kasvaneet, jolloin kate ei
riittänyt kattamaan yrityksen kuluja. Yrityksen tulos oli tappiollinen ja näin heijastui
negatiivisesti omaan pääomaan. Vaikka pääoman tuotto -tunnusluvut olivat heikkoja,
yrityksen pääomien kiertoajat eivät venyneet liian pitkiksi ja pääomien käyttö oli
tehokasta.
Analysoinnin perusteella löytyi useita kehitysehdotuksia. Yrityksen tulisi panostaa
strategiaansa ja tavoitteisiinsa, sillä tällä hetkellä kovin selkeitä taloudellisia tavoitteita ei
ole. Yrityksen kilpailukeinona on ollut hieman alhaisempi hinnoittelu kuin kilpailijoilla,
jonka takia myyntikate on heikompi. Yrityksen olisi hyvä hieman nostaa
kokonaismyyntikatettaan tai lisätä huomattavasti volyymia. Ulkopuolisten palveluiden
kustannuksia tulee saada karsittua, kuten myös kiinteitä kustannuksia. Yrityksen
kiinteisiin kustannuksiin sisältyi paljon markkinointikuluja, joiden tarpeellisuutta ja
lisäarvon luomista tulisi tarkastella. Yrityksen olisi jatkossa hyvä valita strategiaansa
tukevia tunnuslukuja ja seurata niitä suunnitellusti esimerkiksi kuukausittain. Näin
yrittäjällä olisi parempi käsitys yrityksen taloudellisesta tilasta.
Asiasanat: kannattavuus, tunnusluvut, tehokkuus
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The purpose of this thesis was to calculate and analyse profitability and efficiency key
figures for a cosmetics importing company. Based on the analysis, the company was
given proposals to develop the profitability of the business. The thesis was commissioned from a new company which had not set clear financial goals. The goal was to
give the company a clear picture of its financial situation, to help the company to pay
attention to its financial issues and to facilitate the company’s financial monitoring so
that the company would reach its financial targets.
The research method in the thesis was a qualitative research method. A qualitative
theme interview was made for the entrepreneur in order to understand the company, its
challenges and the industry better. The theoretical framework was created on the basis
of the literature on financial management, which focused on the key figures in the theoretical part.
The data used in the calculation for key figures were from the financial statements of
2018. The company had grown from the previous financial year and its revenue grew by
123,50 percent. The company’s gross margin was low compared to the average gross
margin of the small and medium-sized companies in retail. The costs of external services were high, which was one of the reasons for the low margin. As a result of the
fierce growth, the company’s fixed costs had also increased, which meant that the margin did not cover company’s costs. The company made a loss and which was negatively
reflected in equity. Even though the return on capital was weak, the rotation ratio of
capital did not take too long, which meant that the use of capital was effective.
In the research there were found several points for improvement based on the analysis.
The company should work with its strategy and goals, because currently there were no
precise financial goals. The company’s competitive strategy had been to quote a somewhat lower price than the competitors, which explained the lower gross margin. However, it would be a good idea for the company to slightly increase its overall gross margin or increase its volume. The costs of external services must be reduced along with
the fixed costs. The company’s fixed costs included a lot of marketing costs. The necessity and added value of these costs should be considered. Furthermore, in the future the
company should choose key figures that support its strategy and monitor them as
planned, e.g. on monthly basis. This would give the entrepreneur a better understanding
of the company’s financial situation.
Key words: profitability, key figure, efficiency
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LYHENTEET JA TERMIT
ROE

Return on Equity. Oman pääoman tuoton tunnusluvun
lyhenne.

ROA

Return on Assets. Kokonaispääoman tuoton tunnusluvun
lyhenne.

ROI

Return on Investment. Sijoitetun pääoman tuoton tunnusluvun
lyhenne.

B2B-myynti

Business-to-business-myynti. Yritykseltä yritykselle myynti.
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1 JOHDANTO
Toimeksiantajayrityksenä opinnäytetyölle toimii kosmetiikkaa ja ihonhoitotuotteita
maahantuova osakeyhtiö. Yritys myy tuotteitaan yritysasiakkailleen ja verkkokaupassaan
kuluttajille. Yrityksellä on tällä hetkellä kaksi suurempaa yritysasiakasta ja neuvottelut
ovat käynnissä uusille sopimuksille. Yritys perustettiin kesällä 2016, joten yritystoiminta
on vielä uutta.
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on laskea ja analysoida toimeksiantajayritykselle
erilaisia

kannattavuuden ja

toimeksiantajayritykselle

tehokkuuden tunnuslukuja.

annetaan

ideoita

ja

Analysoinnin

toimenpiteitä

pohjalta

liiketoiminnan

kannattavuuden kehittämiseen.
Opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa toimeksiantajayritykselle analyysi yrityksen
kannattavuudesta tunnuslukuja hyödyntäen, mikä auttaa yritystä seuraamaan taloudellista
suoriutumistaan ja helpottaa yrityksen päätöksentekoa taloudellisissa kysymyksissä.
Yritys on kasvanut paljon kahdessa ja puolessa vuodessa, mikä on vaatinut yritykseltä
paljon resursseja. Taloudellinen seuraaminen on jäänyt vähemmälle, eikä yrityksellä ole
aiemmin ollut käytössään raportteja tai tunnuslukuja, jotka tekisivät seuraamisen
helpommaksi.
Opinnäytetyö keskittyy tunnusluvuilla johtamiseen. Teoreettinen viitekehys luodaan
tutkimukseen talousjohtamiseen liittyvän kirjallisuuteen perustuen, minkä takia
teoriaosuudessa keskitytään taloudellisiin tunnuslukuihin ja tunnuslukuanalyysiin. Tässä
opinnäytetyössä kirjoittaja laatii ehdotelman käytettävistä tunnusluvuista, laskee päätetyt
tunnusluvut, analysoi tunnusluvut ja antaa yritykselle kehitysehdotuksia analyysin
perusteella. Analyysiin sisällytetään tunnuslukuja yrittäjän toiveiden ja haasteiden
pohjalta.
Tutkimusstrategiana opinnäytetyössä on tapaustutkimus, sillä tarkastelussa on
kohdeyritys, jonka kattava analysointi on opinnäytetyön keskiössä (Eriksson & Koistinen
2005, 4). Opinnäytetyössä tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen eli laadullinen, sillä se
pohjautuu kohdeyrityksen tunnuslukujen kokonaisvaltaiseen analysointiin ja tulkintaan.
Tutkimusaineistona
tilinpäätösasiakirjoja.

on

käytetty
Yrittäjälle

kohdeyrityksen
toteutettiin

vuosien
laadullinen

2017

ja

2018

puolistrukturoitu
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teemahaastattelu, jossa teemoina olivat yrityksen taloudellinen tila ja sen haasteet,
taloudelliset tavoitteet, taloudellinen seuranta ja liiketoiminta. (Tuomi & Sarajärvi 2018.)
Opinnäyte pyrkii vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:


Mitä yrityksen tulisi ottaa huomioon, jotta se olisi kannattava?



Mitä tunnuslukuja yrityksen tulisi seurata?



Millainen on yrityksen taloudellinen tilanne?
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2 TALOUDELLISESTI TERVE YRITYS
Syventyäkseen kannattavuuden tunnuslukujen laskentaan ja analyysiin, on hyvä ensin
ymmärtää, mistä yrityksen taloudellinen tila koostuu. Tässä luvussa esitellään tärkeimmät
tilinpäätösasiakirjat, joita käytetään pohjana yrityksen tunnuslukujen laskennassa ja
taloudellisen tilan arvioinnissa. Lisäksi perehdytään yrityksen talouden osa-alueista
maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen, joiden yleisimmät tunnusluvut esitellään.
2.1

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma on yhteenveto yrityksen tuloista ja menoista tiettynä ajanjaksona.
Tilinpäätöstä tehtäessä, tuloslaskelma kertoo tilikauden aikaiset tulot ja menot. Yleisin
tuloslaskelman kaava on kululajikohtainen tuloslaskelma, mutta yritys voi käyttää myös
toimintokohtaista tuloslaskelman kaavaa. Tuloslaskelman kaavaa ei tule muuttaa, ellei se
ole tarpeellista oikean ja riittävän kuvan saamiseksi. (Kerbs 2016.) Tuloslaskelman
ylimmäisellä rivillä esitetään liikevaihto eli yrityksen kokonaismyynti, josta muuttuvat
kustannukset vähennettyä saadaan yrityksen myyntikate. Kun myyntikatteesta
vähennetään kiinteät kustannukset, saadaan yrityksen käyttökate ja liikevoitto, kun
käyttökatteesta vähennetään poistot. Liikevoittoon joko lisätään rahoitustuotot tai
vähennetään rahoituskulut ja näin lopputuloksena saadaan liiketoiminnan tulos tai tappio.
Seuraavissa alaluvuissa paneudutaan tuloslaskelman osioihin tarkemmin.
2.1.1 Myynti
Yrityksen liikevaihto koostuu tuotteiden ja palveluiden myynnistä saadusta tuotosta, josta
on vähennetty myönnetyt alennukset, arvonlisävero sekä muut välittömästi myynnin
määrään perustuvat verot (Lindblad 2017). Myynti on merkittävä tavoite- ja
seurantalaskennan kohde, jota yrityksen johto ja vastuuhenkilöt seuraavat jatkuvasti. Jos
myynnin seurantalaskelmassa esiintyy merkittävää eroa suunnitellun ja budjetoidun
myynnin välillä, johto ja vastuuhenkilöt analysoivat tapahtuneen syitä ja mahdollisesti
tekevät muutoksia liiketoiminnassa. Myynnistä halutaan raportointia laajasti ja siitä
voidaan raportoida monella eri tavalla. (Eklund & Kekkonen 2011, 23.)
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2.1.2 Toiminnan kustannukset
Myytävien tuotteiden ostohinnat ovat tavarakustannuksia kaupan alalla. Yritys ja
toimittaja sopivat ostohinnat tietylle ajanjaksolle ostosopimuksessa. Ostohintaa
neuvoteltaessa ostaja pyrkii saamaan mahdollisimman edullisen ostohinnan, kun taas
toimittaja pyrkii mahdollisimman korkeaan hintaan. Yritykset usein kilpailuttavat
toimittajien tarjoamia hintoja ja näin varmistavat tietyn kustannustason tietylle
ajanjaksolle tai kohteelle. (Eklund & Kekkonen 2011, 25.) Muuttuvien kustannusten
määrä riippuu myynnin volyymista eli kuinka paljon tuotteita yritys myy (Alhola &
Lauslahti 2000, 55). Kiinteät kustannukset ovat yritykselle samat, myivät he tuotteita tai
ei. Yrityksen myynti tulisi siis kattaa toiminnan muuttuvat kustannukset ja kiinteät
kustannukset. (Eklund & Kekkonen 2011, 27.) Tavallisimpia yrityksen kiinteitä kuluja
ovat tuotantovälineet, toimitilavuokrat, palkat sosiaalikuluineen, puhelin- ja sähkökulut
(Alhola & Lauslahti 2000, 57). Myynnin ja markkinoinnin kustannukset syntyvät
erilaisten palveluiden ostoista, materiaaleista ja tarvikkeista sekä mainonnasta.
Toimitilakustannuksiin sisältyy erilaiset toimitilan ylläpitokustannukset, kuten sähkö-,
vesi-, siivous-, vartiointi- ja kunnossapitokustannukset. Toimitilakustannuksiin sisältyy
myöskin mahdolliset toimitilavuokrat. Hallinto sisältää monia eri kustannuksia, kuten
taloushallinnon ostopalvelut, tietojärjestelmien ylläpitokustannukset, kokous- ja
neuvottelukustannukset sekä puhelin- ja dataliikennekustannukset. (Eklund & Kekkonen
2011, 32.)
2.1.3 Kate
Yrityksen kannattavuuden arviointiin ja hallintaan käytetään katetuottolaskentaa. Se
ilmaisee myös yksinkertaisen ja hyvän laskentakaavan erityisesti lyhyen tähtäimen
päätöksen teon tueksi. Lähtökohtana katetuottolaskennalle on jako muuttuviin ja
kiinteisiin kustannuksiin. Katetuotto on tuottojen ja muuttuvien kustannusten erotus.
Katetuoton muita nimityksiä ovat myös myyntikate ja bruttokate. Vähennettäessä
myyntikatteesta kiinteät kustannukset saadaan yrityksen tulos, olettaen poistojen,
korkojen ja verojen olevan osa kiinteitä kustannuksia. (Alhola & Lausmäki 2000, 66.)
Katetuoton avulla ei yleensä verrata eri alojen yrityksiä keskenään, mutta sen kautta
voidaan vertailla esimerkiksi eri tuoteryhmien ja tuotteiden kannattavuuksia yrityksen
sisällä. Katetuottoa seurataan etenkin myynti-, valmistus-, ja osto-osastoilla, sillä
katetuotto lasketaan valmistuskustannusten ja myyntituottojen tai ostohintojen ja
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myyntituottojen erotuksena. Katetuotto on merkittävä osa yrityksen kokonaistulosta, siksi
myös

johdon

tulee

seurata

myyntikatteen

toteutumista.

Yrityksen

kokonaiskatetuottotavoite lasketaan johdon määrittämän tulostavoitteen ja kiinteiden
kulujen summana. (Eklund & Kekkonen 2011, 65.)
2.1.4 Tulos
Kannattavuutta voidaan yksinkertaisimmillaan mitata siten, kuinka paljon yritys tekee
tulosta tai tappiota. Tulos lasketaan aina tietyltä ajanjaksolta esimerkiksi kuukaudelta tai
tilikaudelta. Kun liikevaihdosta ja muista myyntituotoista vähennetään eri kustannuseriä,
saadaan eri tuloskäsitteitä. Tavallisesti liikevaihto ja kustannukset lasketaan ilman
arvonlisäveroa. Kun kokonaistuotoista vähennetään muuttuvat ja kiinteät kustannukset
sisältäen poistot, korkomenot ja verot, saadaan yrityksen kokonaistulos. Tämä merkitään
tuloslaskelman viimeiselle riville ja kertoo osuuden mikä yrittäjälle jää kaikkien
liiketoiminnallisten kustannusten jälkeen. Kun kokonaistuotoista vähennetään muuttuvat
ja kiinteät kustannukset mukaan lukien poistot saadaan liiketulos. Tämä tulos kuvastaa
yritystoiminnan kannattavuutta ottamatta huomioon yrityksen verotusta tai sitä, miten
yritys on rahoitettu. (Eklund & Kekkonen 2011, 63–64.)
2.2

Tase

Tilinpäätöksen yhteydessä yritys laatii tuloslaskelman lisäksi myös taseen. Tase kertoo,
mitä yritys omistaa ja miten tämä on rahoitettu. Toisin kuin tuloslaskelma, tase kuvastaa
yrityksen tilaa tilikauden viimeisenä päivänä. Tase on jaettu kahteen osaan, vastaavaan ja
vastattavaan. Johdon laskentatoimessa tärkeimmät dokumentit ovat tuloslaskelma ja tase,
joista saadaan tarvittavat tiedot tunnuslukujen rakentamiseen. Seuraavat alaluvut kertovat
tarkemmin taseen sisällöstä.
2.2.1 Vastaavaa
Taseen vastaavaa -puoli sisältää yksinkertaistettuna yrityksen omistaman omaisuuden.
Taseen vastaavaa puoli jaetaan vielä kahteen osaan, jotka ovat pysyvät vastaavat ja
vaihtuvat vastaavat. Pysyvien vastaavien alle on listattu organisaation aineettomat
hyödykkeet, joita ovat muun muassa lisenssit, patentit ja tavaramerkit. Listattuna ovat
myöskin aineelliset hyödykkeet, joita ovat esimerkiksi organisaation omistamat maa- ja
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vesialueet, rakennukset, koneet ja kalusto. Vaihtuviin vastaaviin sisältyy vaihtoomaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. (Kirjanpitolaki
1336/1997.)
2.2.2 Vastattavaa
Taseen vastattavaa -puoli yksinkertaistettuna sisältää yrityksen rahoituksen. Vastattavaa
-puoli jaetaan neljään osaan, joiden alle tehdään vielä tarkemmat erittelyt. Nämä neljä
osaa ovat: oma pääoma, tilinpäätössiirtojen kertymä, pakolliset varaukset ja vieras
pääoma. (Kirjanpitolaki 1336/1997.)
2.3

Taloudelliset osa-alueet

Yrityksen taloudelliseen tilaan vaikuttavat monet asiat, jotka jaetaan yleisesti kahteen
alueeseen: kannattavuuteen ja rahoitukseen. Opinnäytetyön tarkoituksena on keskittyä
taloudellisista osa-alueista kannattavuuteen ja sitä käsitellään syvemmin luvussa 3. Kun
puhutaan taloudellisissa toimintaedellytyksissä rahoituksesta, jaetaan se kahteen osaan:
maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen.
Maksuvalmius kertoo, pystyykö yritys selviämään maksuvelvoitteistaan toistuvasti. Kun
yrityksen maksuvalmius on hyvällä tasolla, yrityksen on helppo selviytyä maksuistaan ja
se pystyy toteuttamaan ostojansa edullisesti, sillä hyvä maksuvalmius mahdollistaa
esimerkiksi käteisalennusten käytön. (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 177.)
Vakavaraisuus kertoo, millainen yrityksen pääomarakenne on ja mittaa yrityksen
rahoitusriskiä. Mitä enemmän vierasta pääomaa yrityksen rahoitusrakenteessa on, sitä
heikompi on yrityksen vakavaraisuus ja sitä suurempi rahoitusriski yrityksellä arvioidaan
olevan. (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 175.)
2.3.1 Maksuvalmius
Maksuvalmius eli

likviditeetti

kuvaa yrityksen kykyä selviytyä erääntyvistä

lyhytaikaisista maksuvelvoitteistaan. Maksuvalmius tarkoittaa siis yrityksen lyhyen
aikavälin rahoituksen riittävyyttä. Kun yrityksen maksuvalmius on hyvällä tasolla, on
yrityksellä aina riittävästi kassareservejä tai muuta nopeasti rahaksi muutettavaa
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maksuvelvoitteidensa hoitamiseen. Yrityksen ei silloin tarvitse hankkia kallista
lisärahoitusta. (Kallunki & Kytönen 2007, 84.)
Quick ratio kuvaa lyhytaikaisten varojen suhdetta lyhytaikaisiin velkoihin. Lyhytaikaiset
varat kuvaavat yrityksen rahoja tai nopeasti rahaksi muunnettavia varoja, jotka ovat
yrityksen saatavilla. Lyhytaikaiset velat taas kuvaavat yritykselle tulevaisuudessa tulevia
lyhennyksiä. Lyhytaikaisten varojen tulisi kattaa lyhytaikaiset velat. (Walsh 2003, 118.)
Ohjearvot Quick ratiolle ovat seuraavat: Yli 1,5 arvo on erinomainen, 1-1,5 arvo on hyvä,
0,5-1 arvo on tyydyttävä, 0,3-0,5 arvo on välttävä ja alle 0,3 arvo on heikko
(Tunnuslukuopas n.d.).

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑅𝑎ℎ𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡 + 𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑡𝑎𝑣𝑎𝑡
𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡

Current ratio kuvaa myös lyhytaikaisten varojen suhdetta lyhytaikaisiin velkoihin.
Laskennallisesti Current ratio eroaa Quick ratiosta siten, että siinä on huomioitu vaihtoomaisuus, jota Quick ratiossa ei lasketa nopeasti rahaksi muunnettaviksi varoiksi. Haluttu
tunnusluvun arvo on enemmän kuin yksi, sillä silloin yrityksen varat riittävät kattamaan
yrityksen velat. (Walsh 2003, 116.) Ohjearvot Current ratiolle ovat seuraavat: Yli 2,5 arvo
on erinomainen, 2-2,5 arvo on hyvä, 1,5-2 arvo on tyydyttävä, 1-1,5 arvo on välttävä ja
alle arvon yksi on heikko (Tunnuslukuopas n.d.).

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

(𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 + 𝑙𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 + 𝑟𝑎ℎ𝑎 − 𝑗𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑘𝑘𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑎𝑟𝑣𝑜𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡)
𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎

2.3.2 Vakavaraisuus
Yrityksen vakavaraisuus kuvaa vieraan ja oman pääoman suhdetta koko pääomaan.
Vakavaraisuudesta käytetään myös nimiä velkaisuus tai rahoitusrakenne. Vakavaraisesti
terveellä yrityksellä vieraan pääoman osuus koko pääomasta ei kasva liian suureksi ja
yritys selviytyy vaivatta vieraan pääoman korkomaksuista. Tämä on erityisen tärkeää
varsinkin taloudellisesti huonoina aikoina, kun myyntituotot ovat normaalia alhaisemmat
ja liian suuret korkomaksut saattavat viedä yrityksen rahoitukselliseen ahdinkoon.
Heikko vakavaraisuus tarkoittaa suurta vieraan pääoman osuutta ja suuria korkomaksuja.
Vakavaraisuus rakennetaan pitkällä aikavälillä, sillä korollinen vieras pääoma on yleensä
pitkäaikaista rahoitusta. (Kallunki & Kytönen 2007, 80.)
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Omavaraisuusaste kertoo, kuinka suuri osuus yrityksen varallisuudesta on rahoitettu
omalla pääomalla. Mitä korkeampi omavaraisuus aste on, sitä vakaampi on yrityksen
liiketoiminta ja sitä paremmin yrityksellä on kykyä selviytyä sen sitoumuksista pitkällä
tähtäimellä. Taseen omat varat muodostavat puskurin yrityksen mahdollisia tappioita
vastaan ja omavaraisuusaste kuvaa, kuinka vahvoja nämä puskurit ovat. Jos puskurit ovat
heikot, yksikin heikko vuosi voi kaataa yrityksen liiketoiminnan. Yritys voi tulla hyvin
toimeen matalammalla omavaraisuusasteella, jos sen liiketoiminta on kannattavaa,
vakaata ja yritys ei tee tappiota. Tässä kuitenkin piilee suuri riski, jos kannattavuus laskee
liian alhaiselle tasolle. Korkean omavaraisuusasteen yrityksellä on suurempi
liikkumavapaus verrattuna matalan omavaraisuusasteen yrityksiin, sillä ne eivät reagoi
suhdanteisiin tai toimintaympäristön muutoksiin yhtä vahvasti. Esimerkiksi kasvaneen
kilpailun seurauksena heikentynyt kannattavuus ei iske omavarakkaisiin yrityksiin yhtä
pahasti kuin alhaisen omavaraisuuden omaaviin yrityksiin. Tulee kuitenkin ottaa
huomioon, että nuorten yritysten omavaraisuusaste on yleensä matalampi kuin pitkään
toimineiden yritysten. (Tunnuslukuopas n.d.) Ohjearvot omavaraisuusasteelle ovat
seuraavat: Yli 40 prosentin aste on hyvä, 20-40 prosentin aste on tyydyttävä ja alle 20
prosentin aste on heikko (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 175).

𝑂𝑚𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 =

𝑂𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
𝑥 100
𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) kuvaa kuinka velkaantunut yritys on. Tunnusluku
mittaa paljon yrityksellä on korollista nettovelkaa suhteessa omaan pääomaan. Kun
korollisista veloista vähennetään likvidit rahavarat, saadaan nettovelka. Tunnusluku siis
kertoo, mikä on rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen ja omistajien sijoittamien
omien pääomien suhde. Tunnusluvun voi laskea myös vähentämättä likvidejä rahavaroja
korollisista veroista, jolloin tunnusluvusta käytetään termiä ”Gearing”. Mitä korkeampi
tunnusluku on, sitä velkaantuneempi yritys on. Suuri velkaantuneisuus on riskitekijä
yritykselle, joka pienentää yrityksen taloudellista liikkumisvaraa ja rajoittaa
kasvumahdollisuuksia. Mitä velkaantuneempi yritys on, sitä vaikeampi sen on saada
rahoittajilta lisärahoitusta esimerkiksi kasvun rahoittamiseksi. Kun omistajien ja
rahoittajien pääomapanokset yritykseen ovat yhtä suuret, on tunnusluvun arvo 100. Tämä
voidaan tulkita vielä tasapainoiseksi. Yritys on käytännössä nettovelaton, jos tunnusluvun
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arvo on negatiivinen. Silloin korollista velkaa ei ole tai ne voidaan maksaa yrityksen
kassavaroista. Ohjearvot nettovelkaantumisasteelle ovat seuraavat: alle 10 prosentin aste
on erinomainen, 10-60 prosentin aste on hyvä, 60-120 prosentin aste on tyydyttävä, 120200 prosentin aste on välttävä ja yli 200 prosentin aste on heikko. (Tunnuslukuopas n.d.)

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑘𝑎𝑎𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 =

(𝐾𝑜𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 − 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡 𝑟𝑎ℎ𝑎𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡)
𝑥 100
𝑂𝑚𝑎𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, paljon yrityksellä on velkaa suhteessa toiminnan
laajuuteen. Tässä tunnusluvussa yrityksen kokonaisvelat suhteutetaan liikevaihtoon. Jos
yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus on korkea, edellyttää se yritykseltä hyvää ja
vakaata käyttökatetta lainojen lyhennyksistä selviämiseen vuosittain. (Tunnuslukuopas
n.d.)

𝑆𝑢ℎ𝑡𝑒𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑙𝑘𝑎𝑎𝑛𝑡𝑢𝑛𝑒𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 =

𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12𝑘𝑘)

Nettorahoituskuluprosentti kertoo, kuinka iso osuus yrityksen liikevaihdosta on
juoksevia rahoituskuluja. Yrityksen käyttökatevaatimus nousee, mitä korkeampi osuus
liikevaihdosta on juoksevia rahoituskuluja. Velkataakan tulisi olla balanssissa yrityksen
liiketoiminnan volyymin kanssa, jotta yrityksen toiminta pysyy vakaalla pohjalla. Jos
yrityksen rahoitusrasite nousee liikaa, voi se luoda haasteita yrityksen toiminnalle.
Yritykset, joilla on korkea velkataakka, altistuvat helpommin toimintaympäristössä
tapahtuville muutoksille. Muutokset voivat olla esimerkiksi liikevaihdon tai korkotason
muutokset. Yleensä yrityksen rahoituskulut eivät jousta, jolloin korkean rahoitusrasitteen
omaava yritys voi joutua katevaikeuksiin esimerkiksi liiketoiminnan volyymin laskiessa.
Myöskin

rahoituskustannuksien

nousu

johtaa

korkeampaan

katevaatimukseen

yrityksessä tai vaihtoehtoisesti liikevaihtoa on kasvatettava olemassa olevalla katetasolla.
(Tunnuslukuopas n.d.)

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑢𝑘𝑢𝑙𝑢 (𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑟𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒) =

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜

Kun nettorahoituskuluja verrataan käyttökatteeseen, saadaan tietää, kuinka suuri osuus
yrityksen

käyttökatteesta

kuuluu

vieraan

pääoman

rahoittajille

juoksevina

rahoituskuluna. Tätä tunnuslukua laskettaessa käyttökatteen tulee olla positiivinen.
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Yrityksen pitäisi pystyä käyttökatteella rahoittamaan korkokulujen lisäksi verot, osingot,
lainojen lyhennykset ja varata varoja investointeihin sekä yrityksen kehittämiseen. Siksi
nettorahoituskulujen osuus käyttökatteesta ei saisi nousta liiaksi. Tunnusluku on
negatiivinen, jos nettorahoitustuotot ovat rahoituskuluja suuremmat. Jos näin on,
tunnusluvulle ei löydy järkevää tulkintaa. Ohjearvot nettorahoituskuluprosentille ovat
seuraavat: Alle 20 prosentin arvo on hyvä, 20-29 prosentin arvo on tyydyttävä, 30-39
prosentin arvo on välttävä ja yli 40 prosentin arvo on heikko. (Tunnuslukuopas n.d.)

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢 (𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒) =

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡
𝑥 100
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒

Vieraan pääoman takaisinmaksuaika kuvaa yrityksen kykyä hoitaa velkojaan. Tässä
tunnusluvussa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tulorahoitus suhteutetaan yrityksen
korollisten velkojen määrään. Tunnusluku mittaa kuinka monessa vuodessa yritys
pystyisi maksamaan korolliset velkansa pois, jos nykytason tulorahoitus käytettäisiin
velkojen maksuun kokonaisuudessaan. Tunnusluvun arvo on aina heikko, jos
rahoitustulos on negatiivinen. Jos tunnusluvun arvo on suuri esimerkiksi yli kymmenen
vuotta, voidaan yrityksen velanhoitokykyä pitää heikkona. Tunnuslukua luettaessa tulee
huomioida, että tulorahoitusta voidaan vain harvoin kokonaisuudessaan käyttää lainojen
lyhennyksiin. Yleensä tulorahoituksella rahoitetaan ainakin osa korvausinvestoinneista.
Ohjearvot vieraan pääoman takaisinmaksuajalle ovat seuraavat: Alle 1 vuoden maksuaika
on erinomainen, 1-3 vuoden maksuaika on hyvä, 3-5 vuoden maksuaika on tyydyttävä,
5-10 vuoden maksuaika on välttävä ja yli kymmenen vuoden maksuaika on heikko. Tämä
tunnusluku saattaa heilahdella vuosittain, niin kuin yrityksen tulorahoituskin. Yrityksen
velanhoitokyky on heikko, jos tunnusluku on vuodesta toiseen korkea. Tunnuslukua
kannattaa tarkastella useamman vuoden jaksolta, jotta tunnusluvusta voidaan saada
luotettava kuva. (Tunnuslukuopas n.d.)

𝑉𝑖𝑒𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 =

𝐾𝑜𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑢𝑠𝑠𝑎
𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 (12 𝑘𝑘)

Korolliset nettovelat / käyttökate kertoo kuinka nopeasti yritys pystyisi nykyisellä
tulostahdilla

maksettua

velkansa

pois,

jos

käyttökatteella

kokonaisuudessaan

maksettaisiin yrityksen velat. Tunnusluku kertoo kuinka monessa vuodessa yritys saisi
maksettua korolliset velkansa pois käyttäen käyttökatettaan. Tunnusluvussa oletetaan,
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että yritys ei investoi eikä jaa osinkoa. Tunnusluku ei huomioi korkokuluja, jotka voivat
olla merkittäviä etenkin yleisen korkotason ollessa korkea. (Tunnuslukuopas n.d.)

𝐾𝑜𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 =

𝐾𝑜𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡
𝑥 100
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒 (12 𝑘𝑘)

Lainojen hoitokate mittaa riittääkö yrityksen tulorahoitus kattamaan vieraan pääoman
hoitovelvoitteet. Tunnusluvun ajatuksena on suhteuttaa vieraan pääoman hoitamiseen
käytettävissä oleva tulorahoituksen määrä vieraasta pääomasta tilikaudella syntyvien
velvoitteiden määrään. Jos tunnuslukua käytetään menneisyyden tarkasteluun, olisi hyvä
käyttää lainojen lyhennyksiä, jotka erääntyivät tilikaudella kuin yrityksen maksamia
lyhennyksiä. Tunnusluvulla lasketaan myöskin tulevaisuuden ennusteita. Tunnusluvun
arvo on yli 1, jos yritys pystyy selviytymään vieraan pääoman sijoittajien sille asettamista
velvoitteista. Jotta tunnuslukua voidaan pitää luotettavana, tulisi sitä tarkastella
useamman vuoden ajanjaksolla. Ohjearvot lainojen hoitokatteelle ovat seuraavat: Yli 2
arvo on hyvä, 1-2 arvo on tyydyttävä ja alle yhden arvo on heikko. Tunnusluvussa
voidaan

käyttää

rahoitustuloksen

sijasta

myös

puhtaasti

kassavirtapohjaista

rahoitusjäämää. Tunnusluvussa oletetaan, että yritys ei investoi eikä maksa osinkoa.
(Tunnuslukuopas n.d.)

𝐿𝑎𝑖𝑛𝑜𝑗𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑖𝑡𝑜𝑘𝑎𝑡𝑒 =

(𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡)
(𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 + 𝑝𝑖𝑡𝑘ä𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑖𝑛𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑙𝑦ℎ𝑒𝑛𝑛𝑦𝑘𝑠𝑒𝑡)

Rahoituskulujen hoitokate mittaa kuinka monta kertaa yritys pystyisi maksamaan
vieraasta pääomasta aiheutuneet juoksevat kulut varsinaisen liiketoiminnan tuottamalla
tulorahoituksella. Tunnusluvun ajatuksena on suhteuttaa vieraan pääoman hoitamiseen
käytettävissä oleva tulorahoituksen määrä vieraasta pääomasta tilikaudella maksettavien
korkojen määrään. Tunnusluvussa verrataan yrityksen varsinaisen liiketoiminnan
tulorahoitusta ennen rahoituskulujen maksua yrityksen rahoituskuluihin. Yritys ei ole
pystynyt kattamaan juoksevia rahoituskulujaan tulorahoituksella, jos tunnusluvun arvo
on jäänyt alle yhden. Jos näin on käynyt, yritys on tavallisesti kompensoinut
tulorahoituksensa alijäämää vieraalla tai omalla pääomalla tai purkamalla yrityksen
likviditeettiä. Tunnusluvussa voidaan käyttää rahoitustuloksen sijasta myös puhtaasti
kassavirtapohjaista rahoitusjäämää. Tunnusluku olettaa, että yritys ei investoi, jaa osinkoa
tai maksa lainojen lyhennyksiä tuloksestaan. (Tunnuslukuopas n.d.)
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𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑗𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑖𝑡𝑜𝑘𝑎𝑡𝑒 =

(𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡)
𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡

Rahoituskuluprosentti keskimäärin arvioi paljon yritykselle on aiheutunut vieraan
pääoman käytöstä kustannuksia. Laskettaessa tätä tunnuslukua keskimääräinen
korollinen vieras pääoma saadaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Huomioitavaa
tunnuslukua laskettaessa on se, että se huomioi myös korolliset velat, jotka ovat
tilapäisesti korottomia. (Tunnuslukuopas n.d.)
𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 (12 𝑘𝑘)
𝑥 100
𝐾𝑜𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛

𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛 =

Investointien omarahoitusprosentti kertoo riittääkö kokonaistulorahoitus ja oman
pääoman lisäsijoitukset kattamaan investointimenot. Kokonaistulokseen lasketaan myös
kertaluontoiset ja satunnaiset tuotto- ja kuluerät. Yrityksen pitäisi pystyä kattamaan osa
investointitarpeistaan

tulorahoituksen

avulla,

jos

yritys

haluaa

säilyttää

rahoitusrakenteensa. Jos tähän ei pystytä, yrityksen velkaisuus kasvaa. Ohjearvot lainojen
hoitokatteelle ovat seuraavat: Yli 80 omarahoitusprosentin arvo on hyvä, 50-79
omarahoitusprosentin arvo on tyydyttävä, 30-49 omarahoitusprosentin arvo on välttävä
ja alle 30 omarahoitusprosentin arvo on huono. Tämä tunnusluku saattaa heilahdella
vuosittain suuresti, sillä investoinnit ja tulorahoitus voivat myöskin vaihdella vuosittain
suuresti. Laskentatapa voi olla epätarkka, sillä usein taseesta laskettuna investoinnit ovat
nettoinvestointeja. (Tunnuslukuopas n.d.)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑜𝑚𝑎𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡 + 𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑙𝑖𝑠ä𝑠𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡
𝑥 100
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑡

Investointien tulorahoitusprosentti kertoo riittääkö kokonaistulorahoitus kattamaan
investointimenot. Loppuosa investoinneista rahoitetaan joko omalla tai vieraalla
pääomalla. Kokonaistulokseen lasketaan myös kertaluontoiset ja satunnaiset tuotto- ja
kuluerät. Yrityksen pitäisi pystyä kattamaan osa investointitarpeistaan tulorahoituksen
avulla, jos yritys haluaa säilyttää rahoitusrakenteensa. Jos tähän ei pystytä, yrityksen
velkaisuus

kasvaa

(Tunnuslukuopas n.d.)

tai

yrityksen

täytyy

käyttää

pääomiaan

investointeihin.
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𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑙𝑜𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

2.4

(𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡)
𝑥100
(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑜𝑡 + 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑖𝑛𝑛𝑖𝑡 𝑚𝑢𝑖ℎ𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑢𝑘𝑠𝑖𝑖𝑛 𝑗𝑎 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑖𝑖𝑛)

Yrityksen taloudellisen tilan arviointi

Yrityksen taloudellista tilannetta voidaan arvioida kahdenlaisia analyysejä hyödyntäen,
jotka ovat aikasarja-analyysi ja poikkileikkausanalyysi. Aikasarja-analyysissä vertaillaan
saman yrityksen tunnuslukuja eri tilikausien välillä ja poikkileikkausanalyysissä
verrataan eri yritysten tunnuslukuja samaan aikaan. Aikasarja-analyysissä tunnistetaan
yrityksen tunnuslukujen trendejä, sillä yhden tilikauden tunnusluvut eivät välttämättä
kerro yrityksen pitkäaikaisesta taloudellisesta tilasta. Tämän takia onkin kannattavuuden
tulkitsemisen yhteydessä analysoitava, onko yrityksen tilikausi ollut poikkeuksellinen,
sillä poikkeuksellisen hyvä tai huono tilikausi saattaa antaa väärän kuvan yrityksen
pitkäaikaisesta

kannattavuudesta.

Yrityksen

taloudelliseen

tilaan

vaikuttavat

voimakkaasti tavallisestikin yrityksen liiketoimintaympäristön ja siinä tapahtuvat
muutokset. Aikasarja-analyysi kertoo, onko yrityksen strategiamuutokset tai sen tekemät
yrityskaupat olleet onnistuneet vai epäonnistuneet. (Kallunki 2014, 82.)
Poikkileikkausanalyysi kertoo, miten yritys menestyy taloudellisesti omalla toimialallaan
suhteessa kilpailijoihin. Kun yritystä verrataan sen kilpailijoihin tai samalla toimialalla
oleviin yrityksiin, saadaan tietää yrityksen taloudellisen suorituksen taso ja mitä
vahvuuksia sekä heikkouksia yrityksellä on verrattuna saman toimialan yrityksiin.
Esimerkiksi kateprosenttien vertaus kertoo, millä yrityksellä on vahvin hinnoitteluvoima.
Analysointia voidaan tehdä myös yritysten kanssa, jotka eivät toimi samalla toimialalla.
Silloin vertailun tarkoituksena on etsiä alueita, joita kohdeyritys voisi operatiivisessa
toiminnassaan tehostaa. Huomioon tulee ottaa kuitenkin se, että toimiala asettaa
rajoituksia yrityksen taloudelliselle suoriutumiselle ja näin ollen vertailukelpoisuus eri
toimialoilla toimivien yritysten välillä voi olla vaikeaa. (Seppänen 2011.)
Yrityksen taloudellista suoritusta ja asemaa voidaan vertailla eri ajanjaksoilla. Analyysi
voidaan toteuttaa vuositasolla, jolloin ollaan kiinnostuneita viimeisimmästä tilikaudesta
ja yrityksen operatiivisesta suorituksesta verrattuna kilpailijoihin. Kun tarkastellaan 3-5
vuoden ajanjaksolla, saadaan kuva suoritustason trendeistä ja vuosittaisista muutoksista
sekä suoritustason ylläpidettävyydestä verrattuna kilpailijoihin. Kun analysoidaan
taloudellisen syklin (noin 10 vuotta) ajan, pystytään tarkastelemaan yrityksen kykyä
selviytyä suhdannevaihteluista suhteessa kilpailijoihin. Tarkasteltaessa pitkää ajanjaksoa
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on otettava huomioon ja analysoitava yrityksen ja kilpailijoiden liiketoiminnan ja
toimintaympäristön muutos. Esimerkiksi liiketoiminnassa on voinut muuttua strategia ja
johto, kun taas toimintaympäristössä on voinut muuttua kilpailu ja makrotaloudelliset
suhdanteet. (Seppänen 2011.)
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3 KANNATTAVUUS
3.1

Liiketoiminnan kannattavuus ja määrittely

Yritystoiminnan perusta on liiketoiminnan kannattavuus. Liiketoiminta on kannattavaa,
kun yrityksen tuotot ovat kustannuksia suuremmat. Muutoin yritys tekee tappiota.
Yrityksen kannattavuutta voidaan seurata monesta eri perspektiivistä ja näitä mitataan
erilaisilla

tunnusluvuilla,

joita

voidaan

laskea

esimerkiksi

yrityksen

tilinpäätösasiakirjoista. (Eklund & Kekkonen 2011, 63.) Kuitenkaan yrityksen
euromääräinen tulos ei vielä kerro tarpeeksi yrityksen kannattavuudesta, vaan sitä
verrataan yleensä joko liikevaihtoon tai pääomaan. Näitä kannattavuuden tunnuslukuja
käsitellään tarkemmin luvussa 4.
Kannattavuus

on

sidottu

yrityksen

strategiaan

ja

siihen

pohjautuviin

kannattavuustavoitteisiin. Jos esimerkiksi yrityksen liikevaihtotavoite tilikaudelle on
ollut 200 000 euroa, mutta yritys on yltänyt vain 150 000 euron liikevaihtoon, yritys ei
ole ollut niin kannattava kuin strategiatavoitteissa oltiin budjetoitu. Luvussa 2 käsiteltiin
yrityksen taloudellista arviointia analyysien ja ajanjakson perusteella. Kannattavuutta
voidaan arvioida myöskin samoin tavoin, eli vertaamalla kannattavuuden tunnuslukuja
edellisiin tilikausiin tai kilpailijoiden vastaaviin tunnuslukuihin.
3.2

Yrityksen kokonaiskannattavuus

Mitattaessa yrityksen kokonaiskannattavuutta keskitytään yrityksen operatiivisen
toiminnan kannattavuutta ja tehokkuutta mittaviin tunnuslukuihin. Arvot näihin
tunnuslukuihin saadaan yrityksen tuloslaskelmasta ja taseesta. Yrityksen operatiivisen
toiminnan kannattavuutta ja tehokkuutta mittaavat tunnusluvut voidaan jakaa kolmeen
tunnuslukuryhmään: pääoman tuottoasteen, voittomarginaalien ja pääoman tehokkuuden
tunnuslukuihin. Näitä tunnuslukuja käsitellään syvemmin luvussa 4. (Seppänen 2011.)
Pääoman tuottoasteen tunnusluvut mittaavat yrityksen toiminnan kannattavuutta kuin
pääoman käytön tehokkuutta. Ne kertovat onko yrityksen pääomille saatu tuottoa,
esimerkkejä tunnusluvuista ovat oman pääoman tuottoprosentti, sijoitetun pääoman
tuottoprosentti ja koko pääoman tuottoprosentti. (Seppänen 2011.)
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Hinnoitteluvoimaa

ja

kustannustehokkuutta

analysoidaan

voittomarginaalien

tunnusluvuilla. Voittomarginaalien tunnusluvut eivät yleensä sovi erityisen hyvin eri
yritysten välisiin vertailuihin, vaan se kuvastaa ennemminkin yrityksen toimintapolitiikan
kannattavuutta. Pyrkiikö yritys tekemään tulosta suurella volyymilla vai korkealla
katteella.

Näistä

Voittomarginaalien

toimintastrategioista
tunnusluvut

ovat

keskustellaan
myös

hieman

oivia

alempana

kuvaamaan

lisää.

yrityksen

kannattavuuskehitystä, sillä yrityksen toimintapolitiikka on yleensä samankaltaista
vuodesta toiseen. Voittomarginaalien tunnusluvuilla voi siis saada informaatiota
yrityksen

kehityksestä,

joskus

toimintapolitiikan

muutoksista

ja

muutoksen

onnistumisesta. (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 172.) Voittomarginaalien tunnuslukuja
ovat esimerkiksi kateprosentti, tulosprosentti ja nettokateprosentti. Kustannustehokkuutta
ja -rakennetta kuvaavat tunnusluvut kertovat kuinka suuren osuuden tuloslaskelman
kuluerä on liikevaihdosta. Ne auttavat ymmärtämään ja määrittämään, mitkä kuluerät
ovat merkittäviä yrityksen liiketoiminnassa ja onko joku kuluerä suurempi kuin osattiin
odottaa. Alla kulueräprosentin kaava. (Seppänen 2011.)

𝐾𝑢𝑙𝑢𝑒𝑟ä 𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑑𝑜𝑠𝑡𝑎 =

𝐾𝑢𝑙𝑢𝑒𝑟ä
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜

Pääoman kiertonopeuden tunnusluvut kertovat, kuinka tehokkaasti yritys käyttää
tekemiään investointeja ja toimintaansa sitoutunutta pääomaa edukseen. Toisin
sanottuna, paljonko liikevaihtoa on syntynyt verrattuna sen synnyttämiseksi tehtyjen
investointien määrään. Yrityksen pääomien tehokkuus on sitä suurempaa, mitä
vähemmän investointeja on vaadittu tietyn liikevaihdon saamiseksi. Pääoman
tehokkuuden tunnuslukuja ovat muun muassa pääoman kiertonopeus, saamisten
kiertoaika päivissä, vaihto-omaisuuden kiertoaika päivissä ja ostovelkojen kiertoaika
päivissä. (Seppänen 2011.)

3.3

Tuotekannattavuus

Yrityksen tuotekannattavuutta voidaan mitata katelaskennan avulla. Kun yrityksellä on
laaja tuotevalikoima, voi jotkin tuotteet olla tappiollisia. Yrityksen on hyvä tunnistaa
mitkä tuoteryhmät ovat yritykselle kannattavia ja mitkä kannattamattomia. Yritys voi
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hyödyntää katetuottolaskentaa tuote-, tuoteryhmä-, tuotemerkki- tai yritystasolla, jolloin
voidaan seurata eri osa-alueiden kannattavuutta.
Kriittinen piste mittaa milloin yrityksen toiminta muuttuu kannattavaksi tuote- että
yritystasolla. Hyvä ominaisuus kriittisen pisteen kaavassa on se, että se kertoo yrityksen
tuote- ja palvelukohtaisen kustannusrakenteen. (Hesso 2015.) Yrityksen on hyvä tietää
oma kriittinen pisteensä, eli milloin yritys tekee nollatuloksen. Paljonko yritys tarvitsee
myyntiä tai kuinka suuri kate yrityksellä on oltava, jotta se saavuttaa nollatuloksen? Kun
kriittistä pistettä lasketaan, on hyvä kiinteisiin kustannuksiin laskea poistot ja rahoituserät
mukaan, jotta nähdään, milloin yritys todella tekee voittoa eikä ainoastaan positiivista
käyttökatetta. Jos kriittisen pisteen mukainen liikevaihto pystytään purkamaan
myyntimääräksi ja hinnaksi, voidaan kriittinen piste laskea esimerkiksi myyntimäärän
suhteen. (Koski 2017.) Varmuusmarginaali tarkoittaa nykyisen myynnin ja kriittisen
pisteen erotusta. Varmuusmarginaalia ei ole, jos yritys tekee tappiota.
3.4

Kannattavuuden parantaminen

Kannattamaton yritys joutuu ennen pitkään lakkauttamaan liiketoimintansa, ellei se ryhdy
toimenpiteisiin. Toimenpiteet, jotka tähtäävät kannattavuuden parantamiseen voidaan
jakaa myynnin kasvattamiseen ja kustannusten pienentämiseen. Myyntiä voidaan
kasvattaa

joko

myyntihintojen

korotuksella

tai

myyntivolyymin

lisäämisellä.

Kustannusten pienentäminen voidaan taas jakaa muuttuvien ja kiinteiden kulujen
karsimiseen. Näiden toimenpiteiden käyttöönotto saattaa olla haastavaa ja vaatia
erityistoimia. Käyttöönotto saattaa olla helpompaa yhdistämällä erilaisia toimenpiteitä
yhteen, kuten lisäämällä myyntivolyymia ilman kiinteiden kustannusten kasvua.
(Andersson, Ekström & Gabrielsson 2001, 57.)
3.4.1 Myynnin kasvattaminen
Myyntiä voidaan siis kasvattaa joko myytävien tuotteiden määrän kasvattamisella tai
myyntihintojen

nostamisella.

Ensimmäistä

voidaan

tehostaa

lisääntyneellä

markkinoinnilla ja muilla myyntiin kohdistuvilla toimenpiteillä. Markkinointia voidaan
tehostetusti kohdistaa tietylle segmentille tai aivan uusille markkinoille. Tuotteiden
kasvanut myyntimäärä ei nosta katetuottoprosenttia, sillä muuttuvien kustannusten
oletetaan kasvavan lineaarisesti suhteessa myyntimäärään. Euromääräinen katetuotto
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kasvaa silti ja näin organisaation tulos suurenee ja kattaa paremmin kiinteät kustannukset.
Kiinteiden kustannusten määrä kuitenkin kasvaa, kun markkinointitoimenpiteitä lisätään.
Näin kasvanut katetuotto ei välttämättä näy tuloksessa, jos kiinteiden kustannusten määrä
kasvaa samalla tavalla. Vain kun myyntitoimenpiteistä syntyneet kustannukset ovat
pienemmät kuin lisämyynnistä syntynyt katetuotto, organisaation kannattavuus paranee.
Myynnin määrää kasvatetaan yleensä tarjouskampanjoilla tai laskemalla tuotteen
myyntihintaa, varsinkin pyrittäessä laajentamaan markkina-aluetta. Yleensä tämä
toimenpide kasvattaa myyntimäärää, mutta myös pienentää katetuottoprosenttia
alennuksien takia. Kannattavuus siis paranee vain, jos myynnin kasvusta aiheutunut
katetuoton kasvu on suurempi kuin hinnan laskemisesta aiheutuva katetuoton vähennys.
(Eklund & Kekkonen 2011, 72.)
Myyntihinnan korottaminen parantaa kannattavuutta vain, jos hinnan nostaminen ei
vaikuta myyntimäärään. Tämä on ainoa toimenpide, joka näkyy samansuuruisena
katetuotossa

ja

tuloksessa.

Myyntihinnan

korottaminen

ei

välttämättä

nosta

kannattavuutta, sillä se usein vaikuttaa negatiivisesti myyntimääriin. Kysynnän
hintajousto termiä käytetään hinnan muutoksen vaikutuksesta myynnin määrään eli
suunniteltaessa hinnan nostoa organisaation tulee huomioida mahdollinen negatiivinen
vaikutus myyntimäärään. Myös markkinat ja kilpailutilanne määrittävät hinnan noston
mahdollisuuden. Jos markkinoilla on paljon kilpailijoita ja organisaatio nostaa
tuotteidensa hintaa, myyntimäärä luultavasti laskee kilpailijoiden halvempien tuotteiden
johdosta. Jos kustannustaso nousee, organisaation on tarkasteltava, tuleeko myyntihintaa
mahdollisesti nostaa. Tämä ei paranna kannattavuutta, vaan on toimenpide
kannattavuuden säilyttämiseksi. (Eklund & Kekkonen 2011, 73–74.)
3.4.2 Kustannusten pienentäminen
Kannattavuuden parantamisen toimenpiteenä organisaatio yleensä pyrkii ensiksi
karsimaan kustannuksia, sillä myyntimäärän kasvattamiseen ja hinnan nostamiseen liittyy
useita organisaation liittymättömiä tekijöitä. Markkinoiden reagoiminen toimenpiteisiin
lopulta kertoo, lisäsivätkö toimenpiteet kannattavuutta. Kustannusten pienentäminen
jaetaan kahteen osaan: muuttuvien ja kiinteiden kustannusten karsimiseen. (Eklund &
Kekkonen 2011, 74.)
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Muuttuvia kustannuksia voidaan pienentää monella tavalla. Toimintojen tehostuksella
voidaan karsia prosessien turhia toimintoja tai mahdollisesti voidaan löytää uusi,
edullisempi toimintatapa. Hankintasopimuksien neuvotteluissa pyritään mahdollisimman
edullisiin hankintahintoihin, joita voidaan saada kilpailuttamalla hankintasopimuksia
tietyin väliajoin ja neuvottelemalla pitkä maksuehto tai maksuehtoon kassa-alennus, jolla
saadaan alennettua kustannuksia. Myöskin hankintojen keskittämisellä voidaan hyötyä
massa-alennuksista. Hankintojen keskittämisessä tosin on riski toimitusvarmuuden
heikkenemiseen, joka eskaloituessaan voi näkyä negatiivisesti myyntimäärissä. (Eklund
& Kekkonen 2011, 74.)
Usein ajateltaessa katetuottoa keskitytään seuraamaan katetuoton kehitystä ja pyritään
vaikuttamaan myyntihintojen, myyntimäärien ja muuttuvien kustannusten kautta
kannattavuuteen. Nämä toimenpiteet kasvattavat myös kiinteitä kustannuksia, sillä
pyrittäessä

esimerkiksi

kasvattamaan

myyntiä

tehdään

suurempia

markkinointiponnisteluja, tarvitaan mahdollisesti useampia hallinnon työntekijöitä ja
suurempia toimitiloja. Jotta kannattavuudessa pysytään tavoitteellisella tasolla,
organisaation tulee käydä tietyin väliajoin kiinteitä kustannuksia synnyttäviä hallinnon
prosesseja läpi. Näin varmistetaan, että prosesseja hoidetaan mahdollisemman
tehokkaasti. (Eklund & Kekkonen 2011, 74–75.)
3.4.3 Pääomien käytön tehostus
Kannattavuuden parantamisen tunnuslukuja on useita ja aikaisemmissa kappaleissa
olemme keskittyneet tuloslaskelmasta saatavien arvojen tunnuslukuihin. Kuitenkin
kannattavuutta voidaan mitata myös taseesta saatavilla arvoilla ja voidaankin mitata
käyttääkö organisaatio pääomiaan tehokkaasti. Yksi pääoman käytön tehokkuuden
mittari on sijoitetun pääoman tuotto eli voidaan laskea organisaation kokonaistulos
suhteessa sijoitettuun pääomaan. Sijoitettua pääomaa, jolle odotetaan tuottoa,
organisaatiossa on yrittäjän itse sijoittama pääoma eli oma pääoma sekä sijoitettu pääoma,
eli rahoittajien korollisena lainana sijoitettu raha. (Eklund & Kekkonen 2011, 76.)
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4 KANNATTAVUUDEN TUNNUSLUVUT JA LASKENTA
Kannattavuuslaskenta ja kirjanpito linkittyvät toisiinsa. Ulkoisessa laskentatoimessa
liiketapahtuman meno kirjataan kirjanpitoon ja sama meno kirjataan johdon
laskentatoimessa kustannuslaskelmaan. Kirjanpitoon tehdyt kirjaukset tapahtuvat aina
jälkikäteen, joten ne kertovat aina toteutuneet kustannukset. Suunnittelulaskelmissa
kustannukset ovat arvioita, jotka normaalisti pohjautuvat jo toteutuneisiin kirjattuihin
kustannuksiin. Kirjanpidosta saadaan myös toteutuneet tuotot ja kustannukset
kannattavuuden seurantalaskelmia tehdessä, jonka takia kannattavuuslaskentaa laativien
henkilöiden tulee ymmärtää kirjanpidon termistöä ja osata hakea tiettyjä tuottoja ja
kustannuksia vastaavat erät taseesta ja tuloslaskelmasta. (Eklund & Kekkonen 2011, 22.)
4.1

Katetuottolaskenta

Kun tarkastellaan toiminnan tuloksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä, voidaan
analyyttistä tuloslaskentaa käyttää lyhyen ajanjakson päätöstilanteissa. Olennaisena
osana siinä on katetuottoajattelu. Katetuottolaskentaa voidaan tarkastella koko yrityksen,
sen osien tai tuotteen tasolla. Katetuottoajattelu pohjautuu ajatukseen, jossa kustannukset
jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Katetuottoanalyysit ovat yleensä
pelkistettyjä verrattuna reaalielämän tilanteisiin, mutta on kuitenkin erittäin hyödyllinen
ajattelutapa. Niin kuin aiemmin kerrottiin, katetuotto saadaan, kun vähennetään
myyntituotoista

muuttuvat

kustannukset.

Katetuotosta

vähennettäessä

kiinteät

kustannukset saadaan tulos. Kiinteisiin kustannuksiin lasketaan usein myös poistot, korot
ja verot. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 67.)
Katetuottolaskennan seurannan kohteena on erityisesti toiminnan volyymin ja
kannattavuuden riippuvuus. Muuttuvien kustannusten oletetaan muuttuvan lineaarisesti
volyymin muuttuessa, kun taas kiinteiden kustannusten määrän oletetaan pysyvän samana
tarkastelukauden ajan. Tämän ajattelutavan mukaan käytetään lyhyen aikavälin
suunnittelujännettä, maksimissaan vuotta. Kun katetuottolaskentaa käytetään todellisissa
tilanteissa, tulee kustannusten paikkansapitävyyttä arvioida kriittisesti ja tehdä
mahdollisesti muutoksia laskelmiin, jotta laskenta vastaisi paremmin todellisuutta.
Katetuottolaskennan periaatteena on se, että jokainen tuote tuottaa myyntituottoa, mutta
vaatii omat muuttuvat kustannuksensa. Kun tuotosta vähennetään muuttuvat
kustannukset, saadaan katetuotto, jonka pitäisi kattaa kiinteät kustannukset ja voitto-
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osuus. Organisaatio saa aikaan voittoa vain, jos sen kokonaiskate ylittää kiinteät
kustannukset. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 68.)
Katetuottoanalyysin keskeisiä tunnuslukuja ovat katetuottoprosentti, käyttökateprosentti,
liikevoittoprosentti,

nettotulosprosentti,

Katetuottoprosentti

kertoo,

montako

kriittinen
prosenttia

piste

ja

katetuotto

varmuusmarginaali.
on

myyntihinnasta.

Käyttökateprosentti taas kertoo, kuinka monta prosenttia käyttökate on myyntihinnasta ja
näin kuvastaa operatiivista kannattavuutta. Liikevoittoprosentti kertoo, kuinka monta
prosenttia liikevoitto on myyntihinnasta, tässä siis on otettu poistot huomioon muuttuvien
ja kiinteiden kustannusten lisäksi. Kriittinen piste on tunnusluku, joka kertoo suorite- tai
myyntimäärän, jolla tuotot riittävät kattamaan kaikki kustannukset ja tulos on nolla.
Tämän tunnusluvun avulla voidaan määritellä, paljon yrityksen myyntituotot pitäisivät
olla esimerkiksi päivittäin, jotta ne kattaisivat liiketoiminnan kulut. Varmuusmarginaali
on nykyisen tai budjetoidun myyntimäärän ja kriittisen pisteen erotus. (Neilimo & UusiRauva 2005, 69.)
4.2

Tunnusluvut

Tunnusluvut ovat yleinen tapa johtaa taloutta. Tunnusluvut auttavat muuttamaan
abstraktit taloudelliset tavoitteet konkreettisiksi mittareiksi. Mittareille määritetään
tavoitearvot ja niiden toteutumista seurataan laskentatoimen tuottamien raporttien kautta.
(Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2010, 22.)
Seuraavissa luvuissa käymme läpi erilaisia taloudellisia tunnuslukuja sekä niiden
laskentaa, tulkintaa ja ohjearvoja. Tunnusluvut on jaettu kolmeen kategoriaan: toiminnan
laajuuteen, kannattavuuteen ja tehokkuuteen.
4.2.1 Toiminnan laajuus
Toiminnan laajuus kertoo, minkälaisella tasolla yrityksen liiketoiminta on ollut ja kuinka
suurta se on ollut. Tarkasteltaessa useamman tilikauden tunnuslukuja nähdään, onko
yrityksen toiminta kasvanut, pysynyt samalla tasolla vai supistunut.
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Liikevaihto on yrityksen elinehto. Edellytys kehittymiselle, kannattavuudelle ja
elinkelpoisuudelle on se, että yritys saa myytyä tuotteitaan ja palveluitaan. Liikevaihto
ilmoitetaan aina arvonlisäverottomana. (Seppänen 2011.)
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 = 𝑀𝑦𝑦𝑑𝑦𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 (𝑘𝑝𝑙)𝑥 𝑀𝑦𝑦𝑑𝑦𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 (€)

Liikevaihdon kasvu kertoo, paljonko enemmän yritys on pystynyt myymään tuotteitaan
verrattuna edelliseen tilikauteen. Näin nähdään mihin suuntaan yrityksen liiketoiminta on
kehittymässä.

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑑𝑜𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑣𝑢 =

[ 𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12 𝑘𝑘) − 𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12 𝑘𝑘)]
𝐸𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12 𝑘𝑘)

Taseen loppusumma kertoo, paljonko yrityksen toiminta sitoo pääomia yhteensä.
Yrityksen liikevaihdon ja taseen suuruuden välillä on yhteys, eli liikevaihdon
synnyttäminen sitoo tietyn määrän resursseja. Nimensä mukaisesti tämä tunnusluku
saadaan taseesta viimeisimmältä riviltä vastaavaa ja vastattavaa -puolilta. (Seppänen
2011.)
4.2.2 Kannattavuus
Kannattavuus on yrityksen tärkein toimintaedellytys, sillä jos kannattavuus on heikko tai
negatiivinen joutuu yritys ennemmin tai myöhemmin lopettamaan toimintansa. Heikko
kannattavuus tarkoittaa yrityksen tekevän tappiota syöden omaa pääomaansa, joka heikon
kannattavuuden jatkuessa loppuu. Kannattavuutta ilmaisevat mittarit jaetaan usein
liikevaihtoon

suhteutettuihin

katemittareihin

ja

pääomaan

suhteutettuihin

tuottomittareihin.
Myyntikateprosentti kertoo kuinka tehokkaasti yritys käyttää sen materiaaleja,
työvoimaa ja valmistukseen liittyviä resursseja tuottamaan voittoa. Se on taloudellinen
tunnusluku, joka kuvaa yrityksen operatiivisen liiketoiminnan terveyttä laskien paljon
liikevaihdosta jää tuottoa muuttuvien kustannusten jälkeen. Mitä korkeampi myyntikate,
sen parempi. Ilman riittävää myyntikatetta, yritys ei pysty kattamaan sen kiinteitä kuluja
eikä pysty rakentamaan vakaata taloudellista tilaa tulevaisuudelle. (Goel 2016, 10.)
𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒 = 𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑎𝑖𝑛𝑒𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 − 𝑢𝑙𝑘𝑜𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑙𝑣𝑒𝑙𝑢𝑡
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𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜

Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja, veroja ja
rahoituseriä. Se kertoo paljonko yrityksen liikevaihdosta jää katetta, kun siitä poistetaan
yrityksen toiminnan kulut. Käyttökate on myös yksi tunnusluvuista, jolle on vaikea
määrittää ohjearvoja. Tämä johtuu siitä, käyttökatteen taso johtuu pitkälti yrityksen
toimialasta sekä pääomarakenteesta. (Tunnuslukuopas n.d.)
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒 = 𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡 𝑗𝑎 𝑎𝑟𝑣𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜

Liiketulos kuvaa kuinka paljon yrityksen toiminnan tuotoista on jäljellä ennen veroja ja
rahoituseriä. Liiketulos on ensimmäinen välitulos virallisessa tuloslaskelmassa.
Liiketulos ottaa huomioon poistot. Tällä tunnusluvulla voidaan vertailla yksittäisen
yrityksen kehitystä, että saman toimialan yrityksiä. Saman toimialan yritysten
operatiivista kannattavuutta voidaan vertailla liiketulosprosentilla. Koska tunnusluku ei
ota huomioon rahoituskuluja, ovat velalliset ja velattomat yritykset vielä saman vertaisia.
Onko liiketulos hyvä vai huono riippuu siitä, kuinka paljon yrityksellä on velkaa.
(Tunnuslukuopas n.d.)
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 + 𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑢𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 − 𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 − 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡 𝑗𝑎 𝑎𝑟𝑣𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜

Rahoitustulos kuvaa paljonko yrityksen liiketoiminta tuottaa tulorahoitusta. Se kertoo,
onko yrityksellä kykyä suoriutua varsinaisen liiketoiminnan tuloilla lainojen
lyhennyksistä, käyttöpääoman lisäyksestä ja investointien omarahoituksesta. Yrityksen
tulisi pystyä kattamaan omistajien voitonjakotarpeet rahoitustuloksella. Tämä tunnusluku
on pääosin rahoittajien käytössä. Kuitenkin yrityksen pitäisi kyetä saamaan vähintään
positiivinen rahoitustulos lyhyelläkin aikavälillä. Lainojen lyhennyksiin ja voitonjakoon
ei ole riittänyt laisinkaan tulosrahoitusta, jos rahoitustulos on negatiivinen. Kestävän
kehityksen kannalta rahoitustuloksen tulisi vähintään kattaa lainojen lyhennystarpeet.
(Tunnuslukuopas n.d.)
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𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑡𝑜𝑡 𝑗𝑎 𝑎𝑟𝑣𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑢𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡
𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜

Nettotulos kertoo paljonko yrityksen omistajille jää tilikauden tuloksesta ja se toimii
usein muun muassa voitonjakopäätösten pohjana. Nettotuloksessa ei ole huomioitu
tuloslaskelman satunnaisia eriä ja tilinpäätössiirtoja, joten se ei välttämättä ole sama kuin
voitto tai tappio. Yleisesti sitä kuitenkin pidetään yrityksen varsinaisen toiminnan
tuloksena. Positiivinen nettotulos kertoo, että yritys on pystynyt kattamaan varsinaisella
liiketoiminnallaan käyttöpääoman ja investointien omarahoituksen, että lainojen korot.
Nettotuloksen vähimmäistaso määräytyy lähinnä yrityksen voitonjakotarpeiden mukaan.
Nettotulos on vertailukelpoisempi eri toimialojen välillä kuin yllämainitut kateluvut.
(Tunnuslukuopas n.d.)
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 ± 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑒𝑟ä𝑡 ± 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜

Kokonaistulos kuvaa yrityksen tilikauden kokonaistulosta. Tämä tunnusluku ottaa
huomioon myös satunnaiset erät ja kertaluontoiset tuotto- sekä kuluerät. Kokonaistulosta
tarkasteltaessa on hyvä verrata sitä nettotulokseen, sillä satunnaisilla erillä voi olla
merkittävä vaikutus yrityksen tunnuslukuihin. (Tunnuslukuopas n.d.)
𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 ± 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑛𝑛𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑒𝑟ä𝑡
𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE) on tunnusluku, jossa kannattavuutta mitataan
pelkän oman pääoman sijoittajan perspektiivistä. Tunnusluvussa tilikauden tuotto
suhteutetaan oman pääoman määrään. Osoittajassa käytetään rahoituskulujen ja verojen
vähentämisen jälkeen tulevaa nettotulosta, sillä kyseiset kuluerät eivät ole oman pääoman
sijoittaman saamaa tuottoa. Yritys maksaa ensin korvauksen vieraalle pääomalle, jonka
jälkeen se maksaa verot. Vasta näiden jälkeinen voitto on oman pääoman sijoittajan
korvausta. (Kallunki & Kytönen 2007, 77–78.) Oman pääoman tuoton ohjearvot ovat
seuraavat: Yli 20 prosentin tuotto on erinomainen, 15-20 prosentin tuotto on hyvä, 10-15
prosentin tuotto on tyydyttävä, 5-10 prosentin tuotto on välttävä ja alle viiden prosentin
tuotto on heikko. (Tunnuslukuopas n.d.)
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𝑂𝑚𝑎𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 (12𝑘𝑘)
𝑥 100
𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢 𝑜𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛

𝑂𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑢𝑛 𝑗𝑎 𝑙𝑜𝑝𝑢𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI) kertoo, paljon yritys tekee säännöllisellä
liiketoiminnallaan

tuottoa

suhteessa

tuottoa

vaativaan

pääomaan.

Yrityksen

veronmaksupolitiikka ei vaikuta tunnuslukuun, sillä tunnusluku kuvaa tulosta ennen
veroja. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin pitäisi olla minimissään riskittömän tuoton
tasolla. (Kallunki & Kytönen 2007, 74–76.) Yleensä sijoittajat vaativat korkeampaa
tuottoa riskisille oman pääoman sijoituksilleen verrattuna vakuudellisen korollisen
lainapääoman sijoittajat. Siksi hyvän kannattavuustason omaavien yritysten sijoitetun
pääoman tuoton pitäisi nousta selkeästi lainakorkoja suuremmaksi. Sijoitetun pääoman
tuottoprosentti on vertailukelpoinen eri toimialojenkin välillä. Ohjearvot sijoitetun
pääomantuottoprosentille ovat seuraavat: Yli 15 prosentin tuotto on erinomainen, 10-15
prosentin tuotto on hyvä, 6-10 prosentin tuotto on tyydyttävä, 3-6 prosentin tuotto on
välttävä ja alle kolmen prosentin tuotto on heikko. (Tunnuslukuopas n.d.)
𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 = 𝑂𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 + 𝑘𝑜𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡

𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑢𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

[𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡 (12𝑘𝑘)]
𝑥 100
𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛

Kokonaispääoman tuotto (ROA) kertoo, paljonko yritystoimintaan sitoutuneelle
pääomalle on kertynyt tuottoa tilikauden aikana. Tässä tunnusluvussa verrataan tulosta
ennen rahoituskuluja ja veroja koko yritystoimintaan sijoittuneeseen pääomaan.
Tunnusluku kuvaa yrityksen kykyä huolehtia sen käytössä olevasta kokonaispääomasta.
Tunnusluku on käyttökelpoisempi kuin sijoitetun pääoman tuotto etenkin silloin, kun
korollisen ja korottoman pääoman jako on epäselvä eikä sitä pystytä luotettavasti
tekemään. Tunnusluku kertoo, kuinka suuren tuoton yritys on saanut sitomilleen
resursseille. Ohjearvot kokonaispääoman tuotolle ovat seuraavat: Yli 10 prosentin tuotto
on hyvä, 5-10 prosentin tuotto on tyydyttävä ja alle viiden prosentin tuotto on heikko.
(Tunnuslukuopas n.d.)

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

[𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 + 𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡 (12𝑘𝑘)]
𝑥 100
𝑂𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑘𝑖𝑚ää𝑟𝑖𝑛

𝐽𝑜𝑠 𝑜𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑛𝑒𝑛, 𝑜𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑎𝑖𝑛𝑎𝑘𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑢𝑟𝑢𝑖𝑛𝑒𝑛
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4.2.3 Tehokkuus
Pääoman tehokkuuden ja kiertonopeuden tunnusluvut kertovat, kuinka tehokkaasti yritys
käyttää tekemiään investointeja ja toimintaansa sitoutunutta pääomaa hyödykseen.
Yrityksen pääomien tehokkuus on sitä suurempaa, mitä vähemmän pääomaa on vaadittu
tietyn liikevaihdon saamiseksi. (Seppänen 2011.)
Käyttöpääoma (Working capital) mittaa paljonko rahoitusta sitoutuu yrityksen
juoksevaan toimintaan ja näin myös kertoo, onko yrityksen pääomien käyttö tehokasta.
Käyttöpääomaa rahoitetaan lyhyt- ja pitkäaikaisella vieraalla pääomalla ja omalla
pääomalla. Käyttöpääoma siis kertoo liiketoiminnasta aiheutuneen käyttörahoituksen
tarpeen,

joka

katetaan

pääomalla.

Tunnusluvussa

käyttöpääoma

suhteutetaan

liikevaihtoon, sillä käyttöpääoman erät ovat riippuvaisia liikevaihdon määrästä.
Huomioitavaa on se, että tunnuslukua laskiessa tulee huomioida saadut ennakot ja
osatuloutuksen saamiset, koska ne ovat keskeneräisiin töihin liittyviä eriä. Tunnuslukua
tulkitessa lähtökohtaisesti on parempi, mitä pienemmällä käyttöpääomalla yritys selviää.
Käyttöpääoman tarve lisääntyy, kun yritys kasvaa. Käyttöpääomaprosentti ja
liikevaihtoennuste yhdessä antavat kuvaa siitä, paljon yritys tarvitsee rahoitusta
liiketoimintaansa yrityksen kasvaessa. (Tunnuslukuopas n.d.)
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎 = 𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 + 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 + 𝑠𝑖𝑠ä𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡
+ 𝑜𝑠𝑎𝑡𝑢𝑙𝑜𝑢𝑡𝑢𝑘𝑠𝑒𝑛 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 − 𝑜𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 − 𝑠𝑖𝑠ä𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑜𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 − 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑜𝑡

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12 𝑘𝑘)

Nettokäyttöpääoma (Net working capital) kertoo rahoitus- ja vaihto-omaisuuden
määrän, joka rahoitetaan pitkäaikaisella vieraalla pääomalla ja omalla pääomalla.
Tunnusluvussa nettokäyttöpääoma suhteutetaan liikevaihtoon, sillä nettokäyttöpääoman
erät ovat riippuvaisia liikevaihdon määrästä. Nettokäyttöpääomaprosentti mittaa paljonko
ja millaista pääomaa sitoutuu yrityksen toimintaan. Nettokäyttöpääoman tarve lisääntyy,
kun yritys kasvaa. Nettokäyttöpääomaprosentti ja liikevaihtoennuste yhdessä antavat
kuvaa siitä, paljon yritys tarvitsee pitkäaikaista rahoitusta liiketoimintaansa yrityksen
kasvaessa. (Tunnuslukuopas n.d.)
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎 = 𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 + 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 − 𝑙𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
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𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎
𝑥 100
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12 𝑘𝑘)

𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 = 𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 + 𝑟𝑎ℎ𝑎𝑡 𝑗𝑎 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑎𝑟𝑣𝑜𝑝𝑎𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡

Vaihto-omaisuuden kiertoaika mittaa yrityksen varastoinnin tehokkuutta. Tunnusluku
kertoo, kuinka monta päivää tuote on yrityksen varastossa. Varastojen kiertoaika on
erityisesti

kauppaliikkeissä

merkittävä

sekä

yrityksen

kannattavuudelle

että

tulorahoituksen riittävyydelle. Mitä nopeampi vaihto-omaisuuden kiertoaika on, sitä
paremmin yrityksen materiaalihallinto ja markkinointi toimii. Näin yrityksen varastoon
sitoutuu tavallista vähemmän pääomaa. Jos tunnusluvun arvo on suuri, pitäisi yrityksen
tehostaa materiaalihallintoa, koska se sitoo turhaan yrityksen pääomaa. Usein varastoon
liittyvästä

epäkuranttiudesta

kertoo

yrityksen

vaihto-omaisuuden

kiertoajan,

kannattavuuden ja yleisen taloudellisen tilan olevan heikko. (Tunnuslukuopas n.d.)

𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 =

(𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 − 𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑘𝑜𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑡)
𝑥 365
𝐴𝑖𝑛𝑒 − 𝑗𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑣𝑖𝑘𝑒𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö ( 12 𝑘𝑘)

Myyntisaamisten kiertoaika kertoo, kuinka monta päivää yrityksen liikevaihto on
keskimäärin saamisina, ennen kuin se saadaan rahana kassaan. Luku mittaa, kuinka
tehokkaasti yrityksen perintä toimii ja kuinka pitkiä maksuaikoja yritys asiakkailleen
myöntää. Mitä pidempi annettu maksuaika on asiakkaalle, sitä hitaammin asiakkaat
maksavat laskunsa ja näin yrityksen pääomia sitoutuu enemmän yrityksen prosesseihin.
Mitä nopeammin myyntisaatavat kiertävät, sen parempi. Tehostamalla myyntisaamisten
kiertoaikaa yritys pystyy nostamaan tulorahoituksensa riittävyyttä ja parantaa omaa
likviditeettiään. (Tunnuslukuopas n.d.) Myyntisaamisten kiertoaikaa voi lyhentää
kiristämällä maksuehtoja, tehostamalla perinnän toimenpiteitä tai myydä saamiset
factoring -yhtiölle (Kallunki & Kytönen 2007, 88). Yrityksen likviditeettitilanne on
tasapainossa, kun yrityksen myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertoajat ovat noin yhtä
suuret. Kiertonopeutta mittaavien tunnuslukujen arvot eivät saisi kasvaa liian suuriksi,
sillä arvot rasittavat likviditeettiä sitomalla yrityksen pääomia prosesseihin liian pitkäksi
aikaa. Usein myyntisaamisissa olevista epäkuranteista eristä kertoo yrityksen
myyntisaamisten kiertoajan, kannattavuuden ja yleisen taloudellisen tilan olevan heikko.
(Tunnuslukuopas n.d.)
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𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡
𝑥 365
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12 𝑘𝑘)

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 =

Ostovelkojen kiertoaika kertoo, paljonko yritys on käyttänyt tavarantoimittajien
rahoitusta ostojensa kattamiseen. Kiertoajan arvo siis kertoo, kuinka monessa päivässä
yrityksen ostot keskimäärin maksetaan. Jos kiertoaika on pidentynyt, se usein kertoo
yrityksen heikentyneestä maksuvalmiudesta. Ostovelkojen poikkeuksellisen pitkä
maksuaika saattaa jopa viitata maksuvaikeuksiin, sillä usein maksuaikojen ylittäminen
tulee rahallisesti kalliiksi ja yrityksen maine kärsii. Pitkittynyt maksuaika viittaa
maksuvaikeuksiin erityisesti, jos yrityksen muutkin tunnunluvut ovat heikot.
Lykkäämällä ostovelkojensa maksua, yritys voi pyrkiä kohentamaan tulorahoituksensa
riittävyyttä. Mitä nopeammin yrityksen ostovelat kiertävät, sitä nopeammin yritys on
pystynyt maksamaan ostovelkansa ja hyödyntämään esimerkiksi käteisalennukset.
Sääntönä ostovelkojen kiertoajan suhteen on pidetty sitä, että ostovelkojen maksuajan
pitäisi

ylittää

hieman

myyntisaamisten

maksuaika.

Näin

yritys

pystyy

tavarantoimittajiltaan saadulla luotolla rahoittaa asiakkaiden luototus ja osa yrityksen
juoksevista menoista. (Tunnuslukuopas n.d.)

𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑘𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 =

𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡

𝐴𝑖𝑛𝑒 − 𝑗𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑣𝑖𝑘𝑒𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡 (12 𝑘𝑘)

𝑥 365

Pääoman kiertonopeus kertoo, kuinka monta kertaa vuodessa yritys kerkeää kierrättää
taseeseensa sitoutuneita pääomia liiketoiminnassaan. Kiertonopeus lasketaan jakamalla
liikevaihto kokonaispääomalla. Mitä pienempi tunnusluvun arvo on, sitä hitaampi
kiertonopeus on ja sitä pidemmäksi aikaa pääomaa on sitoutunut tuotantoon. Hyvä
pääomien tuottavuus edellyttää, että pääomia käytetään tehokkaasti. (Tunnuslukuopas
n.d.)

𝑃ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑛𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠 =

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12 𝑘𝑘)
𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
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5 TUNNUSLUVUILLA JOHTAMINEN
5.1

Talousohjaus

Yrityksen ohjaaminen tapahtuu johtamalla, jotta yritys pääsee kohti tavoitteitaan kohti.
Johtaminen on jaettu kolmeen osaan: suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan.
Suunnitteluvaiheessa yrityksen tavoitteet määritellään ja niiden saavuttamiseksi
kartoitetaan tarvittavat toimintatavat ja resurssit. Toteutusvaiheessa suunnitelmat
toimeenpannaan ja niitä johdetaan tavoitteiden mukaisesti loppuun saakka. Valvonnassa
seurataan ja analysoidaan toteutuneita toimia ja verrataan niitä aiemmin asetettuihin
tavoitteisiin. Mahdollisiin poikkeamiin pyritään reagoimaan ja etsitään syitä, mistä
poikkeama johtuu. (Järvenpää ym. 2010, 13.)
Talousjohtamisen tavoitteena on avustaa organisaation johtoa päätöksenteossa.
Taloushallinto tuottaa johdolle päätöksentekoon tarvittavia raportteja, konsultoi johtoa
talouden näkökulmasta sekä on osana organisaation johtamista ja valvontaa. (Järvenpää
ym. 2010, 19.) Aivan kuten johtamisessa talousjohtaminen voidaan jakaa näihin kolmeen
osaan: suunnittelu, toteutus ja valvonta. Suunnitteluvaiheessa määritellään taloudelliset
tavoitteet organisaation toiminnalle. Organisaation yksi yleisimmistä taloustavoitteista on
budjettisuunnittelu. Toteutusvaiheessa toteutetaan toiminnot mitä suunnitteluvaiheessa
määriteltiin. Esimerkkinä tieto- ja raportointijärjestelmien kehittäminen tavoitteiden
mukaisesti. Talousjohto seuraa tavoitteiden ja suunnitelmien toteutumista sekä raportoi
toteutuneet luvut esimerkiksi kuukausittain johtoryhmälle. Talousjohto pyrkii myös
analysoimaan poikkeamia ja niiden syitä. Yleisimmät raportoitavat ovat tuloslaskelma,
tase, kassavirrat ja kustannuslaskelmat. (Järvenpää ym. 2010, 14.)
5.2

Tunnusluvuilla johtamisen ongelmat

Tunnuslukuja on arvosteltu menneisyysnäkökulmasta ja että ne eivät katso
tulevaisuuteen. Voi olla tarpeellista erotella tunnusluvuista ne, mitkä kertovat
toteutuneesta suorituksesta ja ne, jotka kertovat tulevaisuuteen orientoituneesta
suorituskyvyn

kehityksestä.

Suoriutuminen

esimerkiksi

myynnin

kasvussa,

kannattavuudessa ja maksuvalmiudessa ovat seurauksia siitä, mitä on tehty aiempina
kuukausina ja vuosina. Huomiota tulisi kiinnittää voimavarojen käytön tehokkuuteen ja
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tuottavuuteen, tuotteiden laatuun, toiminnan joustavuuteen ja uudistumiseen, jotta
suorituskykyä voidaan parantaa. (Pellinen 2017, 103.)
5.3

Suorituskyvyn arvioiminen

Suoritusmittausjärjestelmien ja tunnuslukujen käytön on ajateltu liittyvän osana johdon
ohjaus- ja valvontatoimintoja. Tavoitteet näille tunnusluvuille asetetaan ainakin kerran
vuodessa yleensä budjetoinnin yhteydessä ja niiden toteutumisesta saadaan vuoden
aikana palautetta. Tätä palautetta johto käyttää arvioidessaan vastuualueita ja henkilöstöä
jälkikäteen. Suoritusmittauksen syynä voi olla myöhemmin tapahtuvan arvioinnin sijaan
yrityksen kehittäminen ja oppimisen edistäminen. (Pellinen 2017, 116.)
Benchmarking eli vertailukehittämisen ideana on mallintaa parhaita käytäntöjä.
Mallintaminen voidaan organisoida järjestelmälliseksi prosessiksi, jossa vertailua
hyödynnetään haastavien alueiden määrittämiseksi. Vertailukehittäminen on osa
tavoitejohtamista, missä tavoitteet asetetaan vertailemalla yrityksen omaa toimintaa
yrityksen toiseen yksikköön tai kilpailevaan yritykseen. Ulkoinen vertailukehittäminen
on sitä, kun eri yrityksiä verrataan keskenään ja sisäinen vertailukehittäminen, kun
yrityksen eri yksiköitä vertaillaan keskenään. Vertailun tuloksena saatu tieto toimii myös
ideoiden kehittämisessä. (Pellinen 2017, 116.)
Arvioiva kehittäminen (Performance audit) perustuu yrityksen työn tai prosessien
subjektiiviseen arviointiin, jossa käytetään ulkopuolista arvioijaa. Niin

kuin

vertailukehittämisessä sekä myös arvioivassa kehittämisessä on kyse yrityksen
toimintatapojen tehokkuudesta. Kehittäminen voi olla määräajoin toistuvaa, mutta siinä
voi olla erilaisia painotuksia vuosittain. Kehittämisen voi aloittaa arvioinnista, jonka
jälkeen päätetään kehittämistavoitteet seuraavalle vuodelle. Tämän jälkeen henkilöstö
vastaa itse tavoitteiden mukaisesta kehittämisestä ja ratkaisujen etsinnästä. Etukäteen
sovitun määräajan jälkeen seuraa uusi arviointi, jonka voidaan verrata asetettuihin
tavoitteisiin.

Ulkopuolinen

arvioija

ohjaa

arviointikeskusteluja

ja

muodostaa

keskustelujen aikana lopullisen käsityksen toiminnosta. Arviointikäynnin jälkeen
ulkopuolinen arvioija laatii palauteraportin. (Pellinen 2017, 116.)
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6 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY
6.1

Yleistä toimeksiantajasta

Toimeksiantajayritys on kosmetiikkaan ja ihonhoitotuotteisiin erikoistunut suomalainen
maahantuoja,

myyjä

ja

osakeyhtiö.

Yritys

myy

tuotteitaan

pääsääntöisesti

suomenkielisessä verkkokaupassa, joka aukesi 15.6.2016. Keväällä 2018 yritys solmi
sopimuksen suomalaisen tavarataloketjun kanssa ja nyt yrityksen kahta tuotemerkkiä
myydään Suomen jokaisessa tavaratalossa. Yrityksellä on myös toinen suurempi
yritysasiakas, joka on apteekkiketjun perustama hyvinvoinnin erikoisliike. Yrityksessä
yrittäjän lisäksi työskentelee yksi osa-aikainen ja yksi täyspäiväinen työntekijä.
Työntekijät toimivat yritykselle freelancereina.
6.2

Toimeksiantajan tavoitteet ja haasteet

Yrityksellä on monia tavoitteita lähivuosille ja etenkin vuodelle 2019. Yrityksellä on tällä
hetkellä kaksi yritysasiakasta ja neuvottelut kesken suuren päivittäistavarakauppaketjun
kanssa. Tavoitteena on solmia sopimus kahden tuotemerkin myynnistä ketjun tietyissä
myymälöissä. Yrityksen liikevaihtotavoite on 550 000 euroa vuodelle 2019, jos sopimus
syntyy.
Tavoitteena on ennen syksyä panostaa yrityksen omaan verkkokauppaan ja avata
englanninkielinen verkkokauppa suomenkielisen verkkokaupan rinnalle. Toimitukset
kuluttaja-asiakkaille ainakin Saksaan, Viroon, Tanskaan ja Ruotsiin alkaisivat samalla.
Englanninkielinen verkkokauppa on jo tekeillä ja siihen investoitu 15 000 euroa on
tavoitteena saada takaisin vuoden loppuun mennessä painottuen Black Friday kampanjaan ja joulukuulle, jolloin myynti on suurempaa. Tämä käytännössä tarkoittaa
viittä tilausta päivässä. Lisäksi ajatuksena on avata ruotsinkielinen verkkokauppa vuoden
2019 lopussa tai vuoden 2020 alussa.
Haastateltaessa (liite 1) yrittäjää esille tuli monia haasteita kosmetiikan verkkokaupan
pyörittämisessä. Yrityksen pysyessä mukana kasvussa ja kehittäessään toimintoja on
taloudelliset laskelmat jääneet vähemmälle huomiolle. Tavoitteena onkin parantaa
yrityksen kannattavuutta tunnuslukujen avulla. Laskelmia analysoidaan ja analyysien

38
pohjalta luodaan kehitysehdotuksia toimenpiteistä mihin tulisi ryhtyä kannattavuuden
parantamiseksi. (Yrittäjä, haastattelu, 23.10.2018.)
Yhtenä haasteista yrittäjä piti maksuaikoja. Varsinkin B2B-myynnissä asiakkaille on
myönnetty 30 vuorokauden maksuaika, joka johtuu lähinnä asiakkaiden suuremmasta
neuvotteluvallasta. Yrityksen maksuajat toimittajille päin taas vaihtelevat. Osalle
toimittajista tulee maksaa tilatuista tuotteista jo etukäteen, jonka jälkeen toimittajat
suostuvat lähettämään tuotteet eteenpäin. Tämä on yritykselle haasteellista, sillä kulut
muodostuvat ennen tuottoja ja näin kassavirran riittävyys on kortilla. Tämän vuoksi
pääoma ei riitä kasvattamaan varastoja, joka olisi tärkeää varsinkin yritysasiakkaita
ajatellen. Ihanteellista olisi se, että yrityksen maksuaika toimittajille olisi pidempi kuin
maksuaika asiakkailta yritykselle. Näin kassavirta riittäisi kattamaan kulut. (Yrittäjä,
haastattelu, 23.10.2018.)
Toinen haaste yrittäjän mukaan on tuotteiden toimitusvarmuus. Yrityksen toimittajat
sijaitsevat eri puolilla Eurooppaa ja osalla toimittajista toimitus on epävarmaa.
Epäluottamus tuotteiden varmasta toimituksesta sovittuun aikaan luo epävarmuutta
yrittäjälle ja välillä tuotteiden myyntiin pääsy kestää odotettua pidempään. (Yrittäjä,
haastattelu, 23.10.2018.)
6.3

Taloudellinen tila

Vuonna 2016 tilikausi oli puolikas. Tällöin liikevaihtoa kertyi 22 640,42 euroa ja tappiota
-4 915,64 euroa. Liikevoittoprosentti oli -21,71 %. Tämä onkin odotettua juuri
perustetulta yritykseltä, sillä alun investoinnit vaativat pääomaa ja vakaa asiakaskunta on
vielä haussa.
Vuosi 2017 oli ensimmäinen kokonainen tilikausi ja liikevaihto kasvoi silloin 238 981,12
euron suuruiseksi. Tilikaudelta jäi tulokseksi 6224,34 euroa, eli toiminta oli tuloksellista.
Liikevoittoprosentti oli 2,6%. Yrityksen kasvu ensimmäisenä täytenä tilikautena oli
nopeaa, joka on poikkeavaa näin nuorella yrityksellä. Monet yritykset saattavat useana
ensimmäisinä vuosinaan toimia tappiollisesti.
Vuonna 2018 yrityksen liikevaihto oli 534 118,16 euroa. Yrityksen tavoitteena oli
saavuttaa 500 000 euron liikevaihto ja siinä onnistuttiin. Liikevaihdon kasvu oli 123
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prosenttia verrattuna edelliseen tilikauteen. Tilikausi oli kuitenkin tappiollista ja tappiota
syntyikin 30 633,44 euroa. Liikevoittoprosentti oli -5,74%. Yritykselle joulusesonki on
parasta myyntiaikaa ja yrittäjä ei ehtinyt laskuttaa yritysasiakkaita myydyistä tuotteista
vuoden 2018 puolella. Tämä saattaa luoda hieman harhaanjohtavuutta vuoden 2018
tilinpäätöksessä.
Vuoden 2018 taseen loppusumma oli 69 977,81 euroa. Tarkastellessa taseen vastaavaa
puolta on nähtävissä, että yrityksen pääomaa sitoutuu vaihtuviin vastaaviin. Eniten
yrityksen pääomaa sitoutuu vaihto-omaisuuteen 33 066,96 euroa ja myyntisaamisiin
34 583,12 euroa. Taseen vastattavaa puolella näkyy, miten yrityksen omaisuus on
rahoitettu. Yrityksen oma pääoma on yhteensä -26 883,45 euroa ja vieras pääoma
83 810,76 euroa. Yrityksen omavaraisuusaste oli -38,42%.
6.3.1 Toimiala
Kosmetiikka on erittäin kilpailtu toimiala, jossa toimii pienempiä ja suurempia yrityksiä.
Kosmetiikassa on tällä hetkellä kysyntää ihonhoitotuotteille, anti-aging -tuotteille ja
orgaaniselle kosmetiikalle. Kuluttajat ovat entistäkin tietoisempia ekologisuudesta ja
luonnonkosmetiikasta,

mikä

näkyy

kulutuskäyttäytymisessä.

Toimialalla

juuri

ihonhoitotuotteet ovat nopeimmin kasvava segmentti, joissa ikääntyvän ihon tuotteet
nostavat päätään. (Grand view research n.d.)
Toimialalla on erittäin tärkeää löytää sopiva myyntialusta tuotteille ja yritykset käyttävät
alustoina verkkokauppoja, tavarataloja, supermarketteja ja muita jälleenmyyjiä.
Verkkokauppojen osuus myyntialustoissa on kasvanut huomattavasti. Digitaalinen
revoluutio on saanut kosmetiikan kysynnän maailmanlaajuiseksi ja sosiaalinen media
auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakaskuntaa. Tavallisesti tällä toimialalla on ollut
massiivisia markkinajohtajia, joka on tehnyt uusien kilpailijoiden tulon markkinalle
hankalaksi. Nyt osuus luonnonmukaisen tai muuten spesifimmän kosmetiikan segmentin
kysynnässä on kasvanut ja näin mahdollistaa myös uusien kilpailijoiden mahdollisuuden
lyödä läpi toimialalla. (Grand view research n.d.)
Toimeksiantajayritys kuuluu virallisesti toimialaluokitukseen 47919 muu postimyynti ja
verkkokauppa, mutta yrityksen myytävät tuotteet kuuluvat toimialaluokituksen, 47750
kosmetiikka- ja hygieniatuotteet, alle. (Toimialaluokitus 2008)
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6.3.2 Kilpailu
Kosmetiikka on yleistynyt maailmalla ja se on tuonut lisää kilpailijoita myöskin Suomen
markkinoille. Yrityksen suurin kilpailija tällä hetkellä on Nordic Beauty Import, joka on
useiden eri brändien maahantuoja. Kyseessä olevalla yrityksellä on hyvät suhteet
yrityksiin Suomessa, sillä se maahantuo myös Beautyblenderin ja Tangle Teezerin
tuotteita, jotka ovat erittäin suosittuja. Nordic Beauty Importin lisäksi kilpailijoita on
tullut lisää muun muassa Ruotsin puolelta. Ruotsalaiset yritykset ovat tehneet
verkkokauppansa myös suomeksi ja näin kilpailevat myös Suomen markkinoilla. Toinen
suuri kilpailija on lukuisia kosmetiikkabrändejä maahantuova Oy Transmeri Ab.
Yrityksen toimintasuunnitelma kilpailussa pärjäämiseen on julkaista englanninkielinen
verkkokauppa suomenkielisen rinnalle ennen syksyä. Suunnitelmissa on avata myöskin
ruotsinkielinen verkkokauppa mahdollisesti jo vuonna 2019. Toimitukset kuluttajaasiakkaille laajenisivat Saksaan, Viroon, Tanskaan ja Ruotsiin. Tällä hetkellä yritys on
toimittanut tuotteitaan vain Suomeen. Yritys suunnittelee avaavansa Pop Up kivijalkaliikkeen tai muun myyntipisteen Suomeen ennen joulusesonkia.
Yrityksen hinnat ovat hieman alhaisemmat kuin kilpailijoilla, mikä on yrityksen
kilpailukeino. Yritys lanseerasi tuotemerkin, joka on edullisempi kosmetiikkabrändi
muihin yrityksen tämän hetkisiin brändeihin verrattuna. Yrityksen tavoitteena on saada
brändi myyntiin päivittäiskaupan puolelle päivittäistavarakauppaketjun liikkeisiin.
Kauppaketju ilmoittaa toukokuussa aikovatko he ottaa brändin valikoimiinsa Suomen
laajuisesti. Yrityksen kilpailukeinoina liiketoimintasuunnitelmasta asti alhaisemman
hinnoittelun lisäksi on ollut kattavat tuotekuvaukset, paras asiakaspalvelu ja aktiivinen
sekä lähestyttävä sisältö sosiaalisen median kanavissa.
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7 TUNNUSLUKUANALYYSI KOHDEYRITYKSELLE
7.1

Valitut tunnusluvut

Tunnuslukuanalyysin laskennassa käytetään yrityksen vuoden 2018 tilipäätöksestä
saatuja lukua tuloslaskelmasta (liite 2 ja liite 3) ja taseesta (liite 4 ja liite 5), sillä ne ovat
viimeisimmät kokonaisen tilikauden luvut ja näin ollen vertailukelpoisia edellisiin
tilikausiin. Analyysissa lasketaan aiemmin esitellyt kannattavuuden ja tehokkuuden
tunnusluvut, joiden pohjalta analysoidaan yrityksen suoriutumista ja annetaan
toimintaehdotuksia jatkoon.
7.2

Tunnuslukujen laskenta

Yrityksen liikevaihto vuonna 2018 oli 534 118,16 euroa. Yrityksen liikevaihtotavoite
vuodelle 2018 oli 500 000 euroa ja tämä kannattavuustavoite saavutettiin ja ylitettiin.
Yrityksen liikevaihto on kasvanut 123,50% prosenttia vuodesta 2017. Yrityksen
liikevaihto onkin kasvanut joka vuosi, mikä on toivottavaa tuoreelta yritykseltä.

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 = 534 118,16€

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑑𝑜𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑣𝑢 =

(

118,

€

,
,

€

€)

= 123,50%

Yrityksen taseen loppusumma oli 69 977,81€ vuonna 2018. Näin paljon yrityksen
toiminta sitoo pääomia kokonaisuudessaan. Yleensä liikevaihdon ja taseen välillä on
läheinen yhteys, koska tiettyyn liikevaihtoon tarvitaan tietty määrä resursseja. Kuten
voidaan huomata, yrityksen tase onkin kasvanut viime tilikaudesta niin kuin yrityksen
liikevaihtokin.

𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 = 69 977,81€

𝑇𝑎𝑠𝑒𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑝𝑝𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑣𝑢 =

(69 977,81€ − 40 693,18€)
40 693,18€

𝑥100 = 71,96%

Yrityksen myyntikate oli 99 805,29€, joka saatiin ostojen ja ulkopuolisten palveluiden
erotuksena liikevaihdosta. Hankintojen ostoihin kului rahaa 308 124,14€ ja ulkoistettuun
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varastointiin, pakkaukseen ja lähetyksiin 126 188,73€. Myyntikateprosentti on näin
18,69%, joka on kaupan alalla pieni. Kaupan alan myyntikateprosentti pyörii pkyrityksillä noin 28-32 prosentin haarukassa (Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan
tilinpäätöstilasto, Kauppa 12, 13.2.2014). Pienehkö myyntikate ja suuri volyymi voi olla
strateginen toimintatapa ja kilpailukeino, mutta kyseinen toimintatapa voi olla myös
haasteellinen. Haastavaa myyntikatteen analysoinnissa tekee sen, että yrityksellä on
kahdenlaisia asiakkaita: kuluttajia ja yrityksiä. Verkkokaupassa, jossa tuotteet ovat
suunnattu kuluttajille, katteet ovat korkeammat kuin yrityksille, jotka toimivat tuotteiden
jälleenmyyjinä kivijalkakaupassa. Tällä tunnusluvulla emme saa erotettua, kuinka suuri
myyntikateprosentti on kuluttajille ja yrityksille. Kuitenkaan yrityksen kate ei ole riittänyt
kattamaan yrityksen toiminnan kustannuksia, sillä yrityksen liiketoiminta oli tappiollista.
Yritys on kasvanut hurjasti ensimmäisinä vuosinaan ja liiketoiminnan kustannukset ovat
kasvaneet sen mukana huomattavasti. Liiketoiminnan muihin kuluihin (liite 6 ja liite 7)
sisältyy

paljon

erilaisia

asioita,

suurimpina

niistä

mainostoimistopalvelut,

internetmainonta, muut myyntikulut, messut ja näyttelyt, muut myynnin edistämiskulut,
toimitilavuokrat ja taloushallintopalvelut. Näiden kulujen kasvu vuodesta 2017 on
162,79%, joka on huima kasvu verrattuna esimerkiksi liikevaihdon kasvuun, joka oli
123,50%.

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒 = 534 118,16€ − 308 124,14€ − 126 188,73€ = 99 805,29€

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

99 805,29€
534 118,16€

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑜𝑖𝑚𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑣𝑢 =

𝑥 100 = 18,69%

(119 534,97€ − 45 486,35€)
𝑥 100 = 162,79%
45 486,35€

Liiketoiminnan muihin kuluihin on mennyt paljon rahaa vuonna 2018 ja kulut ovat
kasvaneet roimasti vuodesta 2017 niin kuin jo ylempänä todettiin. Suurimmat kuluerät
liiketoiminnan muissa kuluissa olivat selkeästi mainonnan ja myynnin edistämiskulut,
yhteensä 46 058,37 euroa. Tämä on 8,62 prosenttia liikevaihdosta. Huomattavaa on
erityisesti se, että mainonnan ja myynnin edistämiskulut vuonna 2018 olivat suuremmat
kuin vuoden 2017 kaikki liiketoiminnan muut kulut yhteensä. Mainonnan ja
myynninedistämiskulujen kasvu vuodesta 2017 vuoteen 2018 oli 234,99 prosenttia.
Yritys on kasvanut huimasti näiden tilikausien välillä, mutta tulee miettiä, onko nämä
kaikki mainonnan kulut tarpeellisia tai voitaisiinko jostain karsia kustannuksia. Yrityksen
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tulee harkita, voisiko kustannuksia karsia esimerkiksi keskittymällä vain tiettyihin
markkinointikanaviin? Yrityksen ulkopuolisiin palveluihin kuuluu varastointi, pakkaus ja
lähetys, mitkä yritys on ulkoistanut Viroon. Nämä kulut ovat 23,63 prosenttia
liikevaihdosta, mikä on suuri osuus. Yrittäjänkin mielestä osuus on suuri ja hän haluaisi
karsia näitä muuttuvia kuluja. Yrittäjä kertoi olleensa yhteydessä logistiikkayritykseen,
joka on tekemässä yritykselle tarjousta varastoinnin, pakkauksen ja lähetyksen suhteen.
Logistiikkayritys kertoi, että yrityksen kyseisistä kuluista saataisiin karsittua pois noin
kolmas osa. Jos logistiikkayrityksen tarjous vastaa lupauksia, saisi yritys muuttuvia
kustannuksia alemmaksi ja näin katetta kasvatettua.
𝑀𝑎𝑖𝑛𝑜𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑗𝑎 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑛𝑖𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑠𝑡ä𝑚𝑖𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 𝑠𝑢ℎ𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜𝑜𝑛 =
7 984,42€ + 16 630,76€ + 2 500€ + 10 453,68€ + 792,59€ + 1 800€ + 5 896,92€
534 118,16€

𝑀𝑎𝑖𝑛𝑜𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑗𝑎 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑛𝑖𝑛 𝑒𝑑𝑖𝑠𝑡ä𝑚𝑖𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑣𝑢 =

(46 058,37€ − 13 749,11€)

𝑈𝑙𝑘𝑜𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑙𝑣𝑒𝑙𝑢𝑡 𝑠𝑢ℎ𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜𝑜𝑛 =

13 749,11€

126 188,73€
534 118,16€

𝑥100 = 8,62%

𝑥100 = 234,99%

𝑥100 = 23,63%

Käyttökate kertoo, paljonko yrityksen toiminnasta jää katetta, kun siitä poistetaan
yrityksen toiminnan kulut. Voidaan huomata, että yrityksen kate ei ole riittänyt kattamaan
yrityksen toiminnan kuluja. Yrityksen kilpailukeinona on ollut alhaisempi hintataso
kilpailijoihin verrattuna, mutta tämä kilpailukeino on asettunut yrityksen toimintaa
vastaan. Yrityksen tulee jatkossa parantaa tuotteiden katetta nostamalla hintaa ja/tai
pienentämällä yrityksen muuttuvia että kiinteitä kuluja tai lisäämällä myyntivolyymiä.
On kuitenkin yleistä, että tuoreiden yritysten ensimmäiset tilikaudet ovat tappiollisia. Nyt
yrityksen on mahdollista ottaa askelia kannattavamman liiketoiminnan suuntaan.

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒 = −28 893,07€ + 0 € = −28 893,07€
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑘𝑎𝑡𝑒𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

−28 893,07€
534 118,16€

𝑥 100 = −5,41%

Yrityksen liiketulosprosentti on sama kuin käyttökateprosentti, sillä yrityksellä ei ole
ollut poistoja vuonna 2018. Tunnusluku ei ota huomioon rahoituskuluja, joten velalliset
ja velattomat yritykset ovat tämän tunnusluvun nojalla vertailukelpoisia.
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𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 = 534 118,16€ − 418 464,78€ − 25 011,48€ − 119 534,97€ ± 0€ = −28 893,07€
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

−28 893,07€
534 118,16€

𝑥 100 = −5,41%

Rahoitustulos kertoo, kuinka paljon yritys on tehnyt tulorahoitusta. Tulorahoituksella
rahoitetaan lainojen lyhennykset, käyttöpääoman lisäykset ja investointien omarahoitus.
Koska rahoitustulos on negatiivinen, lainojen lyhennyksiin ja voitonjakoon ei ole riittänyt
laisinkaan tulorahoitusta. Yleisesti olisi hyvä, että rahoitustulos olisi vähintään
positiivinen lyhyelläkin aikavälillä ja kestävän kehityksen vuoksi vähintään lainojen
lyhennyksien suuruinen. Nyt yrittäjä ei pysty maksamaan osinkoja tai maksamaan
lainojen lyhennyksiä tulorahoituksella.

𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 = −30 633,44€ ± 0€ = −30 633,44€
𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

−30 633,44€
534 118,16€

𝑥 100 = −5,74%

Yrityksen netto- ja rahoitustulos ovat samat, sillä yrityksellä ei ollut poistoja vuonna
2018. Yrityksen netto- ja kokonaistulos ovat myös samat, sillä yrityksellä ei ollut
satunnaisia eriä vuonna 2018.

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 = −28 893,07€ − 1 728,63€ − 11,74€ = −30 633,44€
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

−30 633,44€
534 118,16€

𝑥 100 = −5,74%

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 = −30 633,44€ ± 0€ = −30 633,44€
𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

−30 633,44€
534 118,16€

𝑥 100 = −5,74%

Oman pääoman tuottoprosentti kertoo, paljonko omalle pääomalle on kertynyt tuottoa
tilikauden aikana. Normaalisti tunnusluvun laskennassa käytetään omaa pääomaa
keskimäärin, mutta kaavojen yksinkertaistamisen takia laskennassa on käytetty omaa
pääomaa vuodelta 2018. Oma pääoma olisi ollut negatiivinen, vaikka laskennassa olisi
käytetty omaa pääomaa keskimäärin. Kuten voidaan huomata, kaikki tunnusluvut eivät
toimi, jos arvot ovat negatiivisia. Nyt nettotulos ja oma pääoma ovat molemmat
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negatiivisia, mikä saa tunnusluvulle huiman suuren arvon. Tämän vuoksi tunnusluku ei
ole analysointikelpoinen.

𝑂𝑚𝑎𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

−30 633,44€
−26 883,45€

𝑥 100 = 113,95%

Sijoitetun pääoman tuottoprosentin vähimmäistuottona on normaalisti pidetty yrityksen
vieraalle pääomalle maksamaa korkoa, mutta yleisesti sijoittajat vaativat korkeampaa
tuottoa. Yrityksen sijoitetun pääoman tuottoprosentti on -100,44 prosenttia. Ohjearvoissa
alle kolmen prosentin tuotto on heikko, joten yrityksen sijoitetun pääoman tuottoprosentti
on erittäin heikko.

𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑡𝑢 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 = −26 883,45€ + 13 050,50€ + 11 215,00€ + 33 118,15€ = 30 500,20€

𝑆𝑖𝑗𝑜𝑖𝑡𝑒𝑡𝑢𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

−30 633,44€
30 500,20€

𝑥 100 = −100,44%

Kokonaispääoman tuottoprosentti kertoo, paljonko yritystoimintaan sitoutuneelle
pääomalle on kertynyt tuottoa tilikauden aikana eli kuinka hyvin yritys on huolehtinut
sen käytössä olevasta kokonaispääomasta. Niin kuin edellisissäkin kohdissa, jossa taseen
arvoja tulisi kaavojen mukaan käyttää keskimäärin, on käytetty taseen loppusummaa
vuodelta 2018. Yrityksen kokonaispääoman tuottoprosentti on -41,29%. Ohjearvoissa
alle viiden prosentin tuotto on heikko, joten yrityksen kokonaispääoman tuottoprosentti
on heikko.

𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

−30 633,44€ + 11,74€ + 1 728,63€
69 977,81€

𝑥 100 = −41,29%

𝐽𝑜𝑠 𝑜𝑚𝑎 𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑖𝑣𝑖𝑛𝑒𝑛, 𝑜𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝ää𝑜𝑚𝑎 𝑎𝑖𝑛𝑎𝑘𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑢𝑟𝑢𝑖𝑛𝑒𝑛

Käyttöpääoma mittaa paljonko rahoitusta sitoutuu yrityksen juoksevaan toimintaan eli
onko yrityksen pääomien käyttö tehokasta. Lähtökohtaisesti on parempi, mitä
pienemmällä käyttöpääomalla yritys selviää. Yrityksen käyttöpääomaprosentti on 6,64%,
joka on hyvä tulos verrattuna muihin yrityksen tunnuslukuihin. Tämä tarkoittaa sitä, että
yrityksen rahoitusta ei sitoudu niin paljon juoksevaan toimintaan kuten varastoon,
myyntisaamisiin ja ostovelkoihin. Yrityksen rahoitus sitoutuu ennemminkin kiinteisiin
kustannuksiin, joka on huolestuttavaa.
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𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎 = 33 066,96€ + 34 583,12€ + 7 208,06€ + 69,42€ − 39 477,61€ − 0€ − 0€ = 35 449,95€

35 449,95€

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

534 118,16€

𝑥 100 = 6,64%

Nettokäyttöpääoma kertoo rahoitus- ja vaihto-omaisuuden määrän, joka rahoitetaan
pitkäaikaisella

vieraalla

pääomalla

ja

omalla

pääomalla.

Yrityksen

nettokäyttöpääomaprosentti on -3,39 prosenttia, joka kielii siitä, että yrityksen toimintaan
sitoutuu paljon vierasta pääomaa. Nettokäyttöpääomaprosentti on siis heikko.

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎 = 33 066,96€ + 32 613,83€ − 83 810,76€ = −18 129,97€

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖 =

−18 129,97€
534 118,16€

𝑥 100 = −3,39%

𝑅𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠 = 41 860,60€ − 9 246,77€ = 32 613,83€

Vaihto-omaisuuden kiertoaika mittaa yrityksen varastoinnin tehokkuutta eli kuinka
monta päivää tuote on yrityksen varastossa. Yrityksen vaihto-omaisuuden kiertoaika on
39,17 päivää, joka on hyvä luku. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteet liikkuvat eivätkä jää
lojumaan varastoon ikuisuuksiksi. Tätä tunnuslukua yrittäjä ei ole seurannut aktiivisesti,
koska sitä ei ole ollut helposti saatavilla heidän järjestelmästään. Jatkossa tunnuslukua
olisi hyvä seurata, että varaston kiertonopeus ei ainakaan pitkittyisi.

𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 =

33 066,96€
308 124,14€

𝑥 365 = 39,17

Myyntisaamisten kiertoaika kertoo, kuinka monta päivää yrityksen liikevaihto on
keskimäärin

saamisina,

ennen

kuin

se

saadaan

rahana

kassaan.

Yrityksen

myyntisaamisten kiertoaika on 23,63 päivää. Ostovelkojen kiertoaika kertoo, paljonko
yritys on käyttänyt tavarantoimittajien rahoitusta ostojensa kattamiseen. Yrityksen
ostovelkojen kiertoaika on 46,77 päivää. Erityisen positiivista on nähdä se, että
myyntisaamisten kiertoaika on nopeampi kuin ostovelkojen kiertoaika. Tämä tarkoittaa
sitä, että yritys saa myynneistään rahat kassaan ennen kuin ostovelat erääntyvät.
Kuitenkin vuoden 2018 taseessa ilmoitettu rahat ja pankkisaamiset arvo oli negatiivinen.
Tämä toisaalta saattaa tarkoittaa sitä, että myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertoajat
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saattavat vaihdella ympäri vuotta tai on tulosta joulukuun laskuttamattomista saatavista.
Tase on katsaus tilikauden viimeisestä päivästä, joka oli yritykselle 31.12.2018.

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 =

𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑘𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 =

34 583,12€
534 118,16€

39 477,61€
308 124,14€

𝑥 365 = 23,63

𝑥 365 = 46,77

Pääoman kiertonopeus kertoo, kuinka monta kertaa vuodessa yritys kerkeää kierrättää
taseeseensa sitoutuneita pääomia liiketoiminnassaan. Tunnusluku siis kertoo, kuinka
paljon liikevaihtoa on syntynyt suhteessa taseen määrään. Yrityksen pääoman
kiertonopeus on 7,63. Pääomavaltaisilla yrityksillä pääomien kiertonopeus jää tavallisesti
alle yhden, kun taas aloilla, jotka eivät sido suuria määriä pääomaa, kiertoluku nousee
selvästi ylitse yhden. Toimeksiantaja yrityksen pääoman kiertonopeus on hyvällä tasolla
ja pääomia käytetään tehokkaasti.

𝑃ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑛𝑜𝑝𝑒𝑢𝑠 =

534 118,16€
69 977,81€

= 7,63

Yritys teki tappiota 30 633,44 euroa vuonna 2018. Yrityksen kriittinen piste, eli silloin
kun yritys olisi tehnyt 0 tuloksen, on 564 751,60€ liikevaihto. Tällöin yrityksen
myyntikateprosentti olisi pitänyt olla 23,10 prosenttia eli noin 4,40 prosenttiyksikköä
suurempi kuin se oli nyt. Tämä oletettuna niin, että yrityksen tuotteiden hinnat olisivat
korkeammat ja että myynti olisi pysynyt saman suuruisena eli kysynnän hintajoustoa ei
ole otettu huomioon. Niin kuin aiemmin mainittiin, pk-yritysten myyntikatteet kaupan
alalla pyörivät noin 28-32 prosentin haarukassa. Taulukossa on laskettuna myös yrityksen
tulokset erilaisilla kateprosenteilla: myyntikateprosentti 30%, 20% ja 20,87%, joka on
sama myyntikateprosentti kuin vuonna 2017, jolloin yritys oli tuloksellinen.
Taulukossa 1 esitellään yrityksen taloudellista tulosta eri myyntikateprosenteilla. Jos
yrityksen myyntikateprosentti olisi ollut 30 prosenttia, olisi yrityksen liikevaihto ollut
620 447 euroa. Tällöin yrityksen voitto ja varmuusmarginaali olisi 55 695,40€ eli 8,98
prosenttia. Jos yrityksen myyntikateprosentti olisi ollut 25 prosenttia, olisi yrityksen
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liikevaihto ollut 579 083,83 euroa. Tällöin yrityksen voitto ja varmuusmarginaali olisi
14 332,23€ eli 2,47 prosenttia. Jos yrityksen myyntikateprosentti olisi ollut 20,87
prosenttia, olisi yrityksen liikevaihto ollut 548 870,57 euroa. Tällöin yritys olisi kuitenkin
tehnyt tappiota 15 881,03 euroa ja varmuusmarginaalia ei olisi. Laskennassa olettaen, että
yrityksen tuotteiden hinnat olisivat korkeammat ja että myynti olisi pysynyt saman
suuruisena eli kysynnän hintajoustoa ei ole otettu huomioon.
TAULUKKO 1 Kriittinen piste eri kateprosenteilla.

Kuten voimme taulukosta 1 huomata, pienellä myyntikatteen katteen korotuksella
päästään parempiin tuloksiin. Kuitenkin myyntikatteen nosto saattaa näkyä kysynnän
hintajoustona negatiivisesti myyntivolyymissä. Tärkeää olisikin saada nostettua
volyymiä ja mahdollisesti hieman myyntikatetta, jotta yritys pääsisi voitolliseen
tulokseen.
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8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yritykselle kannattavuuden ja tehokkuuden
tunnuslukuihin perustuen tunnuslukuanalyysi, joka auttaisi yritystä ymmärtämään
paremmin yrityksen taloudellista tilaa ja suoriutumista sekä näin antaisi tukea
talousjohtamisen päätöksentekoon. Yrittäjän mielestä hänellä oli kokonaiskuvan
ymmärrys siitä, missä oltiin menossa, mutta tarkempia taloudellisia raportteja,
tunnuslukuja ja tietoja hänellä ei ollut saatavilla.
Opinnäytetyön aikana ilmeni paljon haasteita. Alkuperäinen idea opinnäytetyölle oli
tarkastella yrityksen kannattavuutta tarkemmin tuote-, tuoteryhmä- ja tuotemerkkitasolla.
Kuitenkin alun selvitystyön jälkeen huomattiin yrityksen verkkokaupan rakenteen olevan
vääränlainen. Yrityksen myyntiraportin sai verkkokaupasta ulos Excel-muodossa, mutta
tuoteryhmä ja tuotemerkki sekä usein myös tuote olivat saman solun sisällä. Tämä loi
haasteita katelaskennan tekemiseen. Haasteellisuutta loi myöskin se, että osa tuotteista
kuului moneen eri kategoriaan. Esimerkiksi miehille tarkoitettu kasvovoide saattoi olla
tuoteryhmissä kasvovoiteet, aurinkosuoja ja miehille. Näin ollen jokaisesta tuotteesta
pitäisi päättää mihin kategoriaan se kuuluu, jotta sitä ei huomioida moneen otteeseen.
Kehitysideana yritykselle verkkokaupan muokkaaminen niin, että tuotteen, tuoteryhmän
ja tuotemerkin tiedot ovat erikseen, jotta katelaskentaa voidaan toteuttaa helpommin ja
paremmin. Yrityksen olisi hyvä tunnistaa kannattavat ja kannattamattomat tuotteet.
Yrittäjälle tehtiin teemahaastattelu lokakuussa, jolloin opinnäytetyön luonne oli erilainen
ja tavoitteena oli rakentaa yritykselle Excel-työkalu, joka olisi tarkastellut kannattavuutta
tuote, tuoteryhmä- ja tuotemerkkitasolla. Myöskään kansainvälistyminen ei ollut
ajankohtaista haastattelua tehdessä. Yrittäjää olisi ollut hyvä haastatella uudestaan, kun
opinnäytetyön luonne muuttui ja näin oltaisiin saatu esitettyä tarkempia kysymyksiä
esimerkiksi kansainvälisyyteen liittyen.
Tunnuslukujen laskenta oli myös osittain ongelmallista ja siihen liittyi paljon haasteita.
Ensimmäisenä haasteena kannattavuuslaskennassa oli se, että yritys teki tappiota vuonna
2018. Tämän takia osa tunnusluvuista käyttäytyi väärin ja antoivat virheellistä
informaatiota. Selkein näistä oli oman pääoman tuottoprosentti, joka koostuu
nettotuloksesta ja omasta pääomasta. Koska molemmat näistä luvuista olivat negatiiviset,
sai tunnusluku hurjan suuren arvon. Ohjearvoissa yli 20 prosentin tuotto oli erinomainen
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ja toimeksiantajayrityksen oman pääoman tuottoprosentti oli 113,95 prosenttia. Näin
ollen tämä tunnusluku ei ollut analysoitavissa, sillä se ei toiminut niin kuin pitäisi.
Muitakin laskennallisia ongelmia ilmeni, sillä moni tunnusluku on suunniteltu
pörssiyritykselle tai muuten suurelle yritykselle. Osassa tunnusluvuissa oli arvoja, joita
toimeksiantajayrityksellä ei ollut laisinkaan. Tästä johtuen osa tunnusluvuista sai saman
arvon, esimerkkinä rahoitus-, netto- ja kokonaistulosprosentti olivat arvoltaan samat -5,74
prosenttia. Osassa kaavoissa oli tarkoitus laskea tase-eriä keskimäärin, mutta
opinnäytetyön laskennassa kaavat yksinkertaistettiin ja laskettiin pelkästään 2018 taseen
arvoilla. Tähän päädyttiin siksi, että pienen yrityksen tase ei heilahtele niin paljon ja
vaikka kaavaa yksinkertaistettaisiinkin, saadaan tarpeeksi realistinen tulos. Huomioitavaa
on myös se, että tunnusluvuille ei ole yhtä oikeaa kaavaa ja voidaan käyttää sellaista
kaavaa, joka sopii yritykselle parhaiten. Tärkeintä on se, että jatkossa tunnusluvut
lasketaan samalla tavalla, jotta saadaan vertailukelpoisia arvoja. Osittain tästä johtuen
tunnusluvuilla ei aina ole selkeitä ohjearvoja ja aina ei voida sanoa varmaksi onko
tunnusluku esimerkiksi hyvä vai tyydyttävä. Se tuleekin päättää yrityksen strategian ja
tavoitteiden mukaisesti toimialan asettamia rajoitteita huomioiden.
Tunnuslukuja analysoidessa nousi monia huomioitavia asioita, joihin yritys voisi jatkossa
kiinnittää enemmän huomiota. Niin kuin teoriaosuudessa todetaan, on neljää erilaista
tapaa parantaa kannattavuutta: volyymin kasvattaminen, hintojen eli katteen
kasvattaminen, muuttuvien kustannusten karsiminen ja kiinteiden kustannusten
karsiminen. Ehdottaisin yrityksen ainakin osittain tekemään toimenpiteitä näillä
jokaisella alueella. Paneudutaan jokaiseen alueeseen hieman paremmin.
Aloitetaan katteen kasvattamisesta. Tällä hetkellä yrityksen myyntikate on 18,69
prosenttia, joka on kaupan alaa huomattavasti heikompi kate. Haasteena myyntikatteen
arvioimisessa on se, että sitä ei saa tämän tunnusluvun avulla eriteltyä erikseen kuluttajille
ja yritysasiakkaille, joilla on huomattavasti eri katteet. Vaikka jakoa ei saadakaan tehtyä,
ehdottaisin yrityksen silti nostavan katettaan hieman, sillä tällä hetkellä se ei riitä
kattamaan yrityksen kuluja. Kriittistä pistettä laskiessa huomattiin, että katteen tulisi olla
23,10 prosenttia, että nollatulokseen päästäisiin. Tämä viittaisi vahvasti siihen, että katetta
on nostettava. Koska yrityksen kate ei ollut tarpeeksi suuri: yrittäjä ei voinut nostaa
itselleen juurikaan palkkaa, yritys ei pystynyt jakamaan osinkoa ja tappiollinen tulos söi
yrityksen oman pääoman, mikä tekee vieraan pääoman saannista erityisen hankalaa.
Helpoin keino nostaa katetta on hintojen nostaminen, mutta tämä toimenpide vaikuttaa
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usein negatiivisesti myyntivolyymiin. Yrityksen kilpailukeinona on ollut alhaisempi
hinnoittelu kuin kilpailijoilla, joten olisi hyvä lähteä ensiksi nostamaan myyntikatetta
leikkaamalla muuttuvia kustannuksia. Jos yritys pystyy nostamaan hintojansa hieman,
menettämättä alhaisemman hinnoittelun kilpailuetuaan, tulisi tätä harkita. Yritys
neuvottelee tällä hetkellä sopimuksesta päivittäistavarakauppaketjun kanssa. Yritys voisi
neuvotella itselleen korkeamman hinnan kuin muiden yritysasiakkaiden kanssa tai sopia
esimerkiksi kuukausittaisesta minimitilauksesta. Näin yrityksen myyntikate tai
myyntivolyymi nousisi yritysasiakkaiden puolella.
Muuttuvat kulut syövät yrityksen katetta ja tuleekin miettiä, miten niitä saadaan karsittua.
Yritys voisi käydä neuvotteluja ostohinnoista toimittajien kanssa uudelleen läpi ja etsiä
mahdollisesti uusia toimittajia, jotka voisivat tarjota tuotteita edullisemmin. Yritys
käyttää varastointiin, pakkaukseen ja lähetykseen ulkoistettua palvelua, joka toimii
Virossa. Ulkoisen palvelun kustannukset ovat 23,63 prosenttia yrityksen liikevaihdosta,
mikä on suuri kuluerä. Yritys onkin neuvotellut uuden logistiikkayrityksen kanssa
mahdollisesta sopimuksesta, joka laskisi yrityksen varastoinnin, pakkauksen ja
lähetyksen kuluja kolmasosalla. Yrityksen kannattaa ehdottomasti tehdä sopimus
halvemman palveluntarjoajan kanssa ja näin laskea muuttuvia kustannuksiaan. Tämä
myös parantaisi yrityksen myyntikatetta, joka tarkoittaisi mahdollisesti sitä, että yrityksen
ei tarvitsisi nostaa tuotteidensa hintoja. Yrittäjä on kertonut, että varsinkin pienissä
tilauksissa lähetyskustannukset kasvavat suhteellisen suuriksi. Tähän voitaisiin vaikuttaa
esimerkiksi verkkokaupassa 15 euron minimitilauksella, jolloin postikulut olisivat
suhteessa pienemmät asiakkaan kokonaistilauksesta.
Volyymin nostaminen on haasteellista, mutta se kuuluu yrityksen strategiaan. Yrityksen
pyrkiessä nostamaan volyymia, ovat myös markkinointi ja myynnin edistämiskulut
nousseet hurjasti. Koska yritys on vielä tuore ja pyrkii saamaan vakaata asiakaskuntaa
sekä enemmän volyymia, on tappiollinen tulos ymmärrettävää. Yrityksen tulisi kuitenkin
tarkastella tilannetta pitkin tilikautta ja arvioida tuoko suuret markkinointikustannukset
tarpeeksi myyntivolyymia yritykselle. Yritys aikoo vuonna 2019 lanseerata ainakin
englanninkielisen ja mahdollisesti ruotsinkielisen verkkokaupan, sekä aloittaa lähetykset
moneen maahan vain Suomen lisäksi. Tämä odotettavasti tuo lisää myyntiä yritykselle,
mutta tekee yrityksen talousjohtamisesta ja seurannasta entistäkin tärkeämpää.
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Yrityksen kiinteät kulut kasvoivat 162,79 prosenttia vuodesta 2017 ja pelkät mainonnan
ja myynnin edistämiskulut olivat vuonna 2018 suuremmat kuin kaikki liiketoiminnan
kulut yhteensä vuonna 2017. On ymmärrettävää, että yritys haluaa käyttää markkinointia
lisätäkseen myynnin volyymia. Tätä kuitenkin on seurattava tarkoin, sillä jos
panostaminen ei tuo yritykselle lisää myyntiä, ei se ole myöskään kannattavaa. Yrittäjän
mukaan jokainen Google Adwords -hakusanamainoksiin käytetty euro toi yritykselle 22
euroa myyntiä huhtikuussa 2019. On tärkeää, että yritys seuraa tarkoin kaikkien
kiinteiden kulujensa määrää ja pyrkii karsimaan niitä. Kehitysideana kiinteiden
kustannusten karsimiseen yritykselle on se, että yritys arvioisi kaikkia kiinteitä kulujaan:
ovatko nämä tarpeellisia ja tuovatko nämä yritykselle euroja? Mihin tavoitteeseen
pyritään näillä panostuksilla ja onko tavoitteeseen mahdollista päästä muilla keinoilla?
Pääomien tuotto tilikaudelta 2018 oli heikkoa, joka johtui tappiollisesta tuloksesta.
Saavuttaessa kannattavan ja tuloksellisen tilan, yrityksen oma pääoma kohenee ja
pääomien tuotot paranevat. Tärkeää siis onkin turvata yrityksen kannattavuus. Oli
positiivista nähdä, että yrityksen pääoman kiertonopeudet olivat kohtuullisia. Yrittäjä
sanoi, että välillä kassan riittävyys on haasteellista, mutta kuitenkin myyntisaatavien
kiertoaika oli pienempi kuin ostovelkojen kiertoaika. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä,
että yritys saa myyntisaatavat tililleen ennen kuin ostovelat erääntyvät.
Yrityksen tulisi selkeyttää strategiaansa ja tavoitteitaan. Opinnäytetyön aloittamisen
vaiheessa yrityksen oikeastaan ainoa taloudellinen tavoite oli liikevaihtotavoite, mutta
esimerkiksi

tavoitekatetta

tai

tavoitetulosta

ei

oltu

määritelty.

Oikean

hinnoittelustrategian ja menetelmän löytäminen on erittäin tärkeää. Yrittäjällä oli ajatusta
ja suuntaa, mihin yrityksen operatiivista toimintaa ollaan viemässä. Esimerkkinä
enemmän panostusta B2B-kauppaan, englannin kieliset verkkosivut ja lähetykset jatkossa
moniin muihin maihin Suomen lisäksi. Tärkeää onkin asettaa tavoitteita ja tunnuslukuja
näiden suuntien mukaan. B2B-kaupan tavoitteena voisi olla esimerkiksi tavoitekate ja
mahdollinen minimitilausmäärä vuodessa tai kuukaudessa. Lähetyksiin liittyen
tavoitteina voisi olla ulkopuolisten palveluiden kustannustavoite ja tavoitemyynti
ulkomaalaisille asiakkaille. Kun yrityksen strategian mukaiset tavoitteet on määritelty,
tulisi valita näitä mittaavat tunnusluvut, joita seurattaisiin suunnitelluin väliajoin.
Jatkossa yrityksen kannattaisi seurata ainakin myyntikatetta, ulkopuolisten palveluiden
kustannuksia, markkinointikuluja ja muita isoja kiinteitä kulueriä, sekä kiinteiden kulujen
vaikutusta myyntiin. Yrityksen liiketoiminta on tällä hetkellä tappiollista ja yrityksen
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kannattavuus on turvattava. Jos yritys jatkossa seuraa tunnuslukuja suunnitelmallisesti,
voidaan mahdollisiin riskeihin puuttua jo hyvissä ajoin eikä huomata niitä vasta
tilinpäätöksestä. Tällä hetkellä tappiollinen tulos on syönyt yrityksen oman pääoman,
joka vaikeuttaa yrityksen lainan saantia ja mahdollisuuksia myydä yritys tulevaisuudessa.
Tämä vaikutti myös osiin pääoman tehokkuuden tunnuslukuihin ikävästi.
Onnistunutta opinnäytetyössä oli se, että halutut kannattavuuden ja tehokkuuden
tunnusluvut saatiin laskettua, vaikka kaikki tulokset eivät olleetkaan mieleisiä. Tuloksista
saatiin kuitenkin nostettua esille yrityksen ongelmakohtia, joihin yritys voi panostaa
tulevaisuudessa kehitysideoiden pohjalta. Yritys sai myös tietää, mitä tunnuslukuja olisi
hyvä seurata myös jatkossa. Yhteistyö, kommunikointi ja aineistojen lähetykset yrittäjän
kanssa sujuivat moitteita, joka teki työn tekemisestä helpompaa.
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