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talousjohtamista, tilinpäätöksen sisältöä, tilinpäätösanalyysia ja näiden merkitystä 
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1 JOHDANTO 

Yritysjohdon tehtävänä on johtaa liiketoimintaa, mutta sen on tunnettava yritystoi-

mintansa perusteet, sekä taloudellinen tila ja kehitysmahdollisuudet. Nämä luovat 

pohjaa hyvälle talousjohtamiselle. Yrityksen kannattavuuden ollessa kunnossa, luo 

se hyvän pohjan yrityksen vakavaraisuudelle. Yrityksen päivittäisen toiminnan, hy-

vän maksajan maineen ja tulevaisuuden liiketoiminnan kannalta on yrityksen talous-

johdon myös pidettävä huolta yrityksen maksuvalmiudesta. Tilinpäätös ja tunnuslu-

kuanalyysi onkin hyvä työkalu näiden talouden osa-alueiden seuraamiseen. Yksi-

nään se ei kuitenkaan vielä riitä, vaan saatuja tuloksia tulee verrata myös toimialaan 

ja sen kehitykseen. Tämä antaa totuudenmukaisemman kuvan taloudellista tilasta, 

ja siitä kuinka yritys pärjää omalla markkinallaan taloudellisesti. 

1.1 Aikaisempia tutkimuksia 

Tilinpäätösanalyyseja johdon tueksi ja tunnuslukuanalyyseja case yrityksille on 

tehty opinnäytetöinä aikaisemminkin. Näissä opinnäytetöissä on esitetty tilinpäätök-

sen ja tunnuslukujen sisältöä, sekä vertailtu tietyllä ajanjaksolla yrityksen taloudel-

lista tilaa ja kehitystä. 

Visuri (2013) tutki työssään kuljetusliike Janhusen tilinpäätöstä kolmen vuoden 

ajalta tunnuslukuanalyysin avulla. Tavoitteena opinnäytetyöllä oli olla helppolukui-

nen, sekä tiivis raportti taloustilanteen analysointiin. Toisena tavoitteena oli, että 

case yritys voisi hyödyntää tunnuslukuanalyysia, niin että se osaa arvioida taloudel-

lista asemaansa omalla toimialallaan ja saa tätä kautta hyödyllistä tietoa. Työ sisälsi 

perusteoriat tilinpäätöksestä, kirjanpidosta, sekä perusteet taloudellisen tilanteen 

analysointiin tilinpäätöksestä. Työssä analysoitiin ja esitettiin case yrityksen kannat-

tavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Saatujen tulosten pohjalta Visuri esitti 

omat johtopäätöksensä taloudellisen tilanteen nykyhetkestä ja kehityksestä. 

Hietala (2009) analysoi opinnäytetyössään tilinpäätöstiedot vuosilta 2004–2008. 

Vertailuvuosia oli siis viisi. Hietala analysoi työssään, kuinka kohdeyrityksen kan-

nattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus olivat kehittyneet tällä ajanjaksolla. 

Työssä pyrittiin selvittämään syitä mahdollisiin eroihin vertailuvuosien välillä, sekä 
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ehdottamaan toimenpiteitä, joilla näitä mittareita voitaisiin parantaa. Työ toteutettiin 

tapaustutkimuksena, koska tavoitteena oli kokonaisvaltainen käsitys kohdeyrityksen 

taloudellisesta tilanteesta ja sen kehityksestä viiden vuoden aikavälillä. 

Rintamäki (2018) työssä tilinpäätösanalyysi johdon päätösten tukena tavoitteena oli 

laatia mallianalyysi yrityksen johdolle, jota se voisi hyödyntää päätöksenteossaan. 

Toisena tavoitteena oli selventää taloudellisen tilanteen arviointiin käytettävän tilin-

päätösanalyysin periaatteita. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista menetelmää ja 

aineistoina oli vuosien 2012–2016 tasekirjat. Kehitystyönä oli mallianalyysi ja oh-

jeistus sen hyväksikäytölle, jota kohdeyritys voisi sitten käyttää apuna päätöksente-

ossa. Opinnäytetyössä laskettiin myös tunnuslukuja, joita vertailtiin toimialan medi-

aaneihin ja suoritettiin analysointi. 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja rakenne 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää kohdeyrityksen talousjohtamista tunnuslu-

kuanalyysin avulla. Tavoitteena on myös, että kohdeyrityksen johto voi hyödyntää 

tunnuslukuanalyysin tuloksia päätöksenteossa. Opinnäytetyössä arvioitiin kohdeyri-

tyksen taloudellista tilannetta, sekä toimenpiteitä sen kehittämiseksi. Keskeisinä 

mittareina ovat kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut. 

Taloudellista tilannetta ja tunnuslukuja vertaillaan kohdeyrityksen toimialan tunnus-

lukujen mediaaneihin vuosina 2013–2017. Toimialavertailu tuo lisäarvoa opinnäyte-

työlle, sillä se antaa paremman kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta, koska 

osa lasketuista tunnusluvuista ovat toimialakeskeisiä. 

Opinnäytetyön teoriaosuus esitetään luvuissa kaksi ja kolme. Toisessa luvussa kä-

sitellään talousjohtamisen teoriaa, tilinpäätöksen sisältöä, tilinpäätösanalyysia ja 

näiden merkitystä talousjohdon päätöksenteossa. Kolmannessa luvussa esitetään 

tunnuslukuanalyysin teoriaa, esitetään tilinpäätöksestä saatavia tunnuslukuja ja 

suoritetaan tunnuslukujen tulkinta. Neljännessä luvussa käsitellään toimeksianta-

jalle suoritettu tunnuslukuanalyysi, talousjohdon näkemykset ja esitetään johtopää-

tökset. Viides luku on yhteenveto koko opinnäytetyöstä. 
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Työn teoreettisena pohjana on käytetty yrityksen X tilinpäätöstä vuosilta 2013–

2017, Seinäjoen ammattikorkeakoulun opintomateriaalia, tilinpäätösanalyysiin poh-

jautuvaa kirjallisuutta, verkkolähteitä, sekä Asiakastieto.fi:stä saatua toimialan me-

diaanitietoa. 

 

 

 



9 

 

 

2 TALOUSJOHTAMINEN JA TILINPÄÄTÖS 

Perustana talousjohtamiselle on taloushallinto, joka toimii. Yrityksen taloushallinnon 

alueelta voidaan tuottaa johdolle hyödyllistä dataa, mutta se vaatii, että yrityksen 

perusasiat ovat kunnossa. Toimivalla taloushallinnolla voidaan lisätä toiminnan kan-

nattavuutta, sillä silloin johdolla on mahdollisuudet tehdä hyviä päätöksiä oikeaan 

dataan perustuen. Kannattavan liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu, vaativat, että 

johto tietää yrityksensä luvut, sekä tarvittavat toimenpiteet sen kehittämiseksi kuu-

kausi tasolla. Tämän taustalla yritysjohdon pitää tietää relevantit mittarit, jotka ku-

vaavat parhaiten tavoitteita ja toimintaa. (Sinivaara [15.5.2019].) 

Tässä luvussa esitetään käsitteitä talousjohtamisesta, johdon laskentatoimesta ja 

tuodaan esiin, miten ne saadaan yhdistettyä johdon talouden päätöksenteon tueksi. 

Tämän jälkeen toisessa luvussa käsitellään tilinpäätöksen sisältöä, tilinpäätösana-

lyysia ja sen käyttäjiä. 

2.1 Yrityksen talousjohtaminen ja laskentatoimi 

Markkinataloudessa yritys voidaan määrittää talousyksiköksi (Neilimo & Uusi-Rauva 

2005, 10). Sen tehtävänä on tuottaa hyvinvointia omistajilleen. Se ei kuitenkaan ole 

yrityksen ainoa tehtävä. Yhteiskunta asteella yritys tuottaa hyödykkeitä, palveluita, 

tuotteita sekä hyvinvointia sen kanssa toimiville sidosryhmilleen. Yhteiskunta taas 

kohdistaa yrityksen suuntaan omat tavoitteensa, joita ovat mm. työllistäminen ja ve-

rojen maksaminen. Yritykseltä odotetaan myös oman henkilöstön kehittämistä ja 

vastuullista huolehtimista ympäristöstään. Parhaimmillaan yritys toimii yhteiskunnan 

hyvinvoinnin luojana.  

Talousjohtamisen avulla yritys haluaa päästä sille asetettuihin tavoitteisiin. Neilimo 

ja Uusi-Rauva (2005, 10) toteavat, että hyvä talousjohtaminen on se perusta, jolla 

varmistetaan, että nämä tavoitteet saavutetaan. Tämä on talousjohtamisen tärkein 

tehtävä. Perustana talousjohtamiselle on Neilimon ja Uusi-Rauvan mukaan yrityk-

sen talousjohtamisen sekä taloudellisten tavoitteiden ymmärtäminen. Merkittävä 

osaamisen alue on taloustavoitteiden taustalla olevien tunnuslukujen osaaminen 

sekä niiden hyödyntäminen.  



10 

 

 

Taloushallinto on johtamisen apuväline. Sillä on oma tehtäväalueensa, joka helpot-

taa yritysjohtoa päätöksissään. Se antaa tukea tuottamalla esimerkiksi talousraport-

teja ja osallistuu yrityksen taloudelliseen johtamiseen. Taloushallinnon tehtävät näh-

däänkin kohdistuvan laskentatoimen piiriin. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 12–13.) 

Yrityksen laskentatoimi on jaettavissa kahteen eri osa-alueeseen, yleiseen lasken-

tatoimeen sekä johdon laskentatoimeen (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 13). Yleisen 

laskentatoimen pääasiakirja on tilinpäätös, joka pohjautuu kirjanpitoon. Tämä sisäl-

tää tuloslaskelman ja taseen. Yleistä laskentatoimea kutsutaan myös nimellä ulkoi-

nen laskentatoimi. Sen tehtävänä on tuottaa esimerkiksi informaatiolaskelmia yri-

tyksen ulkopuolisille sidosryhmille. Kirjanpitolainsäädäntö kuitenkin asettaa paljon 

erilaisia vaatimuksia ulkoisen laskentatoimen tietojärjestelmän tuottamille rapor-

teille. Tämä tietojärjestelmä on yrityksen taloushallinnolle tärkeä tietolähde, jonka 

tietoa käytetään hyväksi yrityksen talouden ohjaamiseen.  

Ulkoisen laskentatoimen tuottamaa tietoa voidaan käyttää siis yrityksen talouden 

ohjaamiseen. Tämä tieto on kuitenkin riittämätöntä niin laadultaan kuin määrältään 

liiketoiminnan ohjaukseen vaadittaviin tarpeisiin. Johdon laskentatoimen tehtävänä 

ja tarkoituksena on kuitenkin olla vahvasti mukana erilaisissa päätöksentekotilan-

teissa. (Rintamäki 2018, 12.) 

Johdon laskentatoimi on yrityksen laskennan toinen osa-alue. Johdon päätöksen-

teon avustava laskenta kuuluukin sen tehtäviin. Johdon laskentatoimea kutsutaan 

myös sisäiseksi laskentatoimeksi. (Neilimo & Uusi- Rauva 2005, 14–15.) 

Johdon laskentatoimen laskelmat voivat olla suunnittelulaskelmia tai tarkkailulaskel-

mia. Suunnittelulaskelmat ovat avustavia laskelmia ja yksi esimerkki onkin inves-

tointilaskelma. Tämä on tärkeä laskelma johdon päätöksenteolle, koska sillä mita-

taan ja vertaillaan eri investointien keskinäistä edullisuutta. Budjettilaskelma on 

myös suunnittelulaskelma ja tarkemmin tavoitelaskelma. Budjetista selviää nume-

roin yrityksen itselleen asettamat tavoitteet. Myyntibudjetista selviää myyntitavoit-

teet, ostobudjetista ostotavoitteet, ja tulosbudjetti kertoo yrityksen asettaman tulos-

tavoitteen. Nämä ovat tärkeitä tulevaisuuden suunnitelmia johdolle, koska jos näyt-

tää, että budjetteihin ei päästä, voidaan alkaa analysoida syitä tähän ja alkaa toteut-

taa toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. (Neilimo & Uusi- Rauva 2005, 14–15.) 
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Tarkkailulaskelmilla johto voi seurata ja analysoida, kuinka tavoitteet ovat toteutu-

neet ja seurata mahdollisia poikkeamia tai eroja ja analysoida niiden syitä. Johdon 

tarkkailun kohteena voi olla esimerkiksi kannattavuus, sekä taloudellisuuden ja ra-

hoituksen toteutumat suhteessa asetettuun budjettiin. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 

14–15.) 

Talousjohdon tehtävänä on yrityksen taloustoimintojen johtaminen. Siihen sisältyy 

taloustavoitteiden asettaminen, suoritettujen toimintojen taloudellisten vaikutusten 

analysointi ja selvittäminen, talouden ohjaaminen, taloustilanteen tarkkailu. (Neilimo 

& Uusi-Rauva 2005, 14–15.) 

2.2 Talousjohtamisen perusta 

Yritystä voidaan tarkastella talousyksikkönä, jota voidaan kuvata pääoman kierto-

kulkumallilla. Se on yrityksen talousprosessi kuvattuna kaaviokuviolla 1. 

 

Kuvio 1. Pääoman kiertokulkumalli 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2005). 
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Pääoman kiertokulkumallissa yritys eli tässä tapauksessa talousyksikkö, hankkii toi-

mintaansa varten tuotannontekijöitä. Näitä ovat raaka-aineet, työntekijät, koneet ja 

rakennukset, atk laitteet, sekä ohjelmat jne. Nämä kaikki on hankittu tuotannonteki-

jämarkkinoilta ja näiden avulla yritys muuntaa ne suoritteiksi eli tuotteiksi tai palve-

luiksi, jonka jälkeen ne myydään suoritemarkkinoille. Tätä kokonaisuutta eli tuotan-

nontekijän hankkimista ja niiden jalostamista tuotannossa suoritteiksi ja lopuksi 

myymistä suoritemarkkinoille, kutsutaan reaaliprosesseiksi. Tuotannontekijöiden 

hankinta on kirjanpidossa suoriteperusteisesti menoa ja suoritteiden myynti on tu-

loa. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 18–19.) 

 

Reaaliprosessin rinnalla taloudellista toimintaa voidaan kuvata rahaprosessin avulla 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 18–19). Yrityksen asiakkaat maksavat saamastaan 

suoritteesta rahaa yrityksen kassaan, jolloin syntyy kassatuloja. Yritys on taas mo-

nesti joutunut maksamaan kassamenona tuotannontekijähankintansa tuotannonte-

kijämarkkinalle. Kun kassamenoja syntyy ennen kassatuloja, yrityksen pitää hank-

kia pääomarahoitusta rahoitusmarkkinalta, jotta se voi turvata maksukykynsä. Pää-

omaa yritys saa joko omistajien sijoittamana, jolloin kyseessä on oma pääoma tai 

ottamalla lainaa luotonantajilta, jolloin kyseessä on vieraan pääoman rahoitus. 

Edellä mainituista pääomarahoituseristä yritys maksaa rahoitusmarkkinoille voiton-

jakomaksuja korkoina ja osinkoina. Verot ovat myös voitonjakomaksuja. Luotonan-

tajille maksetaan myös lainanlyhennyksinä takaisin heidän myöntämä vieraan pää-

oman sijoitus.  

Yrityksen taloudelle voidaan asettaa kolme suurta tavoitetta pohjautuen tähän pää-

oman kiertokulkumalliin. Näitä ovat kannattavuuden, maksukykyisuuden ja pää-

omarahoituksen hallinta. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005,19–22.) Kannattavuudessa 

yritysjohdon tulee ottaa huomioon, että se voi kattaa myyntituloilla syntyneet me-

nonsa, voitonjaon, sekä lainanlyhennykset. Kannattavuuden johtamisaluetta kuvaa 

kannattavuusrengas. Neilimo ja Uusi-Rauva toteavat (s. 19): ”Kannattavuusrengas 

kiertää usein varsin hitaasti tuotannontekijämarkkinoilta suoritemarkkinoille ja sieltä 

takaisin tuotannontekijämarkkinoille”. Tämän kiertokulun johtamisen hallinta on ta-

lousjohdon keskeisimpiä tehtäviä. 
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Maksukykyisyyden renkaasta ilmenee talousjohtamisen likviditeetin hallintatehtävä. 

Pääoman kiertokulkumallissa likviditeettirengas on nopeakiertoinen. Se esittää lik-

viditeettihallinnon ongelmaa, joka johtuu siitä, että tuotannontekijöiden aiheuttamat 

kassamenot, sekä usein voitonjakomaksut on maksettava, ennen kuin kassatuloja 

syntyy. Likviditeettirenkaan kiertonopeus on siis nopeampi kuin kannattavuusren-

kaan. Yrityksen talousjohdolla voi kuitenkin olla käytössään tietty likviditeettitavoite. 

Yrityksen talousjohdon pitää siis pystyä ohjaamaan kassaan maksujen ja kassasta 

lähtevien rahavirtojen suhdetta niin, että yritys pystyy turvaamaan maksukykyisyy-

den. Talousjohdon tulee tietää tarvittavan käyttöpääoman, eli yritystoiminnan juok-

sevan toiminnan sitovan pääoman määrä, sekä hallittava kyseisen liiketoiminnan 

maksuajat. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005,19–22.) 

Maksukykyisyysongelmien ratkaisuna turvaudutaan usein pääomarahoitukseen. 

Kiertokulkumallissa tätä kuvaa pääomarahoitusrengas, rahoitusmarkkinoiden ja yri-

tyksen kesken. Likviditeetin säilyttämiseksi yritys saa tarvittavan rahoituksen rahoi-

tusmarkkinoilta. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005,19.) 

Neilimo ja Uusi-Rauva (2005) huomauttavat, että yrityksen talousjohdolle on myös 

tärkeää, kuinka se hallitsee kasvun, yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen yhtey-

den omassa liiketoiminnassaan. Tämä voidaan tiivistää Kaskara-ajatteluun. Yrityk-

sen talousjohdolla voi esimerkiksi olla tietty liikevaihdon vuosittainen kasvutavoite 

(taloustavoite), mutta johdon on otettava huomioon, kuinka paljon yritys voi kasvaa, 

jotta se voi pitää sen hetkisen oma rahoitusasteensa. Taloustavoitteet voidaan esit-

tää seuraavalla kuviolla 2, liittyen edeltävään kappaleeseen (Neilimo & Uusi Rauva 

2005, 19). 
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Kuvio 2. Yrityksen taloustavoitteet 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2005). 

 

Yrityksellä voi olla useita taloustavoitteita riippuen taloudellisesta tilasta, investointi- 

tai kasvutarpeista, mutta yleisesti ajatellen kannattavuus on kaikkein tärkein osa-

alue tavoitehierarkiassa. Muut taloustavoitteet sen ympärillä ovat sen alaosia, eli ne 

ovat keinoja, joilla yritys ja talousjohto saavuttavat halutun kannattavuustavoitteen. 

Alla oleva kuvio kuvaa yrityksen taloustavoitteita. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 20.) 

 

 

Kuvio 3. Yrityksen taloustavoitteet 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2005). 
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2.3 Tunnusluvut talousjohtamisen tukena 

Taloustavoitteiden yksityiskohtainen määrittely ja mittaaminen antavat valmiudet 

yrityksen johtamiseen. Neilimo ja Uusi-Rauva (2005, 30) toteavat, että näille tavoit-

teille tulee määrittää tarkat tavoitearvot, joihin yritys pyrkii toiminnassaan. Tätä mää-

rittämistä, jolla tavoitteet asetetaan mitattavaan arvoon, kutsutaan operationaalista-

miseksi. Tämän avulla voidaan esimerkiksi mitata kannattavuutta tuloslaskelmasta 

löytyvän tilikauden voiton avulla. Tällöin tilikauden voitto on operationaalistettu ja 

toimii kannattavuuden mittarina. Näitä mittareita voidaan kutsua yleisesti tunnuslu-

vuiksi. Tunnusluvuilla siis mitataan yrityksen taloustavoitteita erilaisin numeeristen 

arvojen avulla ja operationaalistetaan taloustavoitteet. 

Vilkkumaa (2010, 44) toteaa, että kannattavuutta mitattaessa yrityksen toimitusjoh-

tajan on ymmärrettävä sekä selvitettävä yrityksen kannattavuus, koska tämän tie-

don perusteella rakennetaan yrityksen tulevaisuutta. Kun johto on huolehtinut hy-

västä kannattavuudesta ja yritystoiminta on kannattavaa, luo se myös pohjan mak-

suvalmiuden ja vakavaraisuuden huolenpidolle. 

Tunnuslukuja varten tarvittava tieto saadaan yrityksen laskentatoimen järjestel-

mästä, tarkemmin tilinpäätöstietoihin perustuen. Tunnusluku voi olla absoluuttinen 

tai suhteellinen. Yrityksen tilikauden voitto on esimerkiksi absoluuttinen tunnusluku, 

joka kertoo kannattavuudesta ja suhteellisena tunnusluku mittarina toimii esimer-

kiksi omavaraisuusaste, joka mittaa vakavaraisuutta. Näihin perehdytään tarkem-

min luvussa kolme. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 30.) 

Neilimon ja Uusi-Rauvan (2005, 30–31) mukaan tunnuslukujohtaminen on käytän-

nössä yrityksen talousjohtamista tunnusluvuilla. Ensin asetetaan tavoitearvo, joihin 

sitten verrataan toteutuneita arvoja. Tämän jälkeen eroja vertaillaan, analysoidaan 

ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä. Neilimo ja Uusi-Rauva (s. 30–31) korostavat, 

että tunnuslukujohtamisen kannalta on tärkeää, että taloustavoitteet ovat selvillä, 

käytössä on oikeat mittarit ja yritys on osannut asettaa itselleen oikeat tavoitteen 

mukaiset arvot.  

Tunnuslukujohtamista voidaan pitää modernin liikkeenjohdon välineenä yrityksen 

talouden ohjaamiseen. Sieltä saatuja arvoja voidaan mitata vuoden tai esimerkiksi 
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1–3 vuoden välillä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 265.) Opinnäytetyön kirjoittajan 

näkökulmasta vertailu aikaväli voi olla paljon pidempikin. Pidemmällä aikavälillä to-

teutettu vertaileva tunnuslukuanalyysi on arvokasta tietoa yrityksen johdolle (Nei-

limo & Uusi-Rauva, 265). Se helpottaa johdon ohjaamista tavoitteita kohti.  

2.4 Tilinpäätöksen laadinta ja rakenne 

Tilinpäätöksen laatiminen on tehtävä neljän kuukauden aikana, siitä kun tilikausi on 

päättynyt. Tilikausi on yleensä 12 kuukauden mittainen ajanjakso, joka kuvaa tili-

kauden liiketoiminnan tulosta ja taloudellista asemaa. Poikkeuksena tilikausi saa 

olla lyhyempi tai pidempi (enintään 18 kk), kun toimintaa aloitetaan tai lopetetaan. 

(KHT yhdistys 2014, 28.) Tilinpäätös koostuu Suomessa neljästä osasta, jotka ovat 

tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, sekä liitetiedot. Tilinpäätöksessä on myös 

esitettävä edellisen tilikauden vertailutiedot. (Jormakka ym. 2009, 32–33.) 

2.4.1 Tuloslaskelma 

Tuloslaskelman tehtävä ja tavoite on näyttää yrityksen tietyn tilikauden tulos sekä 

osoittaa miten tämä tulos on muodostunut (KHT yhdistys 2014, 69). Sieltä tulee sel-

vitä, onko tulos muodostunut tavaroiden ja palveluiden myynnistä tai esimerkiksi 

rahoitus/ satunnaisista tuotoista ja kuluista. Tämän vuoksi tuloslaskelman eriä ryh-

mitellään.  

Tuloslaskelma voidaan esittää joko kululajikohtaisena tai toimintokohtaisena vähen-

nyslaskumuotoisena laskelmana. Kululajikohtainen tuloslaskelma on kuitenkin tyy-

pillisempi ratkaisu. Tässä mallissa varsinaisista yritystoiminnan tuotoista vähenne-

tään seuraavat kulut: materiaali ja palveluhankintakulut, henkilöstökulut, liiketoimin-

nan muut kulut, sekä poistot ja arvon alentumiset. Näiden vähennysten jälkeen syn-

tyy välisumma, joka on joko liikevoittoa tai liiketappiota. (KHT yhdistys 2014, 69.) 

Toimintokohtaisessa laskelmassa kulut ryhmitellään toiminnoittain. Kirjanpitoase-

tuksessa on myös säädettynä erikseen tuloslaskelmakaavat kiinteistöille, aatteelli-

sille yhteisöille ja säätiöille, sekä ammatinharjoittajille.  
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Pääperiaate tuloslaskelmassa on meno tulon kohdalla -periaate. Tämä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että tilikaudelle kohdistuneista tuloista miinustetaan tilikauden 

menoina eli kuluina vain ne tapahtumat, joita on uhrattu tuottojen aikaansaamiseksi 

(Jormakka ym. 2009, 32–33). Palomäen mukaan (2016, 13) tilikaudella syntynyt tu-

los, tai tappio siirretään taseeseen ja se joko kasvattaa tai pienentää yrityksen oman 

pääoman määrää. 

Tilikaudella syntynyt tulos on erä, joka siis jää jäljelle, kun tilikauden aikana ansai-

tuista tuloista vähennetään tulojen hankkimisesta syntyneet operatiiviset ja ei ope-

ratiiviset kulut. Tämä tulos kuuluu omistajille. (Seppänen 2011, 40.) 

Tuloslaskelman analysoinnin kannalta voidaan todeta, että sieltä löytyy kolme to-

della tärkeää erää. Ensimmäisenä liikevaihto. Se kertoo liiketoiminnan laajuudesta, 

ja Harri Seppänen toteaakin (2011, 42), että liikevaihto on yritystoiminnan veturi, 

tarkoittaen sitä, että menestyksellisen liiketoiminnan perustana pitää yrityksen kyetä 

myymään tuottamiaan palveluita ja tuotteita. Näin yrityksellä on ns. elinmahdolli-

suuksia.  

Liiketulos taas on yrityksen liiketoiminnoista syntyneiden tulojen ja kulujen erotus, 

joka mittaa onko yrityksen toiminta kannattavaa (Seppänen 2011, 42–43). Tarkoit-

taen sitä, että onko tulos voitollista vai tappiollista. Liiketulos kertoo, myös onko toi-

minta kannattavaa ennen kuin rahoittajat (omistajat, velkarahoittajat) ovat saaneet 

korvauksen pääomastaan. 

Nettotulos eli tilikauden tulos kuvaa operatiivisten ja ei operatiivisten tulojen ja kulu-

jen erotuksen. Se mittaa yrityksen tuloksen ja näyttää onko toiminta ollut kannatta-

vaa varsinkin omistajien näkökulmasta. (Seppänen 2011, 43.) 

2.4.2 Tase 

Taseella kuvataan yhtiön taloudellista tilaa tilinpäätöspäivänä, eli siitä selviää yrityk-

sen taloudellinen tila (Seppänen 2011, 44). Taloudellinen tila muodostuu siis tilikau-

den tilinpäätöshetken varoista ja veloista, sekä omasta pääomasta. Oma pääoma 

on se osuus, mikä yritykselle jää, kun varoista on vähennetty kaikki olemassa olevat 

velat. Varat–Velat= Oma pääoma. 
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KHT yhdistys (2014, 75) toteaa, että oli yhtiöllä sitten käytössään kululajikohtainen 

tai toimintokohtainen tuloslaskelma, tasekaavan tulee olla aina samanlainen. 

Taseessa yrityksellä omistuksessa olevat varat merkitään taseessa vastaavaa puo-

lelle. Itse yrityksen toimintaa voidaan rahoittaa velalla sekä omalla pääomalla. Nämä 

rahoituslähteet merkitään taseessa vastattavaa puolelle. Tästä kokonaisuudesta 

muodostuu taseyhtälö, jota voidaan kuvata seuraavasti: Varat=Velat ja oma pää-

oma. (Jormakka ym. 2009,19.) Tavoitteena taseella on siis antaa tiedot yrityksen 

omistamista varoista, joita tarvitaan liiketoiminnan tuottojen aikaansaamiseksi. Li-

säksi se kuvaa yrityksen toiminnan rahoituksen, joka pitää sisällään velkarahoitusta 

ja oman pääoman ehtoista rahoitusta. (Seppänen 2011, 44–45.) 

Yrityksen taseessa olevat varat, ja niiden koko muotoutuu sen perusteella, kuinka 

paljon resursseja yritys tarvitsee operatiiviseen toimintaansa. Rahoitus eli pääoma-

rakenne, joka siis muodostuu oman pääoman ja velkarahoituksen suhteesta muo-

toutuu, sen mukaan millainen varojen rakenne on. (Seppänen 2011, 44.) 

Jokaisen tilikauden lopuksi viimeisenä päivänä laadittu tase toimii seuraavan tilikau-

den aloittavana taseena. Esimerkiksi päättävä tase 31.12.2018→1.1.2019. (Palo-

mäki 2016, 12.)  

Arvioitaessa taseessa olevia varoja voidaan kiinnittää erityisesti huomiota kolmeen 

erään. Taseen loppusumma eli yhteismäärä, kertoo sen, kuinka paljon pääomia yri-

tystoiminta sitoo tai vaatii kokonaisuudessaan. Pitkäaikaset varat eli käyttöomai-

suus taas kuvaa näiden pitkäaikaisten varojen käytön liiketoiminnassa eli paljonko 

on esimerkiksi tehty käyttöomaisuusinvestointeja ja kuinka paljon niitä on sitoutunut 

toimintaan. Kolmantena voidaan tarkastella lyhytaikaisten varojen määrää, joka ku-

vastaa paljonko liiketoiminta sitoo lyhytaikaisia pääomia. Esimerkiksi vaihto-omai-

suuden, myyntisaamisten ja rahavarojen suhteen.  

Taseen rahoituspuolen eristä eli oman pääoman ja velkojen suhteen tärkeimmät 

erät ovat korolliset velat, muut korottomat velat ja oma pääoma (Seppänen 2011, 

51–52). Oman pääoman määrä kuvaa, kuinka paljon omistajien nettovarallisuutta 

on sitoutunut yrityksen rahoitukseen, tai mikä osuus varoista on omistajien, kun ve-

lat on maksettu pois käyttäen tasearvoja. Lyhyt ja pitkäaikaiset korolliset velat muo-
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dostavat yhteismäärän, josta velkarahoittajat odottavat korkoja vastineeksi lainaa-

mastaan pääomasta. Tämä yhteismäärä kuvaa, kuinka paljon vierasta pääomaa on 

sitoutunut yrityksen rahoitukseen käyttöpääoman ja käyttöomaisuusinvestointien 

suhteen. Korottomat pitkäaikaiset ja lyhyet velat voidaan taas katsoa liittyvän suo-

raan yrityksen liiketoimintaan. Esimerkiksi ostovelat. (Seppänen 2011, 51–52.) 

2.4.3 Rahoituslaskelma 

Rahoituslaskelma ja sen laatiminen on pakollinen toimenpide, kun on kyse julkisesta 

osakeyhtiöstä. Yksityisen osakeyhtiön tapauksessa se on pakollista, jos päätty-

neellä tilikaudella ja sitä edeltäneellä tilikaudella täyttyvät seuraavat kriteerit: Liike-

vaihto on yli 7,3 miljoonaa euroa, tase on 3,65 miljoonaa euroa, tai henkilöstön 

määrä on 50 kappaletta. Rahoituslaskelman tarkoituksena on täydentää taseen, tu-

loslaskelman ja liitetietojen antamaa tietoa liittyen rahavirtoihin. (KHT yhdistys 2014, 

82–83.) 

Kirjanpitoasetuksessa (A 30.12.2004/1313) mainitaan, että seuraavat kolme yrityk-

sen rahavirtaa tulee ilmetä rahoituslaskelmasta: Liiketoiminnan, investointien ja ra-

hoituksen rahavirrat. (KHT yhdistys 2014, 82–83.) Liiketoiminnan rahavirta kuvaa, 

kuinka yritys on pystynyt tilikauden aikana tuottamaan rahavaroja omien toiminta-

edellytysten säilyttämiseen, uusien investointien hankintaan, tuoton maksamiseen 

oman pääoman sijoittajille, sekä lainan tai lainojen takaisinmaksuun niin ettei tur-

vauduta ulkopuolisiin rahoituslähteisiin. Investointien rahavirrat taas kuvaavat sen 

rahavirtojen käytön, jonka yritys on investoinut saavuttaakseen uutta rahavirtaa pit-

källä aikavälillä. Rahoituksen rahavirta kuvaa oman ja vieraanpääoman muutosta 

tietyn tilikauden aikana. Jokaisesta näistä rahoituslaskelman erästä on myös esitet-

tävä vastaava vertailutieto edeltävältä tilikaudelta. Kirjanpitoasetuksen yleisohjeen 

mukaisesti rahoituslaskelma esitetään joko epäsuorana tai suorana menetelmänä.
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2.4.4 Liitetiedot 

Liitetiedostoissa täydennetään tilinpäätöksessä esiintyvien taseen, tuloslaskelman 

ja rahoituslaskelmaerien tietoja. Liitetietojen tehtävän onkin varmistaa, että tilinpää-

töksestä selviää oikea ja riittävä kuva yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta ase-

masta selviää. Liitetietojen vaatimukset kasvavat yrityksen koon mukaan. (Jor-

makka ym. 2009, 33.) 

Kirjanpitoasetuksen mukaan (A 30.12.2004/1313) on määritetty seuraavat pääryh-

mät tilinpäätöksen liitetiedoista: 

1. Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot 

2. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 

3. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

4. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

5. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

6. Tuloveroja koskevat liitetiedot 

7. Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt 

8. Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä 

9. Omistukset muissa yrityksissä. 

10. Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot. 

 

2.5 Tilinpäätösanalyysi 

Yritykset käyttävät tilinpäätösanalyysiä verratessaan eri yritysten taloudellista tilan-

netta samalla ajanjaksolla. Tärkeänä osana on myös vertailu niin yksittäisten yritys-

ten, kuin yritysjoukkojen taloudellisesta kehittymisestä eri ajanjaksoina. (Kallunki & 

Kytönen 2002, 14.) 
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2.5.1 Tilinpäätös ja tunnuslukuanalyysin tavoitteet 

Tilinpäätösanalyysia tehtäessä arvioidaan kriittisesti yrityksen kannattavuutta, ra-

hoitusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä tilinpäätösinformaatiota käyttäen. Ana-

lysoija vertaa haluttuja itse asettamia tavoitteita ja vertaa saman toimialan toisia yri-

tyksiä. Niskanen tiivistää asian kirjassaan seuraavasti:” Parhaimmillaan tilinpäätök-

sen analysoinnissa yhdistyvät tilinpäätöksen perusteella laskettavat tunnusluvut, nii-

den muutosten tarkastelu ja muutosten taustalla vaikuttavien syy-seuraussuhteiden 

analyysi”. Arvoa lisäävänä tekijänä pidetään sitä, jos näitä tunnuslukuja voidaan 

vielä verrata samalla alalla toimivien yritysten kesken samalla aikajanalla ja verrata 

vielä toimialan keskimääräisiä lukuja. (Niskanen & Niskanen 2003, 8.) 

Tilinpäätösanalyysi pyrkii mittaamaan kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuval-

miutta (Niskanen & Niskanen 2003, 8–9). Kannattavuus mittaa tuloksen riittävyyttä, 

eli kattavatko tulot liiketoiminnasta syntyneet menot. Yhtenä näkökulmana on myös 

analysoida, millaisia riskejä tähän kannattavuuden kehittymiseen liittyy. Vakavarai-

suutta taas arvioidaan tarkastelemalla rahoitusrakennetta pitkällä aikavälillä ja ha-

vaitaan siihen liittyviä riskejä. Maksuvalmiuden analysoinnilla pyritään taas lyhyen 

aikavälin rahoituksen riskien analysoimiseen.  

2.5.2 Tilinpäätös ja tunnuslukuanalyysin yhteys 

Tilinpäätösanalyysiä voidaan kuvata terminä, joka sisältää monitasoista analyysia 

perustuen tilinpäätökseen. Tilinpäätösanalyysi sijoittuu tunnusluku- ja yritystutki-

muksen väliin. (Niskanen & Niskanen 2003, 9.) 

Niskanen ja Niskanen (2003, 9) ovat todenneet, että tunnuslukuanalyysi on näistä 

kolmesta yksinkertaisin analyysimuoto. Tunnuslukuanalyysin avulla talouden mitta-

rit esitetään analyysia varten vain vakioiduilla mittareilla eli tunnusluvuilla. Tätä in-

formaatiota käytetään siis vain osana tilinpäätösanalyysissa ja yritystutkimuksessa. 

Se on ns. tiivistelmä tilinpäätösanalyysista. 
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Tilinpäätösanalyysillä kuvataan kehittyneemmin yrityksen taloudellista tilaa, ja se on 

kattavampi analyysi (Niskanen & Niskanen 2003, 10–11). Se sisältää useampia eri-

laisia tunnuslukuja ja muita menetelmiä. Tilinpäätösanalyysi pyrkii kuvaamaan teki-

jöitä tunnuslukujen taustalla. Tämä siksi, että voidaan tehdä johtopäätöksiä, onko 

joku lukuarvo hyvä, huono tai satunnainen, vai onko sen taustalla esimerkiksi joku 

pidempiaikainen vaikuttava tekijä. Kaikkia näitä tekijöitä ei kuitenkaan pystytä saa-

maan selville, osittain siksi, että tilinpäätösinformaatio saattaa olla puutteellista. Tä-

hän voi olla syynä se, että itse analyytikko tulee yrityksen ulkopuolelta, eikä omaa 

asemaa ja pääsyä menestykseen vaikuttaviin yksikohtaisiin tietoihin ja siihen vai-

kuttaviin liiketoiminnan tekijöihin.  

2.5.3 Tilinpäätösanalyysin käyttäjät 

Tilinpäätösanalyysi tuottaa informaatiota yrityksen eri sidosryhmille. Eri sidosryh-

millä on omat osa-alueensa ja painotuksensa, mitä he haluavat tilinpäätösanalyy-

sistä löytää. Merkittävät käyttäjäryhmät tilinpäätösanalyysille ovat: 

• Omistajat, sijoittajat ja analyytikot 

• Yrityksen toimiva johto 

• Henkilökunta 

• Rahoittajat 

• Tavarantoimittajat 

• Asiakkaat 

• Erilaiset viranomaiset 

(Niskanen& Niskanen 2003, 13.) 

Seuraavaksi on esitetty, millaisia informaatio-odotuksia eri tahoilla on tilinpäätös-

analyysista. 

Omistajat, sijoittajat ja analyytikot 

Tilinpäätöksen käyttäjäryhmistä olennaisin on yrityksen omistajat. Se käsittää niin 

yrityksen nykyiset omistajat, kuin mahdolliset tulevat omistajat, eli siis sijoittajat. En-
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sisijaisesti omistajat voivat olla kiinnostuneita heidän sijoittamansa pääoman tuo-

tosta tai tämän sijoituksen tuomasta päätöksentekovallasta. Tilinpäätösinformaatio 

on hyödyllistä myös johdon valvomisen kantilta. Omistajat saattavat olla kiinnostu-

neita siitä, että rahoitusrakenne pysyy sellaisena, ettei omistajien asema muutu hei-

kompaan suuntaan. (Niskanen & Niskanen 2003, 13–14.) 

Sijoittajia voivat olla piensijoittajat tai esimerkiksi suuret institutionaaliset sijoittajat, 

kuten eläkevakuutusyhtiöt. He tavoittelevat tuottoa ja osa-alueet, mitkä heitä kiin-

nostavat ovat esimerkiksi kannattavuuden mittarit ja tunnusluvut. Näin voidaan ar-

vioida sijoituksen tuotto-riski suhdetta. Tuottojen lisäksi sijoittajaa kiinnostaa osin-

got. Osingonmaksukyky löytyy yrityksen tilinpäätöksestä. (Niskanen & Niskanen 

2003, 13.) 

 

Yritysjohto 

Tilinpäätösinformaatio toimii yrityksen johdolle jatkuvana työkaluna. Sen tuottamaan 

informaatioon pohjautuen johto tekee päätöksiä liittyen operatiiviseen liiketoimin-

taan tai päätöksiä tulevista investoinneista tai rahoituspäätöksistä. Yksi tärkeimpiä 

tilinpäätöksen tuottamia tietoja ovat tulosprosentit. Ne ovat yksi keino 

johdolle miettiä, mihin liiketoiminnan alueeseen kannattaa resursseja käyttää. Esi-

merkiksi, missä liikkuvat suurimmat katteet ja minne kannattaisi tulevaisuudessa in-

vestoida. Yritysjohto on myös kiinnostunut yrityksen omavaraisuusasteesta. Oma-

varaisuusastetta ja rahoitusrakennetta kuvaavat tunnusluvut kertovat, kuinka paljon 

voidaan nostaa uutta lainaa suhteessa tavoiteltuun omavaraisuusasteeseen. Joh-

dolla voi olla myös omia henkilökohtaisia intressejä tiettyjen tilinpäätösten erien ja 

niiden kehityksen suhteen. Tällainen voi olla erilaiset tulos ja palkkiojärjestelyt. Joh-

dolle syntyvät palkkiot voivat olla sidoksissa yhdestä tai useammastakin tilinpäätök-

sen tunnusluvusta tai erästä. (Niskanen & Niskanen 2003, 14.) 

 

Henkilökunta 

Henkilökunnalla on omat motiivinsa yrityksessä ja yksi niistä on työpaikan säilyvyys. 

Näin ollen he ovat kiinnostuneita yrityksen taloudellisesta kehityksestä ja tällaisia 
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mittareita ovat kannattavuus, vakavaraisuus sekä maksuvalmius. Nämä kaikki vai-

kuttavat myös esimerkiksi yrityksen linjauksiin henkilökunnan tulos tai voitto tai pal-

kitsemisjärjestelmään. (Niskanen & Niskanen 2003, 15–16.) 

 

Rahoittajat ja tavarantoimittajat 

Rahoittajat toimivat yritykselle luotonantajina ja ovat kiinnostuneita tilinpäätöksen 

sisällöstä niin luottopäätöksen tekovaiheessa, kuin sen jälkeen luottoajan kuluessa. 

Yksi merkityksellisin mittarit luotonantajalle on yrityksen kyky maksaa laina takaisin 

sovittuna takaisimaksuaikana. Tähän vaikuttavia tekijöitä ovat kannattavuus, vaka-

varaisuus ja maksuvalmius. Niin kuin aiemmin todettiin lainanantajat eli rahoittajat 

ovat kiinnostuneita tilinpäätöksen sisällöstä laina-ajan aikana. Tällaista lainan val-

vomista voidaan tehostaa asettamalla kovenantteja, jotka ovat siis sopimusvakuuk-

sia. Osa näistä perustuu tilinpäätökseen. Kovenanttien avulla määritellään rajoja 

esimerkiksi likviditeetin, rahoitusrakenteen ja joidenkin osatulosten suhteen. Tämä 

siksi, että jos yritys ei noudata näitä asetettuja rajoja lainan myöntäjä voi muuttaa 

rahoitusehtoja tai mahdollisesti irtisanoa myöntämänsä laina. Kovenanttien toimi-

miseksi rahoittajat tarvitsevat käyttöönsä yrityksen tilinpäätökset analysointia var-

ten. 

Tavarantoimittajien tehtävä on toimittaa yritykselle eri tuotannontekijöitä tai raaka-

aineita. He ovat myös kiinnostuneita yrityksen taloudellisesta tilasta, etenkin kyvystä 

suoriutua lyhyen aikavälin velvoitteista. Eli he ovat kiinnostuneita yrityksen maksu-

valmiudesta. Useat tavarantoimittajat voivatkin hakea yhteistyöyrityksestään luotto-

luokitusluokituksen, joka perustuu osittain tilinpäätösinformaatioon. (Niskanen & 

Niskanen 2003, 16–17.) 

 

Asiakkaat 

Yritysasiakkaita kiinnostaa tilinpäätöksen osalta yrityksen taloudellinen suoritus-

kyky. Varsinkin silloin tämä tieto on tärkeää, kun asiakkaan liiketoiminta tai tuotanto 

on riippuvainen tavaroiden tai raaka-aineiden jatkuvasta virrasta. Toimitusvaikeudet 
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ovat iso riski asiakkaalle ja se voi aiheuttaa isoja kustannuksia. Tämä voi johtaa 

toimittajan vaihtamiseen. (Niskanen & Niskanen 2003, 17.) 

 

Viranomaiset 

Viranomaisten yksi keskeinen syy tilinpäätöksen tuottamasta informaatiosta on ve-

ronkanto. Tuloverojen määrä kohdentuu suoraan yrityksen näyttämän voiton mää-

rään. Lisäksi yritys maksaa myynneistään arvonlisäveroa. Veroviranomaiset siis tar-

kastelevat maksaako yritys riittävän määrän veroja. (Niskanen & Niskanen 2003, 

17.) 
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3 TUNNUSLUKUANALYYSIPROSESSI 

Tässä luvussa kootaan yhteen tunnuslukuanalyysin teoria, tarkastellaan kannatta-

vuuden, maksuvalmiuden, vakavaraisuuden osa-alueita ja kuvataan tilinpäätöstun-

nuslukujen taustaa. Luvussa käsitellään myös tunnuslukujen laskenta, sekä tulkin-

taperiaatteet. 

3.1 Tunnuslukujen vertailumenetelmät 

Tunnuslukuanalyysin keskeinen osa on tulosten arviointi saatujen tunnuslukujen pe-

rusteella. Tietyn yrityksen, tietyn vuoden laskettujen tunnuslukujen perusteella, ei 

usein voida tehdä johtopäätöksiä ja siksi laskettuja tunnuslukuja pitääkin suhteuttaa 

vertailutietoihin. Tällaisia vertailutyyppejä voidaan kutsuta ajalliseksi poikkileikkaus-

analyysiksi, joka koskee tiettyä vuotta ja aikasarja analyysiksi, joka koskee peräk-

käisiä vuosia. Ajallisessa poikkileikkausanalyysissa käytetään tiettyä vuotta, jolloin 

yritystä verrataan muihin samalla toimialalla toimiviin yrityksiin tai toimialalla vallit-

seviin keskiarvoihin. 

Aikasarjatarkastelun tarkoituksena on seurata yrityksessä tapahtunutta omaa kehi-

tystä pitkällä aikavälillä. Näin voidaan analysoida ja tehdä johtopäätöksiä, siitä mikä 

on ollut yrityksen taloudellinen kehitys. (Niskanen & Niskanen 2003,111–112.) 

Tunnuslukujen vertailumenetelmiä voidaan myös jaotella yrityksen toimialavertai-

luun, sisäiseen vertailuun ja yritysten välillä tapahtuvaan vertailuun. 

Toimialavertailun ideana on, että tiettyä tunnuslukua vertaillaan alan toimialan sa-

maisen vuoden keskiarvo tulokseen. Havaittujen erojen voidaan ajatella johtuvan 

yrityskohtaisista tekijöistä. Jos yrityksen tulokset ovat usealla peräkkäisellä vuodella 

paremmat, kuin toimialan keskimääräisellä yrityksellä, voidaan olettaa, että yrityk-

sen taloutta on johdettu keskimääräistä paremmalla tasolla. (Niskanen & Niskanen 

2003,197–198.) 

Yrityksen sisäinen vertailu tarkoittaa, että yrityksen yksittäisen vuoden saatua tun-

nuslukua verrataan aikaisempien vuosien tunnuslukuihin. 
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Aikasarjavertailun tavoitteena on siis seurata tietyn yrityksen tunnuslukujen ajallista 

kehitystä ja yksittäisiä tunnuslukuja suhteutettuna yrityksen kehitykseen pidemmällä 

ajanjaksolla. Niskanen toteaa kirjassaan, että yrityksen sisäinen vertailu on erityisen 

hyödyllistä silloin, kun halutaan selvittää esimerkiksi yrityksen kustannus tai rahoi-

tusrakenteen muutosten vaikutuksia tietyllä tunnusluvulla mitattavaan asiakokonai-

suuteen. 

Niskasen ja Niskasen mukaan (2003, 197–198) yritysten välinen vertailu on koh-

deyrityksen tunnuslukujen vertaamista, muiden samalla toimialalla toimivien yksit-

täisten yritysten tunnuslukujen arvoihin.  

3.2 Tilinpäätös tunnuslukuanalyysin perustana 

Suomessa yrityksiin kohdistuva arviointi perustuu yleisesti tunnuslukuanalyysille, 

vaikka tunnuslukuanalyysin ohessa puhuttaisiin tilinpäätösanalyysista. Tilinpäätök-

sestä laskettuja mittareita kutsutaan tunnusluvuiksi, joilla mitataan yrityksen talou-

dellista tilaa ja suorituskykyä. Tilinpäätökseen pohjautuen tunnusluvut voidaan ja-

kaa kolmeen eri ryhmään: vakavaraisuus (solvency), kannattavuus (profitability) ja 

maksuvalmius (liquidity). Vakavaraisuuden tunnuslukuja voidaan kutsua rahoituk-

seen liittyviksi tunnusluvuiksi ja maksuvalmiuden tunnuslukuja likviditeetin mitta-

reiksi. (Niskanen & Niskanen 2003, 110.) 

Tilinpäätöksestä saatavien tunnuslukujen esittäminen tapahtuu suhdelukumuotoi-

sena (ratio). Tämä tarkoittaa, että joku tilinpäätöksen erä suhteutetaan toiseen tilin-

päätöserään. Tällaisia eriä voivat olla liikevaihto tai taseen loppusumma. Suhdelu-

kumuotoisen esitystavan ansiosta tunnuslukuja voidaan vertailla eri suurusluokkien 

omaavien yritysten välillä. Se mahdollistaa myös vuosien välisen vertailun. Tunnus-

lukujen tulee kuitenkin täyttää proportionaalisuuden vaatimus, joka tarkoittaa, että 

tunnusluvun arvot tulee olla samat esimerkiksi yhtä kannattaville yrityksille, vaikka 

ne olisivat eri kokoisia. (Niskanen & Niskanen 2003, 111.) 

Vilkkumaan (2010) mukaan hyvä analyysi sisältää aina useita peräkkäisiä vuosia.  
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3.3 Tunnuslukujen relibialiteetti ja validiteetti 

Tunnuslukujen mittaustulosten pohjana on tilinpäätösaineisto. Tunnuslukujen tark-

kuus riippuu tämän aineiston luotettavuudesta. On myös kaksi muuta tekijää, jonka 

katsotaan vaikuttavan tunnusluvun toimivuuteen. Ensimmäinen on validiteetti, eli 

tunnusluvun kyky mitata ominaisuutta, jota tunnusluvun on tarkoitus mitata. Tunnus-

luku on validi, kun sen antamat tulokset ovat harhattomia, eli keskimäärin oikeita. 

Toinen ominaisuus on reliabiliteetti eli luotettavuus. Tälloin tunnusluku ei anna sat-

tumanvaraisia tuloksia. Tunnusluku on reliaabeli, kun mitatuilla tuloksilla on pieni 

hajonta. (Niskanen & Niskanen 2003, 111.) 

3.4 Tunnusluvut ja niiden tulkinta 

Tässä kappaleessa käsitellään kannattavuuden, maksuvalmiuden, vakavaraisuu-

den tunnuslukujen laskentakaavat, sekä teoriat. 

3.4.1 Kannattavuus 

Yksi tyypillisimmistä yrityksen laskettavista tunnusluvuista on kannattavuus. Tämän 

mittaamiseen käytetään useita eri tunnuslukuja, jotka mittaavat kannattavuutta eri-

laisista näkökulmista. Tilinpäätöksestä selvitettäviä yleisimpiä kannattavuuden tun-

nuslukuja ovat koko pääoman tuottoprosentti, oman pääoman tuottoprosentti, sijoi-

tetun pääoman tuottoprosentti ja liikevoittoprosentti. Em. kannattavuuden mitta-

reista liikevoittoprosentti on ainoa, joka mittaa kannattavuutta tuloslaskelman näkö-

kulmasta. Muut näistä lasketaan suhteuttamalla absoluuttisen kannattavuuden erä 

johonkin taseen pääoma lähteeseen. (Jormakka ym. 2009, 127.) 
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3.4.2 Kannattavuuden määritelmä ja mittaaminen 

Kannattavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että liikevaihto on suurempi, kuin sitä vas-

taavana aikana syntyneet kulut. Sisään tullutta rahaa on siis enemmän, kuin ulos-

menevää rahaa. Kun tilinpäätöstä analysoidaan, kannattavuus osoitetaan täsmälli-

semmin. Yritys on kannattava, jos sen mittaamiseen käytetty tunnusluku on sille 

asetetulla tasolla. (Vilkkumaa 2010, 44.) 

Tilinpäätösanalyysin avulla mitataan kannattavuutta koko yrityksen tasolla. Kannat-

tavuutta voidaan tilinpäätösanalyysissa määritellä joko absoluuttiseksi tai suhteel-

liseksi kannattavuudeksi. Absoluuttisen kannattavuus kuvaa tilikaudelle jaksotettu-

jen tuottojen ja menojen erotusta. Absoluuttisen kannattavuuden mittareina käyte-

täänkin liikevoittoa tai nettotulosta. Tilinpäätöksestä saatavat tunnusluvut ovat suh-

teellisia kannattavuuden mittareita. Näissä absoluuttinen kannattavuuden arvo jae-

taan ja suhteutetaan halutulla tilinpäätöserällä. Hyviä esimerkkejä ovat taseen eri-

laiset pääomaerät ja yrityksen liikevaihto. (Niskanen & Niskanen 2003, 112.) 

3.4.3 Kannattavuuden tunnusluvut 

Seuraavassa kappaleessa käydään läpi kannattavuutta mittaavia tunnuslukuja nii-

den määritelmiä ja laskukaavoja. 

Tulosprosentit 

Suhteellinen rakennetarkastelu eli tulosprosenttien analysointi tarkoittaa sitä, että 

suhteutetaan tuloslaskelman kaikki erät syntyneisiin liiketoiminnan tuottoihin eli lii-

kevaihtoon, johon on lisätty liiketoiminnan muut säännölliset tuotot. (Salmi 2010, 

148–149.) Tällaisia prosenttilukuja kuvataan tulos tai voittoprosentteina. Usein tu-

losprosentit lasketaan suhteutettuna suoraan liikevaihtoon, mutta jos lasketaan sii-

hen mukaan kaikki tuotot ja laitetaan ne jakoviivan alle jakajaksi, saadaan vielä loo-

gisempi tulos. Tähän syynä on se, että muutkin tuotot ovat osa tulosta ja niidenkin 

aikaansaamiseksi on pitänyt uhrata kuluja.  
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Tulosprosentteja voidaan käyttää eri tarkoituksiin. Niillä voidaan tarkastella kausien 

välisiä muutoksia ja hakea ns. muutostrendejä. Voidaan tehdä yritysten välistä toi-

mialavertailua, sekä asettaa tiettyjä kannattavuustavoitteita. 

Salmi (2010, 148–149), toteaa, että kannattavuutta tarkastellessa pitää ottaa huo-

mioon, mistä kohtaa tuloslaskelmaa sitä mitataan, kun katsotaan tuloslaskelmaa. 

Käyttökatteen jälkeisillä riveillä taseella on vaikutus tunnuslukuun. (Poistot,rahoi-

tus). Liiketuloksen jälkeen tulevat rivit taas ovat yhteydessä vakavaraisuuteen eli se 

kertoo yrityksen velkaisuudesta (lainojen korot, verot, voitonjako).  

Liiketulosprosentti 

Liiketulos%: 100* Liiketulos/Liikevaihto 

Liikevaihto ja liiketulos ovat lukuja, jotka löytyvät yrityksen tuloslaskelmasta. Liike-

tulos eli EBIT (earnings before interest and taxes) kuvaa, kuinka paljon yritykselle 

jää tulosta ennen rahoituskuluja, sekä veroja. Tässä luvussa on myös otettu huomi-

oon käyttöomaisuuden kuluminen eli poistot. Koska liiketuloksessa ei ole mukana 

rahoituskuluja toimii se hyvänä mittarina samojen toimialojen välillä, kun mietitään 

operatiivista kannattavuutta. Tällöin niin velkaiset, kuin velattomat yritykset ovat sa-

malla lähtöviivalla.  Liiketulosprosentti lasketaan jakamalla yrityksen liiketulos liike-

vaihdolla.  

Liiketulos luku on hyvä mittari yrityksen oman kehityksen seuraamiseen, että sa-

malla toimialalla toimivien yritysten vertailuun (Liiketulos-% [3.10.2018]).  Liiketulos-

prosentti siis kertoo, kuinka paljon tuottoa yrityksen liiketoiminta tuottaa suhteutet-

tuna liikevaihtoon. Liiketulosprosentti on toimialakohtainen tunnusluku. Toimialan 

sisällä liiketulosprosentti kuvaa, yrityksen menestystä suhteessa muihin yrityksiin ja 

omaan toimintaan aikaisemmin. Johdon tulee ottaa huomioon, että toimialasidon-

naisuuden vuoksi ei ole ainoaa oikeaa tasoa vaan tunnusluvun arvoa analysoidessa 

on hyvä käyttää toimialan tasoa. Toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta mitatta-

essa saman toimialan sisällä, liiketulosprosentti on hyvä tunnusluku. (Vilkkumaa 

2010, 47.) 
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Nettotulosprosentti: 

Nettotulosprosentti%: 100* Tilikauden voitto/liikevaihto 

Nettotulos kuvaa yrityksen kyvystä selviytyä liiketoiminnallaan rahoituskuluista (lai-

nojen korot), sekä käyttöpääoman, että investointien omarahoituksesta. Nettotu-

losta on hyvä analysoida yrityksen voitonjakotavoitteiden ja strategian mukaan (Net-

totulos-% [3.10.2018].) Nettotulosprosentti kuvaa sen prosenttimäärän, mikä liike-

vaihdosta jää voitoksi. Mitä suurempi tämän tunnusluvun arvo on sen enemmän 

yritys voi maksaa osinkoa. (Vilkkumaa 2010, 47.) 

Nettotulosprosentti on hyvin riippuvainen siitä millä toimialalla yritys toimii, sekä 

kuinka se on rahoitettu eli millainen on pääoman rakenne. Jos esimerkiksi yrityksellä 

on paljon velkaa mutta oman pääoman määrä on pieni syövät tuloslaskelmassa ole-

vat rahoituskulut nettotulosta. Tällöin ei yrityksellä voi olla kovin korkeat osingonja-

kotavoitteet. Päinvastaisessa tilanteessa, jossa taas oma pääoma on korkea ja lai-

nan määrä pieni (vieras pääoma) eivät korkokulut nouse korkeaksi, jolloin nettotulos 

ei kärsi. Tällaisessa yrityksessä, jossa rahoitusrakenne on oma pääoma painottei-

nen myös omistajien voitonjakotavoitteet ovat korkeammat. (Salmi 2010, 151.) 

Bruttokate: 

Bruttokate%: 100* Bruttokate/Liikevaihto 

Bruttokatteen laskeminen onnistuu, jos yrityksellä on käytössään toimintopohjainen 

tuloslaskelma. Bruttokatteen laskeminen tapahtuu jakamalla bruttokate yrityksen lii-

kevaihdolla. Tämä mittari kuvaa hyvin esimerkiksi tuotannon kannattavuutta, koska 

se ottaa huomioon vain hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuvat kulut. Näin voi-

daan suorittaa vertailua samanlaisten yritysten tuotannon välillä. (Salmi 2010, 150.) 

Käyttökate: 

Käyttökate= Liiketulos+ poistot ja arvonalentumiset 

Käyttökate%= 100* Käyttökate/ Liikevaihto 

Käyttökatteella kuvataan yrityksen varsinaisesta liiketoiminnasta muodostunutta tu-

losta ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja. Käyttökate kuvaa yrityksen operatiivista 
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tulosta eli kuinka paljon liikevaihdosta jää katetta, kun siitä on vähennetty toiminta-

kulut. Käyttökatteen riittävyyden arvioinnissa pitää ottaa huomioon myös yrityksen 

rahoituskulujen, käyttöomaisuuden poistojen (koneet, kalusto) ja voitonjakotavoit-

teiden suuruus. Käyttökate%:n kohdalla on tärkeää tehdä toimialaluku vertausta, 

tarkastella useammalta vuodelta katekehitystä, sekä tutkia riittääkö käyttökate lai-

nanhoitokuluihin, veroihin, investointeihin ja voitonjakoon. 

Käyttökate saattaa myös vaihdella samankin toimialan yrityksillä, johtuen siitä, 

kuinka kulut kohdistuvat. Yritys on voinut esimerkiksi vuokrata käyttöönsä tuotanto-

välineensä, jolloin kulu kohdistuu käyttökatteen yläpuolelle vuokrakuluksi. Vertauk-

sena yritys taas saattaa omistaa tuotantovälineensä, jolloin kulut kohdistuvat käyt-

tökaterivin alapuolelle tuloslaskelman poistoihin ja rahoituskuluihin. Näin ollen yri-

tys, joka omistaa tuotantovälineensä voi omata paremmat kateluvut. (Käyttökate-% 

[3.10.2018].) 

Yritystutkimuksen neuvottelukunta (YTN) on antanut ohjeellisia arvoja tunnuslu-

vuille. Käyttökateprosentin osalta luvut ovat seuraavat: 

-Teollisuus 10-25% 

-Kauppa 2-10% 

-Palvelu 5-15% 

(Salmi 2010, 150.) 

 

Oman pääoman tuottoprosentti: 

Oman pääoman tuotto% =100* nettotulos (12kk)/ Oikaistu oma pääoma keskimää-

rin. 

Laskemalla vuoden alun ja lopun oman pääoman erät ja jaetaan saatu tulos kah-

della, saadaan oma pääoma keskimäärin. Osoittajana on tilikauden voitto eli netto-

tulos. Tämä on siis erä, joka jää maksettavaksi omistajalle. Tavoitteena on, että 

omistaja saa tuottoa omistussijoitukselleen. Tunnusluku kertoo, kuinka paljon tie-

tyltä tilikaudelta tätä tuottoa syntyy. (Vilkkumaa 2010, 46.) 
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Oman pääoman kannattavuutta laskiessa pitää siis muistaa, että sijoittajat haluavat 

saada kilpailukykyisen tuoton verrattaen sen synnyttämään riskiin. ”Oman pääoman 

kannattavuus tarkoittaa sijoitetulla omalla pääomalla rahoitettujen menojen kykyä 

tuottaa omistajille kuuluvaa tuloa”. Pieni oman pääoman määrä voi tuottaa omista-

jille hyvän tuoton, mutta se sisältää riskin silloin, jos kannattavuus heikkenee. Oman 

pääoman kannattavuutta voidaan parantaa kahdella tavalla. Yksi keino on karsia 

liiketoiminnan kuluja ja parantaa näin nettotulosta tai sitten nopeuttaa pääoman kier-

toaikoja, jota kutsutaan taseen siivoukseksi. 

Oman pääoman tuottosuhteeseen vaikuttaa myös koko pääoman kannattavuus ja 

oman pääoman osuus koko pääoman määrästä. 

Oman pääoman tuotto% voidaan esittää myös siis seuraavasti: 

Koko pääoman tuottosuhde + (Koko pääoman tuottosuhde-Vieraan pääoman kulu% 

x Vieras pääoma/Oma pääoma.  

Vieraan pääoman kasvatus suhteessa omaan pääoman vipuaa oman pääoman 

tuottoa suuremmaksi, jos koko pääoman tuottosuhde-vieraan pääoman kuluprosen-

tin välinen erotus pysyy positiivisena. Tätä kutsutaan vieraan pääoman vipuvaiku-

tukseksi. 

Seuraavilla keinoilla voidaan parantaa oman pääoman tuottosuhdetta: 

1) Koko pääoman kannattavuutta parantamalla. 

2)  Lisäämällä vierasta pääomaa suhteessa omaan pääomaan. 

3) Vieraan pääoman kuluprosenttia pienentämällä. 

(Kytönen 2017, diat 1–5.) 

 

Kokonaispääoman tuottoprosentti: 

Kokonaispääoman tuotto% = 100* liiketulos + rahoitustuotot (12kk) /oikaistun ta-

seen loppusumma keskimäärin. 



34 

 

 

ROTA eli Return on Total Assets tarkoittaa kokonaispääoman tuottoa (Salmi 2010, 

158–159). Voidaan sanoa, että se toimii perustana kaikille pääoman liittyville tuot-

tolaskelmille. Yritykset tarvitsevat liiketoimintaa varten omaisuutta. Jonkun pitää kui-

tenkin rahoittaa tämä omaisuus. Nämä rahoituksen lähteet ovat oma ja tai vieras 

pääoma. Kun liiketoiminnasta on vähennetty kulut, syntyy liiketulos. Sitä varten on 

kuitenkin saatu käyttöön pääomia, joista on maksettava korvaus. Lainanantajalle 

maksettava korvaus merkitään rahoituskuluiksi ja loppu, mitä yritykselle jää eli net-

totulos veroineen jää oman pään sijoittajalle eli omistajalle. 

Laskukaavassa yläpuolella ovat erät, jotka kuuluvat sijoittajalle eli lainanantajalle, 

omistajalle ja verottajalle. Liiketuloksen lisäksi tulee huomioida rahoitustuotot, koska 

niidenkin aikaansaamiseksi on käytetty pääomia. Jakoviivan alla on koko yrityksen 

pääoma eli taseen loppusumma. Jakajana käytetään kuitenkin taseen loppusum-

maa keskimäärin, koska pääoman määrä on saattanut muuttua vaihteluvälin aikana 

merkittävästi ja näin saadaan todellisempi kuva. (Salmi 2010, 158–159.) 

 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti: 

Vaihtoehto 1. Sijoitetun pääoman tuotto-% = 100 * [liiketulos + rahoitustuotot (12kk) 

/ sijoitettu pääoma keskimäärin (keskiarvo) 

Vaihtoehto 2. Sijoitetun pääoman tuotto%= 100*[nettotulos + rahoituskulut + ve-

rot/sijoitettu pääoma (keskiarvo) 

 

Sijoitetulla pääomalla tarkoitetaan niitä pääomia, joille sijoittaja vaatii suoranaista 

tuottoa. Tällaisia sijoittajia on kahdenlaisia: Korollinen vieras pääoma tulee lainan-

antajalta ja yrityksen omistaja sijoitus on omaa pääomaa. 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti siis ilmaisee, miten suuren suhteellisen tuoton 

yritys tekee yritykseen sijoitetulle pääomalle, joka tarvitsee tuottoa. Tuottoa vaativat 

pääomat ovatkin lainanantajan myöntämät korolliset vieraat pääomat ja yrityksen 

oma pääoma. (Vilkkumaa 2010, 45.) 



35 

 

 

Sijoitettua pääomaa laskettaessa pitää ottaa huomioon, että pääoma muodostuu 

kolmesta osasta. 

-Omasta pääomasta, jota on siis kaikki, mikä ei ole vierasta pääomaa 

-Korollisesta vieraasta pääomasta 

-Korottomasta vieraasta pääomasta 

Tällainen koroton vieras pääoma syntyy yritykseen muuten kuin sijoittamalla. Esi-

merkkejä ovat ostovelat, joita syntyy kaupan aikaansaamiseksi, verovelat ja siirto-

velat. 

Näin ollen sijoitettu pääoma voidaan laskea seuraavasti: 

Sijoitettu pääoma= (oikaistu) oma pääoma + korollinen vieras pääoma tai (oikaistu) 

taseen loppusumma - koroton vieras pääoma. (Salmi 2010, 160–161.) 

Sijoitetun pääoman tuotto%:lle voidaan antaa seuraavat ohjearvot: 

- hyvä > 15% 

- tyydyttävä 5-14% 

- heikko < 5%. 

Sijoitetun pääoman tuotto on yksi käytetyimmistä mittareista ja se on sijoittajille eri-

tyisen kiinnostava mittari, sillä se kertoo, onko yritykseen kannattavaa sijoittaa vai 

ei. Merkittävä tekijä on siis tuottaako pääoma vai ei. (Salmi 2010, 162.)  

Sijoitetun pääoman tuottoprosentin hyvä puoli on sen jonkinasteinen toimialariippu-

mattomuus. Tunnuslukua voidaan siis käyttää kohtalaisen hyvin, kun halutaan sel-

vittää yrityksen kannattavuutta, toimialasta riippumatta. Tuottovaatimuksen suhteen 

omistajalle/sijoittajalle on yhdentekevää, mikä toimiala on kyseessä. Riskiosuus on 

merkittävä tekijä. Jos yritystoiminnan riski on suurempi, haluaa omistaja suuremman 

sijoitetun pääoman tuoton, kuin tilanteessa, jolloin riskit ovat matalammat. 
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Toimitusjohtaja ja talousjohto voi hyödyntää sijoitetun pääoman tuottoprosentin tun-

nuslukua vertailemalla oman yrityksensä, kuin kilpailijoiden saavuttamia arvoja toi-

siinsa. Pitää kuitenkin muistaa, että vertailu tulee tehdä useamman vuoden perus-

teella. Jos tunnusluku on selvästi pienempi, kuin vertailun kohteena olleiden yritys-

ten, pitää talousjohdon tai toimitusjohtajan reagoida asiaan. (Vilkkumaa 2010, 46.) 

3.5 Maksuvalmius 

Yritykselle on tärkeää, että se pystyy suoriutumaan jatkuvasti maksuvelvoitteistaan, 

jotka ovat juoksevia. Tähän keinona on rahan riittävyys. Optimaalista yritykselle on-

kin, että näistä velvoitteista selvitään mahdollisimman pienellä kustannuksella. Tä-

hän vaikuttavia tekijöitä ovat maksut ilman viivästyskorkoja, mahdollisten kassa-

alennuksien hyödyntäminen. Näitä noudattaen yllä pysyy myös hyvän maksajan 

maine. Maksuvalmiuden periaate on yksinkertainen. Yrityksellä on oltava likvidejä 

eli helposti rahaksi muutettavia varoja tarpeeksi kattaakseen maksuvelvoitteensa. 

Maksuvalmiuden ollessa hyvällä tasolla on yrityksellä myös maksuvalmiusreserviä, 

jolla voidaan hoitaa yllättäviä velvoitteita. (Salmi 2012, 198–199.) 

3.5.1 Likviditeetti 

Yrityksen likviditeettiä voidaan määrittää kahdella tavalla. Kapeammin määriteltynä 

likviditeetti sisältää yrityksen kassavarat ja välittömästi pankissa nostettavissa ole-

vat saamiset, lyhytaikaiset määräaikaistalletukset, sekä rahoitusarvopaperit ja saa-

miset. Laajemmassa kuvassa likviditeettiin voidaan laskea myös mukaan yrityksen 

vaihto-omaisuus. Pitkäaikaisia saamisia ei kuitenkaan sisällytetä likvideiksi varoiksi, 

vaikka niihin voikin sisältyä arvopapereita, jotka ovat nopeasti myytävissä. (Salmi 

2012, 198–199.) 
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3.5.2 Dynaaminen ja staattinen valmius 

Maksuvalmiuden tarkasteluun voidaan käyttää kahta eri näkökulmaa. Näistä toinen 

on staattinen maksuvalmius. Se tarkoittaa välitöntä maksuvalmiutta tiettynä ajan-

kohtana. Tyypillisesti esimerkiksi tilinpäätöshetken maksuvalmiutta. (Salmi 2012, 

199–200.) Staattisen maksuvalmiuden tarkastelu tapahtuu taseesta. Staattista mak-

suvalmiutta voidaan avata nettokäyttöpääoman kautta. Se tarkoittaa sitä oman ja 

pitkäaikaisen pääoman määrää, millä rahoitetaan lyhytaikainen omaisuus (vaihtuvat 

vastaavat). Yrityksellä on jonain tiettynä päivämääränä tietty määrä velvoitteita, 

joista sen on suoriuduttava viimeistään vuoden sisällä, kuitenkin yleisesti jo aikai-

semmin. Tässä tilanteessa tarvitaankin likvidejä varoja. Se tarkoittaa sitä, että likvi-

dejä varoja tulee olla enemmän, kuin velvoitteita. Jos velvoitteita on enemmän, kuin 

likvidejä varoja on nettokäyttöpääoma negatiivinen. Tällöin taseen pysyviä vastaa-

via eli investointeja on rahoitettu tällä lyhytaikaisella pääomalla, joka lisää rahoitus-

riskiä. 

Dynaaminen maksuvalmius eli toiminnallinen maksuvalmius taas on suhteessa kas-

savirran vahvuuteen ja sen riittävyyteen maksuvelvoitteiden suorittamiseksi (Salmi 

2012, 199). Dynaamisen maksuvalmiuden tarkastelua tehdään taseen lisäksi tulos-

laskelmasta ja rahavirtalaskelmasta. Maksuvalmiuden ylläpitäminen on mahdotonta 

yritykselle, jos liiketoiminta ei synnytä tarpeeksi kassavirtaa. (Salmi 2012,199–201.) 

3.5.3 Maksuvalmiuden ja käyttöpääoman hallinta 

Salmi (2012, 209), on luetellut seuraavat keinot yritykselle käyttöpääoman ja mak-

suvalmiuden hallintaan: 

”Tehostamalla tuotantoprosessiaan esimerkiksi lyhentämällä läpimeno-

aikoja ja vähentämällä hävikkiä. 

Siirtämällä varastonsa ja sen hallinnan tavarantoimittajalle 

Ulkoistamalla toimintojaan vaikkapa tuotteen valmistus tai huoltopal-

velu alihankkijalle siirtämällä. 
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Jouduttamalla kassatuloja lyhentämällä maksuaikoja tai myymällä saa-

tavia rahoitusyhtiölle. 

Hankkimalla osakeannilla lisää pitkäaikaista omaa pääomaa. 

Nostamalla pitkä tai lyhytaikaista lainaa. 

Hidastamalla kassamenoja pidentämällä maksuaikoja joko sopimuksen 

perusteella tai yksipuolisesti. 

Lykkäämällä kassamenoja tai luopumalla kokonaan niistä, esimerkkinä 

investointien rahoittaminen leasingilla tai sen lykkääminen. 

Saneeraamalla toimintaansa.” 

Käyttöpääoman kohdalla tärkeää on miettiä, voidaanko sitoutuneen pääoman mää-

rää vähentää tai sitoutumisaikaa lyhentää. 

Käyttöpääomaprosentti: 

Käyttöpääoma/Liikevaihto (12kk) x 100. 

Käyttöpääomaprosentilla kuvataan juoksevan liiketoiminnan sitomaa pääomaa lii-

kevaihtoon suhteutettuna. Käyttöpääoma prosentti kuvaa yrityksen rahoitustarvetta, 

kun toiminnan volyymi kasvaa. Käyttöpääoma prosentit ovat hyvinkin toimialakoh-

taisia. Esimerkiksi teollisuusyrityksissä vaihto-omaisuus sitoutuu merkittävästi. 

Käyttöpääoman yleinen kaava: 

+vaihto-omaisuus 

+myyntisaamiset 

+osatuloutuksen saamiset 

-ostovelat 

-saadut ennakkomaksut 

=käyttöpääoma 
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(Salmi 2012, 207–212.) 

 

3.5.4 Maksuvalmiuden tunnusluvut 

Quick ratio 

Quick ratio: Rahoitusomaisuus/Lyhytaikainen vieras pääoma - saadut ennakkomak-

sut. 

Jakajana toimii lyhytaikainen vieras pääoman, josta sitten vähennetään jo saadut 

ennakkomaksut. Tämä johtuu siitä, että vaikka nämä ennakkomaksut ovat velkaa ei 

niitä normaalitapauksessa makseta takaisin. Niitä käytetään yleensä vaihto-omai-

suuden rahoitukseen. 

Quick ratiota käytetään välittömän maksuvalmiuden mittarina (Salmi 2012, 201–

202). Se käsittää likvidit varat vain nopeimmin ja halvimmin rahaksi muutettavat ta-

seesta löytyvät erät. Lyhytaikaiset saamiset ja rahavarat eli ns. rahoitusomaisuus 

käsittää käteiskassan, pankkitilit ja rahoitusarvopaperit. Quick ratio ei huomioi 

vaihto-omaisuutta maksuvalmiuseräksi. Kun QR:A tulkitaan pitää muistaa, että se 

on aika karkea tunnusluku, sillä kaikki lyhytaikaiset saamiset eivät ole oikeasti ole 

likviditeettiä. Esimerkiksi epävarmat myyntisaamiset ja osa siirtosaamisista. 

Ohjeelliset QR:N arvot: 

>1,0 hyvä 

0,5-0,9 tyydyttävä 

<0,5 heikko 

Arvo 1,0 tarkoittaa sitä, että likviditeettiä eli helposti rahaksi muutettavia eriä on yhtä 

paljon, kuin on lyhyttä velkaa. Tällöin maksuvalmius on hyvä. 0,5 taas tarkoittaa, 

että lyhyen ajan velkakuormaa on kaksinkertainen määrä. Se taas johtaa mahdolli-

sesti maksuvalmiusongelmiin. (Salmi 2012, 201–202.) 
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Current Ratio 

Current Ratio: vaihto-omaisuus+ rahoitusomaisuus/Lyhytaikainen vieras pääoma 

Current Ratiolla kuvataan nettokäyttöpääomasuhdetta ja siinä on otettu huomioon 

myös vaihto-omaisuus (Salmi 2012, 202–203). Sen vuoksi lyhytaikaisesta vieraasta 

pääomasta ei ole tehty vähennyksiä saaduista ennakkomaksuista. Current Ratiota 

voidaan tulkita maksuvalmiudeksi ennen kuin on tapahtunut mitään myyntiä. Ole-

tuksena se, että vaihto-omaisuus (varasto) on helposti myytävissä ja muuttuu va-

roiksi kassaan. CR tarkastelee maksuvalmiutta koko nettokäyttöpääoman suhteen. 

Likviditeettiä käsitellään tässä tunnusluvussa laajemmin ja pidemmällä aikavälillä. 

CR:n ohjearvot 

>2,0 Hyvä 

1,0-1,9 tyydyttävä 

<1,0 heikko 

Current ration suhteen pitää ottaa huomioon myös se, että vaihto-omaisuus ei ole 

aina käytettävissä sellaisenaan lyhytaikojen velkojen kuittaamiseksi. Vaihto-omai-

suutta pitää nimittäin hankkia lisää myytyjen tuotteiden jälkeen, jos liiketoiminnalle 

halutaan jatkuvuutta. (Salmi 2012, 202–203.) 

 

Nettokäyttöpääoma 

Nettokäyttöpääoma: vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus (lyhytaikaiset saamiset + 

rahat ja rahoitusarvopaperit) – lyhytaikainen vieras pääoma. 

Nettokäyttöpääoma %: 100x nettokäyttöpääoma / liikevaihto (12kk) 

Käyttöpääomaprosentit kuvaavat miten paljon ja millaista pääomaa yrityksen toimin-

taan sitoutuu (Salmi 2012, 207). Nettokäyttöpääomalla kuvataan pitkäaikaisen pää-

oman tarvetta rahoitus ja vaihto-omaisuuden rahoittamiseksi. Nettokäyttöpääoman 

laskemiseksi ei tarvita niin paljon tietoa taseesta, kuin käyttöpääoman laskemiseksi. 

(Käyttöpääoma-% [3.10.2018].) 
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Nettokäyttöpääoma on parempi maksuvalmiuden mittari kuin käyttöpääoma, koska 

se sisältää myös yrityksen kassavarat (Salmi 2012, 207). 

 

Myyntisaamisten kiertoaika 

Myyntisaamisten kiertoaika: Myyntisaamiset/liikevaihto x365 

Myyntisaamisten kiertoaika tarkoittaa keskimäärin sitä päivien määrää tai aikaa, 

mikä kuluu ennen kuin myydystä tuotteesta saadaan suoritus/ tuotto kassaan (Salmi 

2012, 214–215). Tätä aikaa määrittää yrityksen määrittämät maksuajat ja se, kuinka 

tunnollisesti asiakkaat maksavat laskunsa. Myyntisaamisetkin sitovat pääomia ja 

siksi lyhyet kiertoajatkin parantavat maksuvalmiutta. Käytännön keinoja tähän ovat 

käteisalennusten tarjoaminen, laskutuskäytänteiden muutoksilla esimerkiksi mak-

suaikojen lyhentäminen, perintätoimistojen käyttäminen tai myymällä saamisia ra-

hoitusyhtiöille.  

Myyntisaamisia syntyy eri liiketoiminnassa, koska käteiskauppa ei ole mahdollista. 

Käyttöpääoman kannalta on Salmen (2012) mukaan tärkeää seurata myyntisaamis-

ten määrää, kiertoaikaa ja vertailla niiden muutosta. Muutoksia saattavat aiheuttaa 

vallitseva markkinatilanne tai esimerkiksi kilpailuedun hakeminen pidemmillä mak-

suajoilla. Maksuaikojen perimmäinen tarkoitus kuitenkin on, että se palvelee ky-

seistä liiketoimintaa ja sen asettamia tavoitteita. 

 

Ostovelkojen kiertoaika 

Ostovelkojen kiertoaika: Ostovelat/ Tavaroiden ja palveluiden ostot(12kk) x365 

Ostovelalla tarkoitetaan tavaran toimittajan myöntämää maksuaikaa (rahoitusta), 

kun asiakasyritys ostaa tavaran tai palvelun (Salmi 2012, 216). Ne ovat vastakohta 

myyntisaamiselle. Mitä enemmän yrityksellä on ostovelkaa sen vähemmän se tar-

vitsee muunlaista rahoitusta. Tähän syynä on se, että ostovelka on yleisesti koro-

tonta ja tämä vähentää tarvetta korolliselle, että omalle pääomalle. Mitä hitaampi on 

ostovelkojen kiertoaika, tätä tehokkaammin rahoituslähde on hyödynnetty. Pitkät 
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kiertoajat, voivat kuitenkin viitata maksuvaikeuksiin ja huonosti hoidettuihin ostovel-

koihin.  

Ostovelkojen kiertoaikaan vaikuttavia asioita ovat toimialaan liittyvät yleiset mak-

suehdot, yrityksen oma rahoitustilanne ja yrityksen käyttämä maksupolitiikka. Hyvän 

maksajan maine on tärkeää liiketoiminnan kannalta. Ostovelkojen ja myyntisaamis-

ten välinen kiertoaika, olisi hyvä olla tasapainossa. Kun ostovelkojen kiertoaika on 

pidempi, kuin myyntisaamisten syntyy tilanne, jossa yritys saa tavarantoimittajalta 

rahoitusta enemmän, kuin mitä se itse myöntää asiakkailleen. (Salmi 2012, 216.) 

3.6 Vakavaraisuus ja sen tunnusluvut 

Yrityksen vakavaraisuus tarkoittaa sitä, että se pystyy suoriutumaan sitoumuksis-

taan pitkällä aikavälillä mitattuna. Vakavaraisuuden tunnusluvuilla kuvataan yrityk-

sen pääomarakennetta eli mikä on vieraan pääoman ja oman pääoman välinen 

suhde. Yritystä voidaan pitää vakavaraisena, jos oman pääoman määrällä pysty-

tään kattamaan vieraasta pääomasta syntyneet korkokustannukset pitkällä aikavä-

lillä myös huonoina ajankohtina. Näin yritys varmistaa, että liiketoiminnan jatkuvuus 

ei ole vaarassa ja se tekee siitä vakavaraisen. Seuraavassa kappaleessa käsitel-

lään kolmea eri vakavaraisuuden tunnuslukua, joita myös yritystutkimusneuvottelu-

kunta suosittelee käytettäväksi. Nämä ovat omavaraisuusaste, suhteellinen vel-

kaantuneisuus sekä gearing prosentti. (Niskanen 2003, 130.) 

 

Omavaraisuusprosentti 

Omavaraisuusprosentti:100x100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma - teh-

tyyn työhön perustuvat ennakkomaksut).  

Omavaraisuusaste eli equity to assets laskukaavassa oma pääoma suhteutetaan 

taseen loppusummaan, josta on vähennetty saadut ennakot. Nämä ennakot ovat 

sellaisia, jotka sisältyvät yrityksen vaihto-omaisuuteen, esimerkiksi keskeneräinen 

työ tai projekti. (Niskanen & Niskanen 2003, 131.) Omavaraisuusasteella mitataan 

kolmea asiaa: yrityksen vakavaraisuutta, kykyä selvitä tappioista, sekä kykyä selvitä 
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sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Arvo kertoo, kuinka paljon yrityksen rahoitusraken-

teesta on rahoitettu omalla pääomalla. Mitä korkeampi omavaraisuusaste on, sen 

vakaampi yrityksen taloustilanne on (Omavaraisuusaste-% [3.10.2018].) Yritystutki-

musneuvottelukunta antaa seuraavat ohjearvot omavaraisuusasteelle: 

Yli 40% hyvä 

20–40% tyydyttävä 

alle 20% heikko. 

Suhteellinen velkaantuneisuus 

Suhteellinen velkaantuneisuus:100x Taseen velat-Saadut ennakot/ Liikevaihto 12kk 

Suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluvulla kuvataan yrityksen velkaa eli taseen 

vieraan pääoman määrää suhteessa liikevaihtoon. Näistä veloista on vähennetty 

vielä jo saadut ennakkomaksut. Tunnusluku toimii vertailukelpoisena yritysten välillä 

silloin, kun verrataan samalla toimialalla olevia yrityksiä. Tämä johtuu siitä, että eri 

toimialalla toimivat yritykset omaavat hyvinkin erilaisia kustannus ja taserakenteita, 

jolloin vertailu ei ole järkevää. Eri toimialan yritykset tarvitsevat myös vierasta pää-

omaa usein hyvin eri suhteessa. Esimerkiksi teollisuuden toimialalla yritykset voivat 

tarvita hyvinkin paljon vierasta pääomaa rahoittaakseen investointeja ja kerryttääk-

seen liikevaihtoa. (Niskanen & Niskanen 2003, 132.) Yritystutkimusneuvottelukunta 

on antanut myös ohjeelliset arvot tälle tunnusluvulle. Se suosittelee tätä tunnuslu-

kua käytettävän, kun kyseessä on tuotannollista toimintaa harjoittava yritys. Eli tämä 

tunnusluku on hyvin toimialasidonnainen. 

alle 40% hyvä. 

40–80% tyydyttävä. 

Yli 80% heikko. 

Gearingprosentti 

Gearing%: 100x Korollinen vieras pääoma - Rahat ja arvoituspaperit/Oma pääoma 
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Gearingprosentti on paljon käytetty vakavaraisuuden mittari, jonka ilmoittamista 

suosittelee myös kirjanpitolautakunta. Yleisesti omavaraisuusaste on kuitenkin ai-

noa vakavaraisuuden mittari, joka vaaditaan ilmoitettavaksi tilinpäätöksen yhtey-

dessä. Gearingprosentin laskemisessa korollisesta vieraasta pääomasta vähenne-

tään kaikki likvidit varat. Eli helposti rahaksi muutettavat erät. Tästä saatu luku jae-

taan Taseen omalla pääomalla. Gearingprosentti siis tarkastelee vieraan ja oman 

pääoman suhdetta tilanteessa, jossa yritys olisi ensin vähentänyt kaikki likvidit va-

ransa korollisten velkojen lyhentämiseen. Käytännössä tällaista tilannetta ei synny, 

koska yritys tarvitsee likvidiä omaisuutta. Suuri Gearing-prosentti kertoo yrityksen 

suuresta velkaantumisesta. Yritystutkimusneuvottelukunnan mukaan gearingpro-

sentti on hyvä silloin, kuin sen arvo on alle 100%. (Niskanen & Niskanen 2003, 133.) 
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4 CASE-YRITYKSEN TALOUDELLINEN ASEMA JA SEN PARANTAMINEN 

Tässä luvussa esitetään opinnäytetyön empiirinen osio. Tavoitteena on kuvata koh-

deyrityksen tunnuslukuanalyysi vuosilta 2013–2017 toiminnan kehittämiseksi. Tut-

kimusaineisto koostuu 2013–2017 vuosien tilinpäätöksistä. Luku sisältää toimeksi-

antajan esittelyn, sekä toimeksiannon. Luvun tutkimusoassa esitetään tunnuslu-

kuanalyysin tulokset pylväsdiagrammein ja suoritetaan niiden tulkinta. Lopuksi kä-

sitellään talousjohdon arviot taloudellisesta tilanteesta ja esitetään johtopäätökset. 

4.1 Toimeksiantaja ja anto 

Kohdeyritys on osakeyhtiö, joka työllistää 10–20 henkilöä ja on liikevaihtoluokaltaan 

keskisuuri yritys. Yritys toimii metallituotannon alalla, joka valmistaa ja myy teräk-

sestä valmistettuja kaupunkikaluste tuotteita. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen talousjohtamista tunnuslu-

kuanalyysin avulla. Opinnäyteyössä esitettiin toimeksiantajana toimineen yrityksen 

tunnuslukuanalyysi ja arvioitiin sen taloudellista tilannetta sekä edellytyksiä toimin-

nan kehittämiseksi. Lisäksi talousjohdolle tehtiin haastattelu ja näkemykset talou-

dellisesta tilanteesta raportoitiin. Tunnuslukuanalyysi perustuu vuosien 2013-2017 

tilinpäätöstietoihin. Tunnuslukujen saatuja arvoja verrattiin myös toimialan mediaa-

niin ja tehtiin toimialavertailua. Mediaanivertailu toteutettiin asiakastieto.fi saatujen 

tietojen perusteella.  

4.2 Tutkimusmenetelmästä 

Opinnäytetyö toteutettiin Case-tutkimuksena. Tapaustutkimuksessa tyypillistä on, 

että siinä tutkitaan yksittäistä tapahtumaa tai rajattua kokonaisuutta. Tapaustutki-

muksessa tutkitaan, kuvataan ja selitetään tapauksia, miten kysymysten johdattele-

mana. Tämän opinnäytetyön tavoitteena olikin arvioida yrityksen taloudellinen ti-

lanne tunnuslukuanalyysin avulla ja miten johto voi kehittää talousjohtamistaan tun-

nuslukuanalyysin avulla. Olennaista tapaustutkimukselle on, että tapaus, jota tutki-
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taan muodostaa kokonaisuuden. Tapaustutkimusta tehtäessä ei menetelmävalin-

toja ole rajoitettu. Käytössä voivat olla kvalitatiiviset, että kvantitatiiviset menetelmät. 

Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena, koska se on hyvin tyypillistä opinnäyte-

töille. 

 

4.3 Kohdeyrityksen tunnuslukuanalyysi 

Kannattavuus 

Kannattavuutta mitattaessa tutkimuksessa käytettiin seuraavia mittareita: liiketulos-

prosentti, käyttökateprosentti, oman pääoman tuottoprosentti, sijoitetun pääoman 

tuottoprosentti, sekä kokonaispääoman tuottoprosentti. 

Kuviossa 4 esitetään yritys X Oy:n, sekä toimialan liiketulosprosenttien kehitys vuo-

sina 2013–2017. 

 

Kuvio 4. Yritys X Oy:n liiketulosprosenttien kehitys. 
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Tulosten perusteella voidaan todeta, että yrityksen ydinliiketoiminta on ollut jollain 

tasolla kannattavaa vuodesta toiseen. Ohjearvoilla mitattuna kannattavuus on kui-

tenkin ollut heikon tasolla pois lukien vuotta 2013. Alle 5% menevä liiketulospro-

sentti lasketaan heikoksi. 5–10%:n liiketulosprosentti on tyydyttävä ja yritys X Oy 

saavutti sen vuonna 2013.  Vuonna 2013 yritystoiminta on siis ollut kannattavinta, 

jonka jälkeen prosentit ovat laskeneet. Vuonna 2017 kannattavuus on kuitenkin 

noussut merkittävästi vuosiin 2014–2016 verrattuna. 

Kuviossa 5 esitetään yritys X Oy:n, sekä toimialan käyttökateprosenttien kehitys 

vuosien 2013–2017 aikana. 

 

Kuvio 5. Yritys X Oy:n käyttökateprosenttien kehitys. 
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ollut myös kasvava kuluerä vuosien 2014–2017 aikana. Vuonna 2017 käyttökatetta 

on kuitenkin saatu nostettua, mikä on ollut hyvä asia operatiivisen toiminnan kan-

nalta. Vuonna 2017 Liikevaihtoa ja muita tuottoja on saatu kasvatettua parempaan 
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suuntaan suhteessa ainekäyttöön, ulkopuolisiin palveluihin ja henkilöstökuluihin. 

Mediaani arvoihin nähden yrityksen käyttökate on kuitenkin vielä vuonna 2017 ma-

tala.  

 

 

 

Kuviossa 6 esitetään yritys X Oy:n Oman pääoman tuottoprosenttien kehitys vuo-

sien 2013–2017 aikana. 

 

 

Kuvio 6. Yritys X Oy:n Oman pääoman tuottoprosentin kehitys. 
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tuottoprosenttia ylöspäin. Vieraan pääoman kustannukset eivät ole nousseet liian 

korkeiksi ja näin heikentäneet nettotulosta. Tämä näkyy merkittävänä kannattavuu-

den nousuna oman pääoman tuottoprosenttia tarkastellessa. Vuonna 2016 nettotu-

los on ollut huonoin verrattuna oman pääoman määrään ja oman pääomantuotto on 

ollut tämän vuoksi alhaisin vertailuvuosina. 

 

 

Kuviossa 7 esitetään yritys X Oy:n, sekä toimialan sijoitetun pääoman tuottoprosent-

tien kehitys vuosina 2013–2017. 

 

 

Kuvio 7. Yritys X Oy:n Sijoitetun pääoman tuottoprosentin kehitys.  

2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

 19,74 % 18,01% 14,22% 28,90 % 

 7,50 % 6,20 % 7,40 % 10,30 % 
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koko ajan erinomaisella tasolla. Kun ohjearvo on yli 15% tuotto on hyvä, joka kertoo 

tunnuslukuna hyvästä kannattavuudesta. Yritys X Oy on myös selvästi mediaani 

arvoja ylempänä. 
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Kuviossa 8 esitetään yritys X Oy:n Kokonaispääoman tuottoprosenttien kehitys vuo-

sien 2013–2017 aikana. 

 

Kuvio 8. Yritys X Oy:n Kokonaispääoman tuottoprosentin kehitys.  
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2016 aikana. Vuonna 2017 kokonaispääoman tuotto on ollut 16,03%. Yli 10% ko-

konaispääoman tuottoa pidetään hyvänä lukuna. 
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Vakavaraisuus 

Kuviossa 9 esitetään yritys X Oy:n, sekä toimialan omavaraisuusasteprosenttien 

kehitys vuosien 2013–2017 aikana. 

 

 

Kuvio 9. Yritys X Oy:n omavaraisuusasteprosentin kehitys. 
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suusasteen tila on tyydyttävällä tasolla. (20–40% tyydyttävä). Jos omavaraisuusas-

tetta haluttaisiin nostaa, pitäisi oman pääoman määrää suhteessa taseen loppu-

summaan saada nostettua. Toimialan mediaani omavaraisuusasteen suhteen on 

ollut vuosina 2013–2017 koko ajan hyvällä tasolla eli yli 40%. Suhteessa tähän Yri-

tys X Oy:n arvot ovat alhaisemmat mutta tyydyttävällä tasolla. 

 

 

Kuviossa 10 esitetään yritys X Oy:n suhteellisen velkaantuneisuusprosenttien kehi-

tys vuosien 2013–2017 aikana. 

 

 

Kuvio 10. Yritys X Oy:n Suhteellinen velkaantuneisuus.  
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Yritys X Oy:n suhteellinen velkaantuneisuus on ollut vuosien 2013–2017 aikana oi-

kein hyvällä tasolla. Taseen velat (lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset), joista on vähen-

netty saadut ennakkomaksut suhteessa liikevaihtoon, ovat matalalla tasolla, mikä 

on hyvä asia. YTN ohjearvojen mukaan alle 40% suhteellinen velkaantuneisuus ker-

too hyvästä tasosta. 

Maksuvalmius 

Kuviossa 11 esitetään yritys X Oy:n, sekä toimialan Current ration kehitys vuosien 

2013–2017 aikana. 
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Näin ollen voidaan todeta, että luku on ollut näiden vuosien aikana koko ajan tyy-

dyttävällä tasolla, kuitenkin joka vuosi toimialan mediaania hieman alhaisempi. Cur-

rent ration suhteen pitää ottaa huomioon myös se, että vaihto-omaisuus ei ole aina 

käytettävissä sellaisenaan lyhytaikojen velkojen kuittaamiseksi. Jos liiketoiminnalle 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

Current ratio

Current ratio Mediaani

Kuvio 11. Yritys X Oy:n Current ratio. 



54 

 

 

halutaan jatkuvuutta, vaihto-omaisuutta pitää hankkia lisää myytyjen tuotteiden jäl-

keen. 

 

 

 

Kuviossa 12 esitetään yritys X Oy:n, sekä toimialan Quick ration kehitys vuosien 

2013–2017 aikana. 

 

Kuvio 12. Yritys X Oy:n Quick ratio. 
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huomioon, että tämä tunnusluku ei ota huomioon vaihto-omaisuutta maksuval-

miuseränä. Johtuen siitä, että se ei käytännössä ole nopeasti rahaksi muutettava 

erä. Mediaaniin nähden yritys X Oy:n maksuvalmius on heikolla tasolla. 

4.4 Arviot talousjohtamisesta tunnuslukuanalyysin perusteella 

Taloudellisen tilanteen analysointia varten yrityksen talousjohdon on osattava lukea 

tilinpäätöstä. Talousjohdon tulee tuntea oikeat toimialan mittarit, jolla analysoida ja 

johtaa yritystä ja näin tuntea yrityksen taloudellinen tila. Tilinpäätösanalyysille omi-

naiset seurattavat ovatkin yrityksen kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus 

ja niitä talousjohdon tulee seurata, koska ne ovat yritystoiminnan kulmakivet. Näi-

den tunnuslukujen antamien arvojen perusteella yrityksen talousjohto tekee päätök-

siä. 

Talousjohdon tulee tuntea tunnuslukujen sisältö, sekä tunnusluvun antama merkitys 

ja tulos. Tärkeää on, että käytettyjen tunnuslukujen käyttäminen on järjestelmällistä. 

Näin talousjohdon on helpompaa ottaa huomioon tunnuslukujen kehityssuunta, eli 

onko tunnusluku menossa heikompaan suuntaan vai muuttamassa paremmaksi. 

Tämä auttaa talousjohtoa reagoimaan. Liiketoiminnan taloudellisen tilan ja kehityk-

sen kannalta johdon tulee myös ottaa huomioon, että hyvässä analyysissa seura-

taan useita peräkkäisiä vuosia ja tehdään toimialavertailua oikeilla mittareilla. Toi-

mialavertailun suhteen tärkeänä pidän, että vertailua tehdään yrityksen omalla toi-

mialalla menestyneisiin yrityksiin. 

4.5 Talousjohdon arviot taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden 

näkymästä 

Opinnäytetyön lopuksi suoritettiin haastattelu yrityksen talousjohdon kanssa, joka 

sisälsi neljä teemaa. Teemat olivat kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius ja 

toimialan tulevaisuuden näkymät. Haastattelun tavoitteena oli selvittää kyseisten 

teemojen avulla talousjohdon näkemys kohdeyrityksen tarkastelu jakson kannatta-

vuudesta, vakavaraisuudesta, maksuvalmiudesta ja toimialan tulevaisuuden näky-

mistä. 



56 

 

 

 

 

 

Teema 1 Kannattavuus 

Kannattavuuden suhteen liiketulosprosenttia arvioidessa tulokset jäävät jälkeen toi-

mialan keskiarvosta, joten talousjohto ei ollut tyytyväinen tuloksiin. Huomionarvoi-

sena asiana talousjohto mainitsi, että keskiarvo muodostuu kuitenkin parhaimpien 

ja huonoimpien keskiarvosta ja nyt puhutaan siis vasta keskivälistä. Talousjohto to-

tesi, että parhaimpien toimialan yhtiöiden liiketulosprosentti voi olla jopa 10% eli tä-

män hetkisessä tilanteessa kohdeyritys kuuluu alakvartaaliin, mikä ei ole hyvä asia. 

Parannettava asia oli myös se, että selvä kehitystrendi puuttui tarkastelu jakson ai-

kana. 2017 vuoden muutaman prosentin parannus verrattuna edellisiin vuosiin sar-

javertailussa on ollut enemmän poikkeus kuin trendi, joka ei ole hyvä asia. Talous-

johdon mielestä tämän hetkinen kannattavuus on siis kroonisesti mitattuna heikko. 

Vuoden 2013 jälkeen kehityskäyrä on ollut alaspäin pois lukien siis vuosi 2017. 

Markkinoiden näkökulmasta vuosi 2017 oli toimialalle suotuisa. Esimerkiksi raken-

nusala, joka on iso osa kohdeyrityksen liiketoimintaa, oli vuonna 2017 suuressa 

kasvussa. Talousjohto arvioi, että jos suotuisassa markkinassa tekee tällaisena 

vuonna 3,79 liiketulosprosentin mukaisen tuloksen, huolen aiheena oli, millaisen 

kannattavuustuloksen yritys tekee huonona aikana. Tuloslaskelman näkökulmasta 

kulurakenne oli toistaiseksi liian paksu suhteessa yrityksen kokoon ja toisena asiana 

oli, että hinnoittelu ei ole ollut kohdallaan. Ainekäyttö suhteessa liikevaihtoon on ollut 

suuri, niin kuin myös ulkopuoliset palvelut. Ulkoa ostetut materiaalit ja ainekäyttö 

muodostivat esimerkiksi vuonna 2017 1,75 miljoonan kulukokonaisuuden. Talous-

johto esitti, että 60% kuluista muodostuu ulkoa ostetuista materiaaleista, sekä ali-

hankinnasta, jolloin vain 40% jää kattamaan oman tuotannon osuuden, myyntiorga-

nisaation, hallinnon kulut, sekä toimihenkilöistä aiheutuneet kustannukset. 

Kohdeyrityksellä on merkittäviä kustannuspaineita ja suurimpana kannattavuuden 

heikentävänä tekijänä olivat liian suuret kulut johtuen materiaali hankinnoista ja ul-

kopuolisista palveluista, joita pitäisi saada laskettua. Talousjohdon mielestä tämä 
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on kuitenkin haastava osuus parantaa. Suurimmat materiaalihankinnat muodostu-

vat teräksen ostosta, joista kohdeyrityksen tuotteetkin valmistetaan. Hankintahintoja 

on kuitenkin vaikea saada alaspäin yrityksen osto erillä. Tämä on kuitenkin asia, 

mihin pitää tarttua ja ostot tulee kilpailuttaa jatkossa tehokkaammin. Kannattavuu-

den kehittämiseksi talousjohto esitti seuraavia asioita. Talousjohdon tulee punnita, 

ollaanko nyt siinä vaiheessa, että kannattavuuden kehitys on volyymikysymys ja 

esimerkiksi pysyykö kiinteiden kulujen määrä kohtalaisen vakiona, vaikka toiminnan 

laajuus lisääntyisi ja liikevaihto nousisi. Tässä tilanteessa toimenpiteenä olisivat pa-

nostukset myyntiin ja markkinointiin, jolloin saadaan tuloslaskelman ylärivi kasvuun. 

Talousjohto esitti, että selvänä toimenpiteenä nyt on myös myyntikatteen paranta-

minen hinnoittelun kautta, jolloin kiinteitä kuluja voidaan vielä paremmin kattaa. Ta-

lousjohto toi myös esille, että voiton maksaminen omistajille on osakeyhtiölaissa 

määritelty ja tällä hetkellä se ei toteudu riittävällä tasolla. 

Teema 2 Vakavaraisuus 

Vakavaraisuudesta talousjohto totesi, että yrityksen rahoitustilanne ei ole tällä het-

kellä halutulla tasolla. Talousjohdon kanssa käytiin läpi omavaraisuusastetta ja se-

hän muodostuu oman pääoman eli sijoitettujen ja kertyneiden voittojen yhteissum-

masta suhteessa kokonaisrahoitusosuuteen. Korkealla omavaraisuusasteen omaa-

valla yrityksellä on joko tehty isoja sijoituksia omaan pääomaan tai tehty isoja voit-

toja. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan ollut toteutunut tarkastelu jakson aikana. Tämä 

ei ollut kovin hyvä asia, jos ajatellaan, että kohdeyritys tarvitsee lisää rahoitusta esi-

merkiksi investointeja varten, ilman, että pankki asettaisi sille kovia ehtoja lainan 

saamiseksi. Talousjohto arvioi, että omavaraisuusastetta parantaakseen yritykseen 

tulee tehdä joko niin, että omistajat sijoittavat omaa pääomaa yritykseen lisää tai 

toisena vaihtoehtona on vain otettava lisää vierasta pääomaa väliaikaisena rahoi-

tusinstrumenttina kannattavuuden parantamiseksi. Näin tehtiin vuonna 2017. Vaka-

varaisuuden suhteen talousjohto näki, että vakavaraisuuden parannusta lähdettäi-

siin hakemaankin pääosin tuloslaskelman ja paremman kannattavuuden kautta. Pe-

rusliiketoiminta pitäisi saada paremmalle tasolle. Talousjohdon mielestä tulorahoi-

tuksen parantaminen oli todella merkittävä tekijä liiketoiminnan menestymiselle pit-

källä tähtäimellä. Kun yrityksen kannattavuus saadaan paremmaksi, tulee se myös 

heijastumaan vakavaraisuuteen positiivisesti. 
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Teema 3 Maksuvalmius 

Maksuvalmiutta arvioitaessa talousjohdon tavoitteena oli parantaa tulevaisuudessa 

varastonkiertonopeuksiaan. Talousjohto totesi, että varastoa on tehty nyt paljon val-

miiksi ja se ei paranna lyhyen ajan maksuvalmiutta, jotka olivat heikolla tasolla. Cur-

rent ratiota alentamalla saataisiin pääomia vapautettua tehokkaammin, jolloin va-

rastot olisivat pienempiä ja quick ratiota saataisiin nostettua. Ongelmana oli siis, että 

varastot sitoivat pääomia tällä hetkellä liikaa. Talousjohto kuitenkin otti esille mak-

suvalmiuttakin tarkastellessa kannattavuuden kroonisuusongelman. Perus liiketoi-

mintaa ja bisnestä pitäisi siis saada parannettua, sillä silloin kassaan jää enemmän 

rahaa ja maksuvalmiutta saataisiin parannettua tätä kautta. Talousjohdon tavoit-

teena olikin, että yritys pystyisi tulevaisuudessa laittamaan panostuksia liiketoimin-

nan kehittämiseen, sen sijaan, että eletään ns. kädestä suuhun. Tämä parantaisi 

kannattavuutta, vakavaraisuutta, että maksuvalmiutta. Toiminnan tehostamisen toi-

menpiteet olivat joko panostaa myyntiorganisaatioon ja tuotekehitykseen tai sitten 

lähteä parantamaan liiketoimintaa hinnoittelun kautta. 

Teema 4 Tulevaisuuden näkymät 

Toimialan tulevaisuuden näkymät olivat talousjohdon mielestä positiiviset. Merkit-

tävä asiana nähtiin kaupungistuminen ja ihmisten pakkautuminen entistä tiheäm-

min. Tämä tarkoittaa sitä, että urbaanin ympäristön merkitys kasvaa ja tämä tulee 

näkymään kohdeyrityksen valmistamien ympäristötuotteiden kysynnässä ja myyn-

nissä. Ympäristötuotteet ja vielä tarkemmin kaupunkikalusteet tulevat siis kasva-

maan trendien omaisesti. Talousjohto mainitsi, että suhdannevaihtelut ja rakenta-

minen tietysti vaikuttavat toimialaan ja laskuvuosiakin voi tulla, mutta toimialan kas-

vutrendi ja tulevaisuus nähtiin kuitenkin positiivisena. 

Kotimaisen kilpailun suhteen talousjohto arvioi, että isot yritykset kasvavat pienem-

piä yrityksiä nopeammin, koska taso nousee alalla koko ajan. Isot toimijat pystyvät 

siis valmistamaan laadukkaampia ja kehittyneempiä tuotteita. Kilpailun vähenty-

mistä ei siis ollut havaittavissa, mutta määrä tulee korvaantumaan laadulla. Ulko-

maiset toimijat ovat kasvaneet myös Euroopassa ja ovat vuosi vuodelta laajentuneet 

kotimaan markkinalle asti. Tärkeimpänä tekijänä tässä kilpailukentässä oli talous-
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johdon mielestä löytää menestymistekijät. Eli kun toimitaan isompia yrityksiä vas-

taan, tulee löytää joko se oma tuotesegmentti ja erikoistuminen vielä paremmin tai 

osto asiakasryhmä, johon laittaa lisää panostuksia. 

Rahoitus markkinatilannetta tarkasteltaessa talousjohto arvioi, että jos isompaa las-

kua ei tule, korkotaso nousee. Näkemys oli, että jos korko ja rahoitusmarkkinat tu-

levat normalisoitumaan Euroopassa, korkotaso tulee kaksinkertaistumaan. Esimer-

kiksi, jos Euribor nousee kahteen tuplaantuvat myös yrityksen rahoituskulut. Tämä 

tulee siis heijastumaan yrityksen nettotulokseen merkittävästi, jos kannattavuutta ei 

saada korjattua. Rahoitusmarkkinoiden suuntaa on kuitenkin vaikea arvioida ja pi-

dettiin mahdollisena, että laskukausikin voisi tulla lähivuosina. Talousjohdon yhteen-

veto korkomarkkinasta oli, että jos nousukausi jatkuu korot, tulevat nousemaan, 

mutta jos nousukausi ei jatku korot tulevat pysymään ennallaan, eivätkä ainakaan 

voi laskea. Pahimpana skenaariona pidettiin, että korot nousisivat laskukautena. 

Tämä siksi, että hinnoittelu korkomarkkinalla tapahtuu Euriborin ja pankin marginaa-

lin perusteella, ja pankin marginaalin peruste on riski. Tähän vaikuttaa yrityksen 

riski, sekä markkinariski ja jos talous laskee, sekä yrityksen liiketoimintaa menee 

huonompaan suuntaan, voi pankki luokitella yrityksen riskisemmäksi ja nostaa mar-

ginaalejaan. 

4.6 Johtopäätökset 

Kohdeyrityksen tunnuslukuanalyysissa käytettiin kannattavuuden mittareina liiketu-

losprosenttia, käyttökateprosenttia, oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuottopro-

senttia sekä kokonaispääoman tuottoprosenttia. Liiketulosprosentit olivat yrityksen 

tarkastelukaudella suhteessa mediaanin melko matalat ja ohjearvoilla mitattuina 

heikkoja, pois lukien vuosi 2013. Tuloslaskelmasta selviää, että yrityksen kulut söi-

vät liikevaihtoa paljon ja käyttökate jäi suhteellisen pieneksi ennen poistoja. Tämä 

heijastui liiketulokseen varsinkin vuosina 2014–2017. Näin ollen liiketulosprosentit 

jäivät pieniksi. Käyttökateprosentti oli myös alhainen mediaanin verrattuna pois lu-

kien vuonna 2013. Yrityksen käyttökatteen alhaisuuteen on vaikuttanut merkittävästi 

kasvanut ainekäyttö, ulkopuolisten palvelujen lisäys, joka viittaa alihankintaan, sekä 
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henkilöstökulujen kasvu. Liikevaihto on kasvanut suhteessa paljon hitaammin ver-

rattuna kulueriin, jotka ovat kasvaneet nopeasti. Yrityksen tulisi tehdä liiketoimin-

nastaan kannattavampaa karsimalla kulueriä, jota kutsutaan tuloslaskelman kulu-

jahdiksi tai kasvattamalla liikevaihtoa nopeammin. Yksi vaihtoehto kannattavuuden 

parantamiseksi on myös tietysti paremmalla katteella myyminen. Tällöin yritysjoh-

don pitäisi joko nostaa tuotteiden hintoja tai vaihtoehtoisesti myydä samalla hinnalla, 

mutta saada kustannuksia alaspäin. Kohdeyritys on kuitenkin pystynyt vuosi vuo-

delta tekemään tulosta, joka tarkoittaa, että se on pystynyt tuottamaan tuloillaan, 

liiketoiminnasta syntyneet kulunsa. 

Oman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit kuvaavat, miten suuren suhteellisen 

tuoton yritys pystyy tuottamaan siihen sijoitetulle pääomalle, joka vaatii tuottoa. 

Tuottoa vaativat siis oma pääoma ja korollinen vieras pääoma, jolle velkojat halua-

vat korkoa. Molemmat tunnusluvut laskettiin erikseen, jotta voitiin selvittää paljonko 

kummatkin tuotot ovat. 

Pitää ottaa huomioon myös, että investoinnit voivat heikentää tulosta ja kasvattaa 

tasetta, joka voi heikentää kannattavuuden tunnuslukuja. Kohdeyritys voi kuitenkin 

parantaa oman pääoman kannattavuuttaan karsimalla liiketoiminnan kuluja ja pa-

rantaa näin nettotulostaan. Yritys voi siivota myös tasettaan ja myydä pois huono-

tuottoista omaisuuttaan niin hyvään hintaan, kuin mahdollista. Näin yritys voi mak-

saa lainojaan pois tai käyttää rahan investointeihin ilman ulkopuolista rahoitusta. 

Oman pääoman tuottoa voidaan myös parantaa vieraan pääoman vipuvaikutuk-

sella. Tärkeää tässä on ottaa huomioon, että koko pääoman tuottosuhde-vieraan 

pääoman kuluprosentin välinen erotus on oltava positiivinen. 

Kohdeyrityksen oman pääoman ja vieraan pääoman määrä oli vuosina 2013–2016 

hyvinkin samalla tasolla. Sijoitetun pääoman tuottoprosentit olivat yrityksellä tarkas-

teluaikana hyvällä tasolla lukuun ottamatta vuotta 2016. Vuonna 2017 kohdeyritys 

on ottanutkin lisää pitkäaikaista vierasta pääomaa ja saanut vieraan pääoman vipu-

vaikutuksella pääoman tuottoprosenttejaan paremmaksi. Lainan korot eivät ole syö-

neet liikaa nettotulosta ja oman pääoman määrä on kasvanut. 
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Yrityksen vakavaraisuudella tarkoitetaan sitä, että se pystyy suoriutumaan si-

toumuksistaan pitkällä aikavälillä mitattuna. Vakavaraisuuden tunnusluvuilla kuva-

taan yrityksen pääomarakennetta. Mikä on siis vieraan pääoman ja oman pääoman 

välinen suhde. Yritystä voidaan pitää vakavaraisena, jos oman pääoman määrällä 

pystytään kattamaan vieraasta pääomasta syntyneet korkokustannukset pitkällä ai-

kavälillä myös huonoina ajankohtina. Näin yritys varmistaa, että liiketoiminnan jat-

kuvuus ei ole vaarassa ja se tekee siitä vakavaraisen. Tämä osoittaa myös, että 

yrityksen omistajilla on uskoa yritykseen, koska he jättävät rahaa yritykseen, eivätkä 

maksa kaikkia tilikautena syntyneitä voittoja pois osinkoina. 

Kohdeyrityksen vakavaraisuutta mitattiin omavaraisuusasteella ja suhteellisen vel-

kaantuneisuuden tunnusluvuilla. Omavaraisuusaste kertoo oman pääoman määrän 

yrityksen rahoitusrakenteesta. Mitä korkeampi tämä tunnusluku on, sitä vakaampi 

yrityksen taloustilanne on. Tarkastelu tapahtuu taseesta. Kohdeyrityksen omavarai-

suusaste on ollut koko tarkastelukauden ajan tyydyttävällä tasolla. Mediaaniin näh-

den arvot ovat kuitenkin paljon alhaisemmat. Nostamalla kuitenkin oman pääoman 

määrää suhteessa taseen loppusummaan yritys voisi nostaa tunnusluvun arvoa. 

Mitä omavaraisempi kohdeyritys on sen paremmin yritys voi tehdä jatkossakin itse-

näisiä ratkaisuja. Jos tilanne olisi päinvastoin ja omavaraisuusaste olisi kohdeyrityk-

sellä pienempi voisivat vieraan pääoman rahoittajat asettaa ehtoja ja vaatimuksia 

uusille lainoille. Vakavaraisuuden suhteen tärkeää on myös, että yritykselle syntyy 

tarpeeksi tulorahoitusta, jotta vieras pääoma ja sen korkokustannukset voidaan 

maksaa takaisin. Jos tulorahoitus on liian heikko suhteessa velkaan ja sen aiheut-

tamiin maksuvelvoitteisiin voi yritys kaatua. 

Yritys X Oy:n suhteellinen velkaantuneisuus on hyvällä tasolla koko tarkastelu jak-

son aikana niin tavoitearvoiltaan, kuin mediaaneihin verrattuna. Alle 40% lasketaan 

hyväksi. Mitä korkeampi tunnusluku on, sitä heikompi tämän tunnusluvun arvo on. 

Tunnuslukua arvioitaessa yrityksellä on taseessa tarpeeksi omia varoja, jotta se sel-

viää huonoista vuosista ja se kykenee tunnusluvun perusteella selviämään pidem-

mälläkin aikavälillä sitoumuksistaan. 

Maksuvalmiuden tarkasteluun voidaan käyttää kahta eri näkökulmaa. Näistä toinen 

on staattinen maksuvalmius. Se tarkoittaa välitöntä maksuvalmiutta tiettynä ajan-

kohtana, kuten tilinpäätöshetkellä. 
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Dynaaminen maksuvalmius eli toiminnallinen maksuvalmius taas on suhteessa kas-

savirran vahvuuteen ja sen riittävyyteen maksuvelvoitteiden suorittamiseksi. Se siis 

mittaa miten tulorahoitus riittää maksuvelvoitteiden hoitamista varten. Maksuvalmiu-

den ylläpitäminen on mahdotonta yritykselle, jos liiketoiminta ei synnytä tarpeeksi 

kassavirtaa. 

Huomioon otettavaa on kuitenkin se, että jos maksuvalmius on liian hyvällä tasolla, 

voi se olla taloudellisesti rasite yritykselle. Rahat voisivat siis olla tuottavammin käy-

tössä, sen sijaan, että ne ovat kassassa odottamassa maksuja. Tämä pitää ottaa 

huomioon tunnuslukuja arvioitaessa. 

Kohdeyrityksen maksuvalmiutta mitattiin Quick ja Current ration tunnusluvuilla. 

Quick ratio kertoo, kuinka yrityksen likvidit varat, eli varat, jotka ovat nopeasti muu-

tettavissa rahaksi kattavat lyhytaikaisten velkojen maksun. 

Quick ratiota tulkittaessa kohdeyrityksellä on yli tuplasti enemmän lyhytaikaista vel-

kaa suhteessa likvideihin varoihin. Riskinä pitää ottaa myös huomioon, että kaikki 

lyhytaikaiset saamiset eivät ole oikeasti ole likviditeettiä. Esimerkiksi epävarmat 

myyntisaamiset ja osa siirtosaamisista. Tämä johtaa tulevaisuudessa maksuvai-

keuksiin. Kohdeyrityksen talousjohdon tulisi miettiä, kuinka se saisi nopeammin ra-

hat kierrosta yrityksen pankkitilille, jotta sen varat riittävät lyhytaikaisten velkojen 

maksuun. Quick ration arvon ollessa alhainen, mitä se koko tarkastelu jakson aikana 

oli, pitäisi yrityksen miettiä luotto myyntisuhdettaan asiakkaisiin hyvin tarkasti. Kehi-

tettävänä toimenpiteenä voisi olla systemaattisempi myyntisaatavien seuranta, sekä 

perintä yrityksessä sovittujen prosessien mukaisesti. 

Current ratio on kohdeyrityksellä tyydyttävällä tasolla koko tarkastelu jakson aikana, 

mutta se johtuu siitä, että tunnusluku huomioi vaihto-omaisuuden, eli tässä tapauk-

sessa, aineet ja tarvikkeet ja valmiit tuotteet ja tavarat. Yrityksellä on paljon vaihto-

omaisuutta suhteessa rahoitusomaisuuteen. Talousjohdon tulisi miettiä toimenpi-

teitä, miten varastonkiertoa saataisiin nopeammaksi ja kassaan lisää rahaa. 

Tarkastelu jakson tunnuslukujen perusteella kohdeyrityksen kannattavuus on ollut 

heikolla ja yhtenä vuotena tyydyttävällä tasolla tulosprosenttien suhteen, mutta se 

on pystynyt kuitenkin kattamaan kaikki liiketoiminnan kulunsa syntyneillä tuotoillaan. 



63 

 

 

Pääoman tuottoprosentit olivat tyydyttävällä/ hyvällä tasolla koko tarkastelu jakson 

ajan. Vakavaraisuus kohde yrityksellä on ollut tyydyttävä tarkastelu jakson ajan. Yri-

tyksen maksuvalmius on kuitenkin ollut heikolla tasolla jo pitkään ja sitä pitää pystyä 

parantamaan.  

Kohde yrityksen talousjohdon haastattelun perusteella kannattavuutta ja perusliike-

toimintaa pitäisi saada tehostettua paljon. Talousjohdon mukaan tulevaisuuden kan-

nattavuutta parantamalla, saadaan myös vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tun-

nuslukuja ja arvoja paremmaksi, jotka olivat nyt toimialaan nähden liian heikolla ta-

solla. Kannattavuuden parantamiseksi toimenpiteinä olivat kulurakenteen korjaami-

nen, sekä hinnoittelun parantaminen, joka näkyy parempana myyntikatteena. Uskon 

myös itse, että jos yrityksen ydinliiketoiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta saa-

taisiin parannettua, nostaisi se myös tulevaisuudessa yrityksen vakavaraisuutta ja 

maksuvalmiutta. 
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5 YHTEENVETO  

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen talousjohtamista tunnuslu-

kuanalyysin avulla. Tavoitteena oli myös, että kohdeyrityksen johto voi hyödyntää 

tunnuslukuanalyysin tuloksia päätöksenteossa. Opinnäytetyössä arvioitiin kohdeyri-

tyksen taloudellista tilannetta, sekä toimenpiteitä sen kehittämiseksi. Keskeisinä 

mittareina olivat kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut. 

Taloudellista tilannetta ja tunnuslukuja verrattiin kohdeyrityksen toimialan tunnuslu-

kujen mediaaneihin vuosien 2013–2017 aikana. Toimialavertailu toi lisäarvoa opin-

näytetyölle, sillä se antoi paremman kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta, 

koska osa lasketuista tunnusluvuista ovat toimialakeskeisiä. 

Opinnäytetyön teoriaosuus esitettiin luvuissa kaksi ja kolme. Toisessa luvussa kä-

siteltiin talousjohtamisen teoriaa, tilinpäätöksen sisältöä, tilinpäätösanalyysia ja näi-

den merkitystä talousjohdon päätöksenteossa. Kolmannessa luvussa esitettiin tun-

nuslukuanalyysin teoriaa, esitettiin tilinpäätöksestä saatavia tunnuslukuja ja suori-

tettiin tunnuslukujen tulkinta. Neljännessä luvussa käsiteltiin toimeksiantajalle suo-

ritettu tunnuslukuanalyysi ja esitettiin saatuja tuloksia diagrammien avulla. Tilinpää-

töksestä saatuja tunnuslukuja vertailtiin toimialan mediaanin arvoihin. Lopuksi esi-

teltiin johtopäätökset saatujen tunnuslukujen perusteella ja arvioitiin toimenpiteitä 

kohdeyrityksen taloudellisen tilanteen kehittämiseksi. 

Talousjohdon haastattelun perusteella tulevaisuuden kannattavuutta parantamalla, 

saadaan vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnuslukuja ja arvoja paremmaksi, 

jotka olivat nyt toimialaan nähden liian heikolla tasolla. Toimialan tulevaisuuden nä-

kymät olivat positiiviset. Tunnuslukuanalyysin mukaan yrityksen kannattavuus ja va-

kavaraisuus olivat heikolla/ tyydyttävällä tasolla, mutta välittömän maksuvalmiuden 

mittarit olivat heikoimpia. Toimialavertailussa kohdeyritys oli tunnuslukujen perus-

teella mediaania pääosin heikompi.  
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LIITE 1 Tuloslaskelma 2013-2017 

Yritys X Oy 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

   0   0   0   0   0 

Liikevaihto  2 189  2 262  2 310  2 634  2 899 

Valmistevaraston lisäys      

Liiketoiminnan muut tuotot   12    16   9   57 

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta     

Ainekäyttö   892  1 057  1 035  1 198  1 341 

Ulkopuoliset palvelut   187   332   328   415   396 

Henkilöstökulut   681   539   590   649   770 

Liiketoiminnan muut kulut   242   248   299   328   316 

Käyttökate   200   86   75   54   133 

Suunnitelman mukaiset poistot   38   34   18   10   23 

Arvon alentumiset      

Liiketulos   162   52   57   44   110 

Osinkotuotot      

Muut korko- ja rahoitustuotot   0   1   0   0   1 

Kirjatut valuuttakurssierot      

Korko- ja muut rahoituskulut   52   34   34   31   41 

Sijoitusten ja arvopapereiden arvonalentumiset    

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta     

Välittömät verot   17   4   5   3   14 

Nettotulos   93 
  15 

  19   11   56 

Satunnaiset tuotot   0   0   0   0   0 

Satunnaist kulut   0   0   0   0   0 
Satunnainen osakkuusyhtiötu-
los      

Konserniavustukset   0   0   0   0   0 

Kokonaistulos   93   15   19   11   56 
Vapaaehtoisten varausten 
kasvu      

Poistoerot      

Muut oikaisuerät      

Vähemmistön osuus tuloksesta      

Kirjanpidon tulos   93   15   19   11   56 
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LIITE 2 Tase vastaavaa 2013-2017 

Yritys X Oy 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

   0   0   0   0   0 

Perustamis- ja tutkimusmenot   0   0   0   0   0 

Liikearvot   0   0   0   0   0 

Muut aineettomat hyödykkeet   0   0   0   0   0 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä     

Maa- ja vesialueet       40 

Rakennukset ja rakennelmat       142 

Koneet ja kalusto   113   102   54   29   36 

Muut aineelliset hyödykkeet   0   0   0   0   0 

Keskeneräiset työt      
Aineelliset hyödykkeet yh-
teensä   113   102   54   29   217 

Sisäiset osakkeet ja osuudet   0   0   0   0   0 

Muut osakkeet ja osuudet      

Sisäiset saamiset   0   0   0   0   0 

Muut saamiset   0   0   0   0   0 
Pitkäaikaiset sijoitukset yh-
teensä   0   0   0   0   0 

Taseen ulkopuoliset vastuut      

Arvostuserät ja poistoero      

Aineet ja tarvikkeet   61   49   48   54   49 

Keskeneräiset tuotteet      

Valmiit tuotteet/ tavarat   286   300   354   398   357 

Muu vaihto-omaisuus   0   0   0   0   0 

Vaihto-omaisuus yhteensä   347   349   403   452   407 

Pitkäaikaiset myyntisaamiset   0   0   0   0   0 

Pitkäaikaiset lainasaamiset   0   0   0   0   0 

Pitkäaikaiset muut saamiset   0   0   0   0   0 

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä   0   0   0   0   0 

Lyhytaikaiset myyntisaamiset   36   36   71   71   62 

Siirtosaamiset   6   21   34   13   11 

Lainsaamiset      

Lyhytaikaiset muut saamiset   8   41   41   42   43 
Lyhytaikaiset saamiset yh-
teensä   50   98   146   126   116 

Rahoitusomaisuus arvopaperit      

Rahat ja pankkisaamiset   0   14   0   0   38 

Vastaavaa yhteensä   510   564   602   607   778 
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LIITE 3 Tase vastattavaa 2013-2017 

Yritys X Oy 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 

   0   0   0   0   0 

Osakepääoma   3   3   3   3   3 

Ylikurssirahasto      

Arvonkorotusrahasto      

Muut Rahastot   0   0   0   0   0 

Muu sidottu oma pääoma      

Edellisien tilikausien voitto/ tappio   42   135   150   168   179 

Tilikauden voitto/ tappio   93   15   19   11   56 

Oma pääoma yhteensä   137   152   171   181   238 

Pääomalainat   0   0   0   0   0 

Oman pääoman oikaisu      

Muut pääoman luonteiset erät      

Kertynyt poistoero      

Vapaaehtoiset varaukset      
Erittelemätön tilinpäätössiirtoker-
tymä   0   0   0   0   0 

Tilinpäätössiirrot yhteensä      

Pakolliset varaukset yhteensä   0   0   0   0   0 

Taseen ulkopuoliset vastuut      

Laskennallinen verovelka   0   0   0   0   0 

Joukkovelkavelkakirjalainat      

Vaihtovelkakirjalainat      

Pikäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta   51   92   68   38   136 

Eläkelainat      

Saadut ennakot   0   0   0   0   0 

Pitkäaikaiset ostovelat   0   0   0   0   0 

Muut pitkäaikaiset velat   0   0   0   0   0 

Pitkäaikaiset velat yhteensä   51   92   68   38   136 

Lainat rahoituslaitoksilta   47   68   93   82   100 

Lyhytaikaiset eläkelainat      

Tilauksista saadut ennakot       2 

Ostovelat   68   115   157   172   124 

Siirtovelat   151   89   99   123   166 

Rahoitusvekselit      

Muut lyhytaikaiset velat   55   47   15   10   13 

Lyhytaikaiset velat yhteensä   321   319   364   387   404 

Vastattavaa yhteensä   510   564   602   607   778 
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LIITE 4 Toimialan tunnusluvut 

Vuosi 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017  

Käyttökate% 9,40 % 9,40 % 8,70 % 9,00 % 9,50 %  

Liikevoitto% 5,40 % 5,00 % 4,50 % 4,80 % 5,80 %  

Sijoitetun pääomantuotto% 7,90 % 7,50 % 6,20 % 7,40 % 10,30 %  

Quick ratio 1,20 1,20 1,30 1,30 1,30  

Current ratio 1,80 1,80 1,80 1,90 1,90  

Omavaraisuusaste% 48,50 % 50,80 % 52,40 % 54,50 % 51,70 %  

 

LIITE 5 Talousjohdon haastattelu 

TEEMA 1 Kannattavuuden arviointi 

TEEMA 2 Vakavaraisuuden arvionti 

TEEMA 3 Maksuvalmiuden arviointi 

TEEMA 4 Tulevaisuuden näkymät 

 

 


