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1. JOHDANTO 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kolmen pohjoismaalaisen lentoyhtiön taloudellinen 

tilanne ja kehitys neljän vuoden ajalta. Lentoyhtiöt ovat suomalainen Finnair, norjalainen Norwegian 

sekä ruotsalainen SAS ja näistä Norwegian on niin sanottu halpalentoyhtiö. 

 

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut 

verkostolentoyhtiö. Lisäksi se tarjoaa matkapalveluja Aurinkomatkat- ja Finnair Holidays -   

tuotemerkkien alla. Finnair on ainoa pohjoismainen neljän tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-

luokituksessa ja Oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto oli 2 568,4 miljoonaa euroa, 

ja sen palveluksessa oli vuoden lopussa yli 5 900 henkilöä.  

 

Norwegian on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista lentoyhtiöistä ja sen pääpaikka on Oslon 

ulkopuolella olevassa Fornebussa. Vuonna 2017 Norwegian lensi yli 500 reittiä 150 kohteeseen sekä 

ryhmä- että reittilentoina. Norwegian valittiin vuonna 2017 parhaaksi halpalentoyhtiöksi Euroopassa 

viidentenä vuonna peräkkäin ja kolmantena vuonna peräkkäin maailman parhaaksi halpalehtoyhtiöksi 

kaukolennoilla. Yhtiöllä on työntekijöitä noin 9 593 henkilöä 13 eri maassa. 

 

SAS tarjoaa enemmän kohteita ja lähtöjä kuin mikään muu pohjoismainen lentoyhtiö, mikä on heidän 

liiketoimintamallinsa keskeinen vahvuus. Lisääntyneen tuottavuuden ja tehokkaampien prosessien 

ansiosta SAS on pystynyt investoimaan moniin uusiin kohteisiin viime vuosina ja siten onnistunut 

täyttämään kysynnän tarpeet. Yhtiö on myös uudistamassa lentokoneitaan ja siten kehittämässä 

palveluitaan. Työntekijöitä SAS:lla oli vuonna 2017 noin 10 324 henkilöä. 

 

Teoriaosuudessa käsiteltiin vaadittavia oikaisuja tuloslaskelman ja taseen osalta. Opinnäytetyössäni 

esiteltiin myös kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut sekä niiden 

laskukaavat. Tarkastelujaksona käytin vuosia 2014– 2017, jotta sain yhtiöiden toiminnasta tarpeeksi 

laajan kuvan. 

 

Tilinpäätösanalyysin toteutin laskemalla kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden 

tunnuslukuja tarkastelujakson ajalta. 
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2.  TILINPÄÄTÖS 

 

 

Yrityksen liiketoiminnan tulos selvitetään tilikausittain, joka on yleensä 12 kuukautta. Tilikausi on 

yleensä kalenterivuosi tai joku toinen sopiva kahdentoista kuukauden jakso. Osakeyhtiön tilikausi 

mainitaan yhtiöjärjestyksessä ja henkilöyhtiön yhtiösopimuksessa. Vain harvoin voi tilikausi olla jokin 

muu kuin 12 kuukautta. Tilikaudelta tehdään tilinpäätös, josta nähdään yrityksen taloudellinen tila. 

Tilinpäätökseen sisältyy tuloslaskelman ja taseen lisäksi myös liitetiedot sekä toimintakertomus. 

Tilinpäätös päivätään ja allekirjoitetaan. (Taloushallintoliitto.) 

 

Tilinpäätöstä koskevat useat eri lait ja vaatimukset. Sen on oltava valmiina neljän kuukauden kuluessa 

tilikauden päättymisestä, tavaran tai palvelun luovutuspäivämäärä määrää, mille tilikaudelle tulo tai 

meno on kirjattava.  Laskun päiväys tai maksamisen päivämäärä eivät ratkaise sitä. Tilinpäätöksessä 

esitetään tuloslaskelmasta, taseesta ja rahoituslaskelmasta vertailutiedot edelliseltä tilikaudelta. 

Tilinpäätöksestä laaditaan myös tase-erittelyt. Tilinpäätökseen  kuuluvien ja siihen liitettyjen 

asiakirjojen odotetaan olevan selkeitä ja niiden tulee muodostaa yhtenäinen 

kokonaisuus.(Taloushallintoliitto.)  

 

 

 2.1 Tuloslaskelma 

 

Tuloslaskelma kuvaa yrityksen toiminnan tulosta tilikauden aikana. Kirjanpitolain mukaisesti laaditun 

tuloslaskelman tulee sisältää kaikki kaudella kirjatut tulo- ja kuluerät, joiden erotuksena saadaan 

tilikauden tulos. IFRS-tilinpäätöksen laaja tuloslaskelma ottaa huomioon oman pääoman muutokset, 

joiden taustalla ei ole yrityksen ja omistajien välisiä liiketoimia. IAS1-standardin mukaan 

tuloslaskelmaa kutsutaan lyhyesti laajaksi tuloslaskelmaksi. Laajassa tuloslaskelmassa eritellään voitto 

tai tappio, joka muodostuu kaikkien tuottojen ja kulujen erotuksena, mutta joka ei sisällä muita laajan 

tuloslaskelman eriä. Laaja tuloslaskelma laaditaan yhtenä tai kahtena erillisenä laskelmana. Kaksi 

erillistä laskelmaa ovat voiton tai tappion osatekijät sisältävä laskelma sekä tilikauden voitosta tai 

tappiosta lähtevä laskelma, jossa on muut laajan tuloslaskelman erät.( Kallunki. 2014.)  

 

 

Tuloslaskelmassa on myös esitettävä muita eriä, jos niillä on merkitystä yrityksen taloudellisen tuloksen 

ymmärtämisen kannalta. Tulo- ja kuluerien luonne ja määrä on esitettävä erikseen, jos ne ovat olennaisia. 
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Kulut on eriteltävä käyttäen kululajikohtaista tai toimintokohtaista erittelytapaa. Johdon on valittava 

jaottelu, jonka mukaan esitetty tieto on luotettavaa. Jos kulut on eritelty toiminnoittain, on 

kululajikohtaista lisätietoa annettava esimerkiksi poistoista ja etuuksista aiheutuvista kuluista.(Kallunki. 

2014.) 

 

 

 2.2   Tase 

 

Tase kertoo periaatteessa yrityksen varallisuuden ja velat tilikauden viimeisenä päivänä. Kun 

tuloslaskelmassa lasketaan tulot ja menot tilikaudelta, tase kertoo yrityksen rahat ja varat tiettynä 

yksittäisenä päivänä. Taseen (kuten tuloslaskelmankin) sisällön määrittää kirjanpitolait ja -asetukset. 

Taseen periaate on hyvin yksinkertainen. Siinä on kaksi puolta, joista toiseen kirjataan yrityksen 

varallisuus ja toiseen sen velat. Molempien puolien loppusummat ovat yhtä suuret: siitä  nimi tase. 

Varallisuus-puolen nimi on vastaavaa ja velka-puolen nimi vastattavaa. Varallisuutta ovat rahavarat, 

erilaiset saamiset, osakkeet, varaston rahallinen arvo, kalusteet sekä kiinteistöt, Varallisuus-puolella 

ylimpänä ovat vaikeimmin rahaksi muutettavat erät kuten rakennukset sekä maa-alueet ja alimpana 

rahat. Varallisuus rahoitetaan joko omalla rahoituksella tai lainalla. Oma pääoma on omaa rahoitusta ja 

vieras pääoma vuorostaan lainaa rahoituslaitoksilta. Ne ovat vastattavaa-puolen tärkeimmät 

erät.(Talousverkko.) 

 

Omaa pääomaa ovat yrityksen sijoittamat varat yritykseen sekä yrityksen saama voitto. Omaa pääomaa 

pienentävät nostetut osingot sekä yrityksen tekemät tappiot. Vieras pääoma on tavallisesti joko 

pankkilainaa, osto- tai verovelkaa, palkkavelkaa sekä siirtovelkaa, jossa on seuraavalle tilikaudelle 

kuuluvia laskennallisia eriä. Vastattavaa-puolella on erät tilinpäätössiirtojen kertymä sekä pakolliset 

varaukset. Ne ovat laskennallisia eriä, jotka syntyvät joistakin tilinpäätösjärjestelyistä. (Talousverkko.) 

 

Mikäli yrityksellä on pankkitilillään 500 euroa ja se on laina-rahaa, silloin yrityksen varallisuus ja velka 

ovat kumpikin 500 euroa. Summa näkyy vastaavaa-puolella kohdassa ”rahat ja pankkisaamiset”, ja 

rahan alkuperä näkyy yhtä suurena summana vastattavaa-puolella kohdassa ”vieras pääoma”. Oma 

pääoma on varojen ja velkojen erotus. Jos oma pääoma on negatiivinen, ovat yrityksen velat suuremmat 

kuin varat. Tilikauden tuloslaskelma voi näyttää voittoa, mutta aikaisempien vuosien tappioiden tai 

voitonjakojen seurauksena oma pääoma voi olla miinuksella.(Talousverkko.) 
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2.3   Liitetiedot 

 

Liitetiedot yhdessä tuloslaskelman ja taseen kanssa antavat todellisen ja riittävän kuvan yrityksen 

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Liitetietojen eriä ovat kirjanpitoasetuksen (1339/1997) mukaan:  

• tuloslaskelman liitetiedot 

• taseen vastaavien ja vastattavien liitetiedot 

• tuloveroja koskevat liitetiedot 

• vakuuksia sekä vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 

• liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä 

• omistukset muissa yrityksissä sekä konserniin kuuluvat kirjanpitovelvolliset. 

 

 

 2.4   Rahoituslaskelma 

 

Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen rahoituslaskelman laatimisesta. Yleisohjeen mukaista 

rahoituslaskelman laatimista on pidettävä suositeltavana, mutta rahoituslaskelman voi laatia myös 

muulla tavalla, joka osoittaa varojen hankinnan ja niiden käytön tilikauden aikana. Rahoituslaskelma 

tulee laatia maksuperusteisesti, ja sen tulee kuvata liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen 

rahavirtoja.(KILA yleisohje 30.1.2007.)  

 

Rahoituslaskelmasta on löydyttävä: 

• liiketoiminnan rahavirta, josta näkyy miten paljon yritys on pystynyt tilikauden aikana 

liiketoiminnallaan saamaan tuottoa toimintaedellytystensä säilyttämiseen  

• investointien rahavirrat, jotka näyttävät sen rahavirtojen käytön, joka on onnistuttu toteuttamaan  

rahoituksen rahavirrat, josta näkee vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.(KPL 3:1§ ja KPA 

2:1§.) 
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 2.5   Toimintakertomus 

 

Toimintakertomus on tilinpäätökseen liittyvä erillinen osa, joka ei ole pakollinen mikro- tai 

pienyritykselle. Osakeyhtiön on kuitenkin esitettävä tilinpäätöksessään ne tiedot, joita osakeyhtiölaki 

toimintakertomukselta edellyttää. Toimintakertomuksessa on muun muassa arvioitava yrityksen 

toiminnan laajuuteen nähden tasapuolisesti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita 

yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja kuten esimerkiksi sen taloudellista asemaa. 

(Taloushallintoliitto.) 

 

 

 2.6   Tuloslaskelman oikaisut 

 

Tilinpäätösanalyysin tavoitteena on saada eri tilikaudet ja yritykset keskenään vertailukelpoisiksi. 

Tuloslaskelman oikaisujen tarkoituksena on antaa yrityksen liiketoiminnan laajuudesta ja 

kannattavuudesta todentuntuinen kuva. Tuloslaskelmassa ei kirjanpitoasetuksen mukaan ole mukana 

myynti- eikä käyttökatetta. Käyttökate säilytetään oikaistussa tuloslaskelmassa, mutta 

yksityiskohtaisempi tarkastelu vaatii yrityksen sisäisen laskennan tietoja.(Yritystutkimus Ry.) 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan muut tuotot 

 

Liiketoiminnan muita tuottoja voivat olla esimerkiksi vuokratulot, muilta yrityksiltä saadut hallinto- ja 

tietojenkäsittelykorvaukset tai muut korvaukset, mikäli yrityksen liiketoimintana ei ole 

vuokraustoiminta tai mainittujen palveluiden tuottaminen. Tuloslaskelmassa liiketoiminnan muihin 

tuloihin kirjataan  yrityksen varsinaiseen liiketoimintaansa saamat avustukset.  Näitä   avustuksia ei 

kuitenkaan oikaista analyysissa, vaan ne käsitellään liiketoiminnan muina tuottoina. Liiketoiminnan 

muut tuotot eritellään tilipäätöksen liitetiedoissa, joista oikaisua varten on nähtävissä myös 

satunnaisluonteiset tuotot. (Yritystutkimus Ry.) 
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Oikaisu: Eri tilikausien välistä vertailua huonontavat oleelliset tai kertaluontoiset liiketoiminnan muut 

tulot siirretään satunnaisiin tuloihin ja niiden hankkimisesta johtuneet kulut satunnaisiin 

kuluihin.(Yritystutkimus Ry). 

  

 

Henkilöstökulut 

 

Henkilöstökuluihin kuuluvat veronalaiset palkat ja niihin verrattavat menot sekä palkkojen perusteella 

määräytyvät kulut, kuten esimerkiksi sosiaaliturvamaksut, pakolliset ja vapaaehtoiset 

henkilövakuutusmaksut sekä myös eläkemaksut. Vapaaehtoiset henkilöstökulut ovat liiketoiminnan 

muita kuluja. 

 

Liiketoiminnan muut kulut 

 

Liiketoiminnan muita kuluja ovat ne yrityksen kuluerät, joita ei ole tuloslaskelmassa mainittu. Muita 

kuluja voivat olla maksetut vuokrat, leasingmaksut, mainos- sekä markkinointikulut, hallinton kulut sekä 

tietoliikenne- ja pankkipalvelumaksut. Tähän kuuluvat myös maksetut myyntiprovisiot, tekijäpalkkiot 

ja syntyneet luottotappiot. Myös omaisuuden myyntitappiot kuuluvat kirjanpitolain mukaan 

liiketoiminnan muihin kuluihin.(Yritystutkimus Ry.) 

Oikaisu: Satunnaisiin kuluihin kirjataan virallisen tuloslaskelman liiketoiminnan muissa kuluissa olevat 

liiketoimintaan kuulumattomat kertaluonteiset erät.  (Yritystutkimus Ry). 

 

Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista 

 

Osuuksien tuotoilla tarkoitetaan osinkoja ja muita tuottoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä viimeisiä. 

Oman pääoman sijoituksista saatavia tuottoja ovat osingot ja muut tuotto-osuudet, jotka ovat 

etuoikeusjärjestyksessä viimeisiä. Tähän kuuluvat lisäksi  myös vaihtovelkakirjalainojen korot. 

Oikaisu: Kurssivoitot kirjataan oikaistussa tuloslaskelmassa kurssieroihin. (Yritystutkimus Ry). 
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Muut korko- ja rahoitustuotot 

 

Erä sisältää tuotot saamisista ja rahoitusarvopapereista sekä niistä johtuvat kurssierot. Virallisessa 

tuloslaskelmassa erotellaan saman konsernin yrityksiltä ja vierailta yrityksiltä saadut tuotot. Tähän erään 

voi sisältyä rahoitusvälineiden ja kiinteistöjen arvostuksesta syntyneitä käyvän arvon muutoksia.  

Oikaisu: Mahdolliset kurssivoitot kirjataan kurssieroihin. Rahoitustuottoihin kuuluvat käyvän arvon 

muutokset kirjataan tuloksen alle käyvän arvon muutoksiin. (Yritystutkimus Ry.)  

 

Korkokulut ja muut rahoituskulut 

 

Korkokulut ovat luotonantajille maksettuja vieraan pääoman kuluja. Kurssitappioita kuuluu myös tähän 

erään sekä rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon alentumisia. 

Oikaisu: Mahdolliset kurssitappiot kirjataan kurssieroihin. Rahoituskuluihin sisältyvät käyvän arvon 

muutokset kirjataan tuloksen alle käyvän arvon muutoksiin. (Yritystutkimus Ry.) 

 

 

Välittömät verot 

 

Oikaistun tuloslaskelman veroihin tulee kuulua virallisen tuloslaskelman erät tuloverot ja muut 

välittömät verot. Kiinteistövero sekä yleisradiovero ovat luonteeltaan liiketoiminnan muita kuluja. 

Nettotulokseen vaikuttavina veroina otetaan huomioon ne verot, jotka ovat syntyneet tilikauden 

tuloksesta. 

 

Oikaisu: Aikaisemmilla tilikausilla maksetut verot tai saadut veronpalautukset ovat satunnaisia tuottoja 

tai kuluja. Tilikauden välittömät verot kirjataan satunnaisiin tuottoihin tai kuluihin. Oikaisu tehdään 

korkeintaan tilikauden verojen suuruisena. Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutos kirjataan 

veroista kohtaan Muut tuloksen oikaisut.(Yritystutkimus Ry.) 
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2.7   Taseen oikaisut 

 

Tase näyttää yrityksen taloudellisen aseman tilinpäätöshetkellä. Vastaavaa -puoli kuvaa liiketoimintaan 

sitoutuneita pääomia, kun taas vastattavaa -puoli näyttää, miten yhtiön liiketoimintaan sitoutuneet 

pääomat on rahoitettu. Tasekaavan laajuus määräytyy yrityksen koon mukaan. Taseen oikaisujen 

tavoitteena on tilinpäätösanalyysissa saada oikea kuva yrityksen taloudellisesta asemasta 

tilinpäätöshetkellä. 

 

Kehittämismenot  
 

Työ- ja elinkeinoministeriön määräyksen mukaisia kehittämismenoja voidaan aktivoida ainoastaan 

seuraavien ehtojen täyttyessä: 

• Aineettoman hyödykkeen valmistus on toteutettavissa siten, että hyödykettä voi käyttää tai 

myydä. 

• Yrittäjän tarkoituksena on saattaa hyödyke valmiiksi ja käyttää sitä tai myydä se. 

• Yrittäjä pystyy käyttämään hyväkseen hyödykettä tai myymään sen. 

• Aineeton hyödyke tulee tuottamaan yrittäjälle taloudellista hyötyä. 

• Yrittäjän käytettävissä on tarpeeksi teknisiä sekä taloudellisia voimavaroja kehittämistyön 

loppuunsaattamiseen tai myymiseen. 

• Yrittäjä osaa määritellä luotettavasti hyödykkeestä sen kehittämisvaiheessa aiheutuvat menot. 

 

Kehittämistoiminnaksi luetaan esimerkiksi: 

• Ennen tuotannon aloittamista tapahtuva mallien suunnittelu, rakentaminen ja myös testaus. 

• Teknologiaan perustuvien tarvikkeiden suunnittelu. 

• Sellaisen testilaitoksen rakentaminen jolla ei ole edellytyksiä taloudellisesti kannattavaan 

kaupalliseen tuotantoon. 

• Uuden tai paremman laitteen, hyödykkeen, järjestelmän tai palvelun suunnittelu, toteuttaminen 

ja testaus. 

Kehittämismenoiksi lasketaan kehittämistoiminnasta aiheutuneet menot, kuten henkilöstömenot vain 

kehittämistoiminnassa välittömästi toimivien henkilöiden osalta. Tilinpäätöksen liitetiedoissa tulee antaa 

poistamatta olevia aktivoituja kehittämismenoja koskeva erittely, josta selviävät aktivointiedellytykset 
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täyttävät kehittämismenot. Aktivoidut kehittämismenot vähentävät suoraan jakokelpoisen oman 

pääoman määrää. (Yritystutkimus Ry.) 

 

Oikaisu: Tuottamattomat kehittämismenot poistetaan analyysissa kerralla kokonaan taseen vastaavista 

sekä omasta pääomasta (Yritystutkimus Ry). 

 

Liikearvo 

 

Liikearvo syntyy joko fuusion tai yritysoston yhteydessä. Yritysostossa liikearvo syntyy, kun 

kauppahinta ylittää substanssiarvon. Fuusiossa syntynyt liikearvo on osa hankintamenoa, jota ei pystytä 

kohdistamaan taseessa aineellisiin hyödykkeisiin. Liikearvo kirjataan kuluksi, joka poistetaan aina 

viidessä vuodessa. Liikearvo osoittautuu arvottomaksi silloin, kun se syntyy sulautuneen yhtiön 

aikaisempien vuosien tappioista. 

Oikaisu: Arvoton liikearvo poistetaan kerralla kokonaan taseen vastaavista sekä omasta pääomasta 

(Yritystutkimus Ry). 

  

Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset 

 

Virallisen taseen sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset kirjataan oikaistussa taseessa Osakkeet ja osuudet-

tileille. Taseen vaihtuvien vastaavien pitkäaikaiset saamiset kirjataan oikaistussa taseessa pysyvien 

vastaavien sijoituksiin ja pitkäaikaisiin saamisiin. 

Oikaisu: Jos yrityksen oma pääoma on menetetty, poistetaan osakkeiden tasearvo omasta pääomasta ja 

osakkeista ( Yritystutkimus Ry). 

 

Sisäiset saamiset 

 

Sisäiset saamiset ovat pitkäaikaisia saamisia samaan konserniin kuuluvilta omistajilta sekä muilta 

lähipiiriyhtiöiltä. Tällaisia saamisia ovat muun muassa myynti-, laina- ja siirtosaamiset. Myös sellaiset 

lyhytaikaiset saamiset, jotka eivät ole likvidejä, kuuluvat näihin pitkäaikaisiin saamisiin.  

 

Oikaisu: Sisäiset lainasaamiset vähennetään tilinpäätöksestä seuraavissa tilanteissa: 
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• Osakeyhtiöllä on lainasaamisia omistajiltaan, lainasaaminen ei vähene tai kasvaa sekä sisältää 

epävarmuutta yrityksen taloudellisen tilanteen vuoksi, tai kyseiset henkilöt eivät nosta lainkaan 

palkkaa eivätkä saa osinkoja yhtiöstä. 

• Velallisyrityksen oma pääomaa ei ole jäljellä ja takaisinmaksu on epätodennäköistä. 

Lainasaamisen suoritus on epätodennäköinen. (Yritystutkimus Ry.) 

 

Leasingomaisuus 

 

Leasingrahoituksella hoidetaan yleensä koneiden ja laitteiden pitkäaikaista vuokrausta. Leasingvastuita 

ovat tilinpäätöshetkellä jäljellä olevat, sekä seuraavalla että myöhemmillä tilikausilla maksettavaksi 

erääntyvät, leasingmaksut. Leasingvastuut ovat taseen ulkopuolisia vastuita, jotka käyvät ilmi 

tilinpäätöksen liitetiedoista. (Yritystutkimus Ry.) 

 

Oikaisu: Maksut kirjataan taseeseen Leasingomaisuutena ja Leasingvastuina  (Yritystutkimus Ry). 

 

Myyntisaamiset 

 

Myyntisaamisiin kirjataan hyödykkeiden myynnistä syntyneet saamiset. Myyntisaamisista mahdollisesti 

syntyvät luottotappiot ovat liiketoiminnan muita kuluja. Jos yrityksellä on käytössä factoringrahoitus ja 

se noudattaa bruttokirjaustapaa, sisältyvät myyntisaamisiin factoringluotolla katetut saamiset, ja käytetty 

luotto näkyy taseen veloissa. Nettokirjaustapaa käytettäessä myyntisaamisissa on factoringilla 

kattamaton osa ja käytetty factoringluotto on taseen ulkopuolella. 

Oikaisu: Mikäli factoringrahoitusta käyttävä yritys soveltaa nettokirjaustapaa, kirjataan käytetty luotto 

myyntisaamisiin tai velkoihin. Oikaisua ei tehdä, mikäli saamisten luottoriski on siirtynyt 

rahoittajalle.(Yritystutkimus Ry.)  

 

Siirtosaamiset 

 

Siirtosaamisia ovat: 

• Ennakkona maksetut tulevan tilikauden menot. 

• Päätyneellä tilikaudella toteutuneet tulot,  joita ei ole merkitty myyntisaamisiin. 

• Osatuloutussaamiset ja laskennalliset verosaamiset. 

Siirtosaamisiin sisältyvät osatuloutussaamiset ovat luonteeltaan keskeneräisiä töitä. 



11 

 

Oikaisu: Siirtosaamisten osatuloutussaamiset käsitellään käyttöpääoman eränä tunnuslukulaskennassa 

ja maksuvalmiustarkastelussa (Yritystutkimus Ry). 

 

Tilinpäätössiirtojen kertymä  

 

Tilinpäätössiirrot kuuluvat verotuksen tulonjärjestelyyn sekä kirjanpidon ja verotuksen väliseen 

sidonnaisuuteen. Verotuksessa hyväksyttävän varauksen tulee näkyä samansuuruisena myös 

kirjanpidossa. Poistoero ja verotusperusteiset varaukset merkitään tilinpäätössiirtoina. 

Oikaisu: Poistoerosta ja verotusperusteisista varauksista kirjataan verokannan mukainen osuus 

laskennalliseen verovelkaan (Yritystutkimus Ry). 

 

 

 

Oman pääoman oikaisut  

 

Omaisuuserieä oikaistaan silloin, kun viralliseen taseeseen on aktivoitu liikearvoa, johon ei liity 

tulonodotuksia ja joiden aktivointi ei ole lain tai asetusten puitteissa mahdollista. 

Oman pääoman oikaisuja ovat myös: 

• epävarmat saamiset ja saamiset henkilöyhtiön omistajilta, 

• osakeyhtiölain vastaiset lainasaamiset, 

• aiheettomiksi osoittautuneet käyvän arvonkorotukset ja muutokset 

• pysyvien vastaavien arvonoikaisut ja poistoista johtuvat oikaisut. 

Oman pääoman oikaisu voi olla positiivinen silloin, kun pysyvien vastaavien käyvät arvot ovat 

huomattavasti tasearvoja korkeammat. Samalla summalla oikaistaan pysyvien vastaavien tasearvoja. 

(Yritystutkimus Ry.) 

 

Välirahoitusinstrumenttien oikaisut  
 

Välirahoitusinstrumentit, jotka voivat olla oman pääoman ehtoisia, siirretään oikaistussa taseessa omiin 

varoihin, mutta se on kuitenkin aina tapauskohtaista. Kun harkitaan välirahoitusinstrumentin lukemista 

osaksi omaa pääomaa tuli seuraavien edellytysten täyttyä: 

• vakuudettomuus tai muita lainoja heikompi etuoikeus 

ei koronmaksuvelvollisuutta eikä määrättyä takaisinmaksuaikaa.(Yritystutkimus Ry.) 
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Pääomalainojen oikaisut  

 

Pääomalaina, joka on kirjattu vieraaseen pääomaan, oikaistaan omaan pääomaan niin paljon, että tappiot 

saadaan katettua ja sidottu oma pääoma säilyy omassa pääomassa. Loput pääomalainasta jätetään 

vieraaseen pääomaan. 

• Jos oma pääoma on negatiivinen, pääomalainaa oikaistaan omaan pääomaan niin paljon, että 

omaksi pääomaksi saadaan korkeintaan sidotun oman pääoman määrä. 

Vaikka oma pääoma ei olisikaan negatiivinen, mutta se on vähemmän kuin sidottu pääoma yhteensä, 

pääomalainaa oikaistaan omaan pääomaan niin paljon, että omaksi pääomaksi saadaan enintään sidotun 

oman pääoman määrä. (Yritystutkimus Ry.) 

 

Seuraavilla sivuilla on tuloslaskelman ja taseen normaalit ja oikaistut kaavat. 
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TAULUKKO 1. Tuloslaskelman kaavat 

LIIKEVAIHTO         LIIKEVAIHTO     

Valmiiden ja keskeneräisten    Liiketoiminnan muut tuotot   
tuotteiden varastojen 
muutos     LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 

Valmistus omaan käyttöön    Aine- ja tarvikekäyttö    

Liiketoiminnan muut tuotot    Ulkopuoliset palvelut    

Materiaalit ja palvelut     Henkilöstökulut    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat    Laskennallinen palkkakorjaus   

Ostot tilikauden aikana    Liiketoiminnan muut kulut   

Varastojen muutos     Valmistevaraston lisäys/vähennys   

Ulkopuoliset palvelut     KÄYTTÖKATE    

Henkilöstökulut     Suunnitelman mukaiset poistot   

Palkat ja palkkiot     Arvonalentumiset pysyvien   

Henkilösivukulut     vastaavien hyödykkeistä   

Eläkekulut      Vaihtuvien vastaavien    

Muut henkilösivukulut     poikkeukselliset arvonalentumiset   

Poistot ja arvonalentumiset    LIIKETULOS     

Suunnitelman mukaiset poistot    Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista 

Arvonalentumiset pysyvien    Muut korko- ja rahoitustuotot   

vastaavien sijoituksista    Korko- ja muut rahoituskulut   

Vaihtuvien vastaavien     Kurssierot     

poikkeukselliset arvonalentumiset   Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden 

Liiketoiminnan muut kulut    arvonalentumiset    

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)     Välittömät verot    

Rahoitustuotot ja -kulut    NETTOTULOS    

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä  Satunnaiset tuotot    

Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä   Satunnaiset kulut    

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista  Konserniavustus    

Muut korko- ja rahoitustuotot    KOKONAISTULOS    

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista  Poistoeron lisäys/vähennys   

Arvonalentumiset vaihtuvien    Verotusperusteisten    

vastaavien rahoitusarvopapereista   varausten lisäys/vähennys   

Korkokulut ja muut rahoituskulut    Laskennallinen palkkakorjaus   

VOITTO (TAPPIO)     Käyvän arvon muutokset   

ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  Muut tuloksen oikaisut   

Tilinpäätössiirrot     TILIKAUDEN TULOS    

Poistoeron lisäys/vähennys         

Verotusperusteisten varausten lisäys/vähennys       

Konserniavustus          

Tuloverot           

Tilikauden verot          

Laskennalliset verot          

Muut välittömät verot          

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO               
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TAULUKKO 2. Taseen vastaavan kaavat 

PYSYVÄT VASTAAVAT     PYSYVÄT VASTAAVAT   

Aineettomat hyödykkeet   Aineettomat hyödykkeet   

Kehittämismenot   Kehittämismenot   

Aineettomat oikeudet   Liikearvo    

Liikearvo    

Muut aineettomat hyödyk-
keet   

Ennakkomaksut   Aineettomat hyödykkeet yhteensä 

Aineelliset hyödykkeet       

Maa- ja vesialueet   Aineelliset hyödykkeet   

Rakennukset ja rakennelmat   Maa- ja vesialueet   

Koneet ja kalusto   Rakennukset ja rakennelmat   

Muut aineelliset hyödykkeet   Koneet ja kalusto   

Ennakkomaksut   Muut aineelliset hyödykkeet   

Sijoitukset    Aineelliset hyödykkeet yhteensä 

Osuudet saman konsernin yrityksissä  Sijoitukset    

Osuudet omistusyhteysyrityksissä  Sisäiset osakkeet ja osuudet   

Saamiset saman konsernin yrityksiltä  Muut osakkeet ja osuudet   

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä  Sisäiset saamiset   

Muut osakkeet ja osuudet   Muut saamiset ja sijoitukset   

Muut saamiset   Sijoitukset ja pitkäaikaiset   

VAIHTUVAT VASTAAVAT   saamiset yhteensä   

Vaihto-omaisuus       

Aineet ja tarvikkeet   VAIHTUVAT VASTAAVAT   

Keskeneräiset tuotteet   Vaihto-omaisuus   

Valmiit tuotteet   Aineet ja tarvikkeet   

Muu vaihto-omaisuus   Keskeneräiset tuotteet   

Ennakkomaksut   Valmiit tuotteet   

Pitkäaikaiset saamiset   Muu vaihto-omaisuus   

Myyntisaamiset   Leasingomaisuus   

Saamiset saman konsernin yrityksiltä  Vaihto-omaisuus yhteensä   

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä      

Lainasaamiset    Lyhytaikaiset saamiset   

Muut saamiset   Myyntisaamiset   

Siirtosaamiset    Sisäiset myyntisaamiset   

Lyhytaikaiset saamiset   Muut sisäiset saamiset   

Myyntisaamiset   Muut saamiset   

Saamiset saman konsernin yrityksiltä  Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä      

Lainasaamiset    Rahat ja rahoitusarvopaperit   

Muut saamiset       

Siirtosaamiset    Vastaavaa yhteensä   

Rahoitusarvopaperit       

Osuudet saman konsernin yrityksissä      

Muut osakkeet ja osuudet       

Muut arvopaperit       

Rahat ja pankkisaamiset       

Vastaavaa yhteensä           
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TAULUKKO 3. Taseen vastattavaa kaavat 

Vastattavaa       Vastattavaa     

OMA PÄÄOMA   OMA PÄÄOMA   

Osake-, osuus- tai   Osake- tai muu peruspääoma   

muu vastaava pääoma   Ylikurssi-, vara ja arvonkorotusrahasto 

Ylikurssirahasto   Käyvän arvon rahasto   

Arvonkorotusrahasto   Muut rahastot    
Muut rahas-
tot    Kertyneet voittovarat   

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto  Tilikauden tulos   

Vararahasto    Pääomalainat    

Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot  Oma pääoma yhteensä   

Käyvän arvon rahasto       

Edellisten tilikausien voitto/tappio  Poistoero    

Tilikauden voitto/tappio   Verotusperusteiset varaukset   

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  Poistoero ja varaukset yhteensä 

Poistoero        

Verotusperusteiset varaukset   Oman pääoman oikaisut   

PAKOLLISET VARAUKSET   Oikaistu oma pääoma yhteensä 

Eläkevaraukset       

Verovaraukset        

Muut pakolliset varaukset       

VIERAS PÄÄOMA       

Pitkäaikainen    VIERAS PÄÄOMA   

Pääomalainat    Pääomalainat    

Joukkovelkakirjalainat   Lainat rahoituslaitoksilta   

Vaihtovelkakirjalainat   Saadut ennakot   

Lainat rahoituslaitoksilta   Sisäiset velat    

Saadut ennakot   Muut pitkäaikaiset velat   

Ostovelat    Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 

Rahoitusvekselit       

Velat saman konsernin yrityksille  Pakolliset varaukset   

Velat omistusyhteysyrityksille       

Muut velat    Leasingvastuut    

Siirtovelat        

Lyhytaikainen    Lyhytaikainen    

Pääomalainat    Korolliset lyhytaikaiset velat   

Joukkovelkakirjalainat   Saadut ennakot Ostovelat   

Vaihtovelkakirjalainat   Sisäiset ostovelat   

Lainat rahoituslaitoksilta   Muut sisäiset korolliset velat   

Saadut ennakot   Muut sisäiset korottomat velat 

Ostovelat    Muut korottomat lyhytaikaiset velat 

Rahoitusvekselit   Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 

Velat saman konsernin yrityksille  Oikaistu vieras pääoma yhteensä 

Velat omistusyhteysyrityksille       

Muut velat        

Siirtovelat        

Vastattavaa yhteensä     Vastattavaa yhteensä   
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3.   TILINPÄÄTÖSANALYYSI 

 

 

Tilinpäätösanalyysi on yrityksen taloudellisen tilan arviointia päätöksentekoa varten. 

Päätöksentekotilanteissa yritystä verrataan toisiin yrityksiin ja pääomamarkkinoiden asettamiin 

tavoitteisiin, ja samaa yritystä verrataan eri vuosien välillä. Tilinpäätösanalyysin vahvuus onkin 

vertailtavuuden mahdollistaminen. Tilinpäätösanalyysillä on keskeinen tehtävä yrityksen taloudellisen 

tilan arvioinnissa ja päätöksenteossa myös siksi, että se paljastaa yrityksen taloudellisen tilan eri 

ulottuvuudet. Sen perusteella voi helposti arvioida esimerkiksi yrityksen kannattavuutta, kasvua ja 

liiketoiminnan riskejä, jotka ovat päätöksenteossa välttämättömiä tietoja. Yrityksen eri sidosryhmät 

tarvitsevat erilaista tietoa, jota on saatavilla tilinpäätöksissä. (Kallunki 2014) 

 

Tilinpäätösanalyysin tunnusluvut ovat olleet käytössä hyvin pitkään. Niitä on kehitetty ja tutkittu paljon, 

jotta niiden käyttökelpoisuus yrityksen tilan kuvaajina olisi paras mahdollinen. Suomessa 

tilinpäätösanalyysi on viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana siirtynyt selkeästi osakesijoittajan 

tietotarpeita palvelevaan suuntaan. Rahoitustieteen teorioiden ja mallien, kuten pääoman kustannusten 

ja osakkeen arvonmäärityksen, tuominen perinteisen tilinpäätösanalyysin rinnalle on lisännyt huikeasti 

tilinpäätösanalyysin käyttökelpoisuutta päätöksenteossa. Rahoitustieteen lisäksi tilinpäätösanalyysi on 

yhteydessä liikkeenjohdon teorioihin ja strategioihin sekä taloustieteeseen. Se on osa laajempaa 

yritysanalyysiä, jossa käytetään muutakin yritystä koskevaa informaatiota sekä kilpailijoiden, toimialan 

ja koko kansantalouden kehitystä kuvaavaa informaatiota. Näissä analyyseissä hyödynnetään 

liikkeenjohdon ja taloustieteen oppeja.(Kallunki 2014) 

 

 

3.1   Tilinpäätösanalyysin käyttäjät 

 

 

Tilinpäätösanalyysiä tarvitsevat kaikki yrityksen sidosryhmät, jotka tarvitsevat tietoa yrityksen 

taloudellisesta tilasta. Monille sidosryhmille tilinpäätösanalyysi on niin tärkeä osa päätöksentekoa, että 

ne tekevät itse syvällisen analyysin kohdeyrityksestä. Toisille riittävät erilaisista informaatiopalveluista 

saadut tiedot kohdeyrityksen taloudellisesta tilasta. Yritykseen varojaan sijoittaneille 

osakkeenomistajille tilinpäätökset ovat tärkein informaatiolähde heidän arvioidessaan yritystä 

sijoituskohteena. Osakesijoittaja saa sijoitukselleen tuoton yrityksen arvonnousun ja osinkojen kautta. 
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Ainoastaan kannattavan yrityksen osakkeen arvo nousee, ja yritys pystyy jakamaan osinkoja.(Kallunki 

2014) 

 

Pörssissä listaamattomiin yrityksiin tehtävissä sijoituksissa sijoittaja tekee usein itse tilinpäätösanalyysin 

ja siihen perustuvan yrityksen arvonmäärityksen. Pörssissä listatuille yrityksille tämän työn tekevät 

sijoitusanalyytikot, joiden analyysit ovat sijoittajien käytettävissä joko ilmaiseksi tai verrattain pienillä 

kustannuksilla. Yrityksen lainoittajat ja tavarantoimittajat ovat toinen keskeinen tilinpäätösanalyysiä 

käyttävä sidosryhmä. Lainoittajia ovat yritykselle pitkäaikaista velkaa tarjoavat rahoitusinstituutiot 

kuten pankit. Tavarantoimittajat ovat yritykselle tavaroita, raaka-aineita, palveluita sekä muuta sellaista 

myyviä yrityksiä, jotka antavat yritykselle maksuaikaa ostettujen tavaroiden maksamiseen. Sekä 

lainoittajat että tavarantoimittajat ovat yrityksen velkojia, sillä heillä on velkasitoumuksiin perustuvat 

vaatimukset yritystä kohtaan. Velkasitoumukset ovat suojatummassa asemassa kuin osakesijoitus. 

Velkojia kiinnostaa eniten yrityksen kyky maksaa maksunsa ajallaan ja yrityksen omaisuuden 

realisointiarvo mahdollisessa taloudellisessa kriisissä. Luottokelpoisuuteen vaikuttavat monet yrityksen 

tilinpäätöksestä mitattavat taloudelliset ominaisuudet, kuten velkaisuus, maksuvalmius ja kannattavuus. 

Velkojat yleensä arvioivat yrityksen luottokelpoisuutta tilinpäätöstunnusluvuilla, jotka mittaavat näitä 

ominaisuuksia.(Kallunki 2014) 

 

Yrityksen asiakkaille tärkeitä ovat toimitusvarmuus sekä tuotteiden käytönaikainen tuki ja takuu. 

Asiakas voi tilinpäätöstietojen perusteella arvioida yrityksen taloudellista kykyä vastuidensa 

kattamiseen. Suuri, pitkäkestoinen hankinta selkeissä taloudellisissa vaikeuksissa olevalta yritykseltä ei 

ole järkevää. 

Yrityksen ylimmän johdon työsuoritusta arvioidaan yrityksen taloudellisen menestymisen perusteella. 

Tilinpäätöksen osoittama tulos, tuloksen kasvu tai muu tilipäätöserään perustuva kriteeri on usein johdon 

palkitsemisen kriteeri. Myös työntekijöiden tulospalkkiot voivat perustua yhtiötason tulokseen. 

Yrityksillä voi olla työntekijöilleen eläkejärjestelmiä, joihin yritys maksaa velvoitteita tuloksestaan. 

(Kallunki 2014) 

 

Viranomaiset ovat keskeinen tilinpäätösten käyttäjäryhmä. Suomessa tilinpäätökset laadittiin pitkään 

ennen kaikkea verotettavan tuloksen laskemiseksi, jolloin veroviranomaiset olivat tärkein tilinpäätösten 

käyttäjä. Vieläkin yrityksen verotettava tulos määräytyy kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteella, vaikka 

yrityksen verotettava tulos voi poiketa suuresti tilinpäätöksen osoittamasta tuloksesta. Säädellyillä 
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toimialoilla tilinpäätöstiedot ovat olennaisessa asemassa viranomaisten arvioidessa yritysten toimintaa. 

Esimerkiksi energiatoimialan yritysten hinnoittelun kohtuullisuutta sähkönsiirrossa seurataan alan 

yhtiöiden toimittamien tilinpäätöstietojen perusteella.(Kallunki 2014) 

 

 

Taulukossa 4 esitetään tiivistettynä käyttäjäryhmät. 

 

 

TAULUKKO 4. Analyysin käyttäjät, Yritystutkimusta mukaillen

 

 

 

3.2   Tilinpäätösanalyysin tunnusluvut 

 

Liiketoiminnan tärkeimpiä toimintaedellytyksiä ovat kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius 

(AlmaMedia). 

 

 

3.2.1   Kannattavuus 

 

 

Liiketoiminnan tärkein edellytys on kannattavuus: jos kannattavuus on heikkoa, ei yrityksellä ole 

selviytymisen mahdollisuutta. Heikko kannattavuus kertoo siitä, että yritys tekee tappiota ja on 
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menettämässä omaa pääomaansa.  Kannattavuuden mittareita ovat liikevaihtoon suhteutetut katemittarit 

ja pääomaan suhteutetut tuottomittarit. 

 

 

Myyntikate ja myyntikate-% 

 

Myyntikate antaa käsityksen tuoteryhmäkohtaisesta kannattavuudesta, joskin ongelmana on kulujen 

erittelytarkkuus. Nykyään tuloslaskelmassa ei erotella kiinteitä ja muuttuvia kuluja, joten myyntikate on 

yleisesti käytetty tunnusluku vain tukku- ja vähittäiskaupassa. Myyntikatteella ei ole arvosteluasteikkoa, 

vaan sen taso riippuu yrityksen kulujen, investointien ja käyttöpääoman rahoitustarpeesta. 

Laskukaava: Myyntikate     = liikevaihto-ainekulut-ulkopuoliset palvelut 

                     Myyntikate-% = 100*myyntikate/liikevaihto 

 

 

Käyttökate-% 

 

Käyttökate kuvaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja. Käyttökatteesta 

näkyy, kuinka paljon jää katetta liikevaihdosta, kun siitä vähennetään toimintakulut. Käyttökatteen 

riittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon rahoituskulujen, käyttöomaisuuden poistovaatimusten ja 

voitonjakotavoitteen suuruus. 

Laskukaava: Käyttökate     = liiketulos + poistot ja arvonalentumiset 

                     Käyttökate-% = 100*käyttökate/liikevaihto 

 

 

Liiketulos ja liiketulos-% 

 

Liiketulos on tuloslaskelman ensimmäinen tulos, josta näkee, kuinka paljon yrityksen tuotosta on jäljellä 

ennen erilaisia rahoituseriä ja veroja. Tunnusluku huomioi toimintakulujen lisäksi myös poistot. 

Liiketulos antaa käyttökatetta luotettavamman vertailukelpoisuuden silloin, kun yritysten 

automaatioasteet poikkeavat toisistaan.  

Laskukaava: Liiketulos = liikevaihto +toiminnan muut tuotot-toimintakulut-poistot ja arvonalentumiset  

Liiketulos-% = 100*liiketulos/liikevaihto 
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Rahoitustulos ja rahoitustulos-% 

 

Rahoitustuloksesta näkyy, kuinka paljon yrityksen liiketoiminnasta kertyy tulorahoitusta. Se kuvaa 

yrityksen kykyä suoriutua liiketoiminnan tuotoilla veloistaan ja investointien omasta rahoituksesta. 

Rahoitustulos on pääasiassa rahoittajien käyttämä tunnusluku. Kestävä kehitys edellyttää, että yrityksen 

tulorahoitus kattaisi edes lainojen lyhennystarpeen. 

Laskukaava: Rahoitustulos     = nettotulos +poistot ja arvonalentumiset 

                     Rahoitustulos-% = 100*rahoitustulos/liikevaihto 

 

 

Nettotulos ja nettotulos-% 

 

Nettotulos on yrityksen toiminnan tulos. Periaatteessa se on yrityksen omistajille jäävä osuus, joka toimii 

esimerkiksi voitonjakopäätösten pohjana. Nettotulos ei ole sama kuin tuloslaskelman voitto tai tappio, 

koska siinä ei ole mukana satunnaisia eriä eikä tilinpäätössiirtoja. Positiivisesta nettotuloksesta näkee, 

että yritys on selviytynyt varsinaisella liiketoiminnallaan lainoistaan sekä käyttöpääoman ja 

investointien omasta rahoituksesta. Nettotulosta arvioitaessa tulee tarkastella oman pääoman 

tuottoprosenttia. Jos oman pääoman tuotto on suurempi kuin 10 prosenttia on nettotulos tyydyttävä 

omistajien näkökulmasta katsottuna. 

Laskukaava: Nettotulos      = liiketulos+/-rahoituserät+/-verot 

                    Nettotulos-% = 100*nettotulos/liikevaihto 

 

 

Kokonaistulos ja kokonaistulos-%  

 

Kokonaistulos kuvaa tilikauden kokonaistulosta. Tähän tulokseen lasketaan mukaan myös satunnaiset 

ja kertaluonteiset tuotto- sekä kuluerät, joita ovat erilaiset kertaluonteiset myyntivoitot ja tappiot, annetut 

ja saadut konserniavustukset, irtisanomis- ja liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut, liikearvojen sekä 

omaisuuserien kertaluonteiset alakirjaukset. Kokonaistulosta on hyvä tarkastella nettotuloksen kanssa, 

koska satunnaisilla erillä voi olla hyvinkin merkittävä vaikutus yrityksen tunnuslukuihin.  

Laskukaava: Kokonaistulos     = nettotulos+/-satunnaiset erät 

                     Kokonaistulos-% = 100*kokonaistulos/liikevaihto 
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Oman pääoman tuotto-%ROE) 

 

Oman pääoman tuotto-% on yksi tärkeimmistä omistajien ja sijoittajien käyttämistä yrityksen 

kannattavuutta kuvaavista mittareista. Luku kertoo yrityksen kyvystä huolehtia yritykseen sijoitetuista 

pääomista ja siitä, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa tilikauden aikana. Yrityksen on 

lähtökohtaisesti kyettävä aikaansaamaan tuottoa vieraan pääoman lisäksi myös omalle pääomalle.  

Laskukaava: Oman pääoman tuotto-% = 100*nettotulos/oma pääoma keskimäärin 

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 

 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on myös yksi tärkeimmistä tilinpäätösanalyysin tuottamista 

tunnusluvuista. Se kertoo tuoton, joka on saatu yritykseen tuottoa vaativalle pääomalle. Sijoitetun 

pääoman vähimmäistuotto on yrityksen vieraalle pääomalleen maksama korko. 

Laskukaava: Sijoitetun pääoman tuotto-% = 100*(nettotulos +rahoituskulut +verot) /sijoitettu pääoma                                

              keskimäärin 

 

Kokonaispääoman tuotto-% (ROA) 

 

Kokonaispääoman tuotto on mittari, johon yrityksen veronmaksupolitiikka eikä yhtiömuodosta riippuva 

verotustekniikka välttämättä vaikuta. Luku kertoo, kuinka paljon liiketoimintaan sitoutuneelle 

pääomalle on kertynyt tilikauden aikana tuottoa. Tunnusluvussa tarkastellaan tulosta ennen lainakuluja 

ja veroja koko siihen pääomaan, joka on sidottu liiketoimintaan. Luku on sijoitetun pääoman tuottoa 

luotettavampi silloin, kun jakoa korolliseen ja korottomaan pääomaan ei voida luotettavasti tekemään. 

Laskukaava: Kokonaispääoman tuotto-% = 100*(nettotulos +rahoituskulut +verot) /taseen loppusumma 

 

 

3.2.2   Vakavaraisuus 

 

 

Hyvä kannattavuus ei riitä, jos yrityksen rahoitus ei ole kunnossa. Vaikka liiketoiminta ei olisikaan 

tappiollista, saattaa kannattavuus olla niin heikkoa tai velkaantuneisuus olla niin suuri, ettei pystytä 
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hoitamaan lainojen korkoja ja lyhennyksiä. Silloin huono rahoituksen rakenne voi olla yksi syy yrityksen 

vaikeuksiin. 

 

 

Omavaraisuusaste-% 

 

Omavaraisuusaste mittaa vakavaraisuutta sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. 

Tunnusluku kertoo, kuinka iso osuus yhtiön varallisuudesta on pystytty rahoittamaan omalla pääomalla. 

Mitä korkeampi omavaraisuusasteen tunnusluku on, sitä luotettavammalle pohjalle yrityksen 

liiketoiminta rakentuu. 

Laskukaava: Omavaraisuusaste-% = 100*omat varat/ (taseen loppusumma -tehtyyn työhön perustuvat 

ennakkomaksut) 

 

 

Nettovelkaantumisaste-%  

 

Nettovelkaantumisasteesta ( Net Gearing) voi lukea yrityksen velkaantuneisuuden. Tunnusluvussa 

mitataan korollisen nettovelan ja oman pääoman suhdetta. Luku kertoo, mikä on omien pääomien ja 

rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Mitä suurempi tunnusluvun arvo on, sitä suurempi 

on myös yrityksen velkaantuneisuus. Suuri velkaantuneisuus on vakava riskitekijä, joka rajoittaa 

yrityksen kasvua ja kaventaa taloudellista liikkumavaraa. Mitä suuremmaksi tunnusluku nousee, sitä 

huonommat mahdollisuudet yrityksellä on saada rahoittajilta lisärahoitusta. 

Laskukaava: Nettovelkaantumisaste-% = 100*(korolliset velat-likvidit rahavarat) /omat varat 

 

Suhteellinen velkaantuneisuus  

 

Suhteellinen velkaantuneisuus mittaa yrityksen velkojen suhdetta toiminnan laajuuteen. Tunnusluvussa 

yrityksen kokonaisvelat suhteutetaan liikevaihtoon. Suhteellisen velkaantuneisuuden avulla voidaan 

johtaa yritykselle viitteellinen käyttökatevaade vieraan pääoman hoitovelvoitteiden kautta. Eli jos 



23 

 

yrityksellä on velkaa yhtä paljon kuin liikevaihtoa, käyttökatevaade lainojen hoidon osalta nousee noin 

5  prosenttiin korkotasolla ja 10 vuoden laina-ajalla 15  prosenttiin liikevaihdosta. 

Laskukaava: Suhteellinen velkaantuneisuus-% = 100*taseen velat/liikevaihto 

 

 

Nettorahoituskulu-%ja rahoitusrasite 

 

Nettorahoituskuluprosentti kertoo juoksevien rahoituskulujen osuuden liikevaihdosta. Mitä suurempi 

tämä osuus on, sitä korkeammaksi yrityksen käyttökatevaatimukset nousevat. 

Nettorahoituskuluprosentti voi olla negatiivinen, jolloin yrityksen rahoitus tuottaa voittoa. Tällöin 

yrityksen rahoitusvarat ylittävät korollisten velkojen määrän ja yritys on käytännössä nettovelaton. 

Laskukaava: Nettorahoituskulu-% = 100*nettorahoituskulut/liikevaihto 

 

 

Nettorahoituskulut ja käyttökate-% 

 

Nettorahoituskulut ja käyttökateprosentti kertoo, kuinka suuri osa yrityksen käyttökatteesta kuluu 

vieraan pääoman rahoittajille juoksevina rahoituskuluina. Käyttökatteella yrityksen tulisi kyetä 

rahoittamaan korkokulujen lisäksi esimerkiksi lainojen lyhennykset, maksamaan verot ja osingot sekä 

varata rahavaroja investointeihin ja myös muuhun yrityksen kehittämiseen. Jos yrityksen käyttökate on 

negatiivinen, tunnusluvulle ei löydy järkevää tulkintaa. 

Laskukaava: 100*nettorahoituskulut 

 

Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 

 

Vieraan pääoman takaisinmaksuaika mittaa yrityksen velanmaksukykyä. Tunnusluvussa yrityksen 

varsinaisen toiminnan tulorahoitus suhteutetaan korollisiin velkoihin. Luku kertoo, kuinka monessa 

vuodessa yritys pystyisi maksamaan pois korolliset velkansa, jos nykyisen tasoinen tulorahoitus 

käytettäisiin kokonaisuudessaan velkojen takaisinmaksuun. 

Laskukaava: Vieraan pääoman takaisinmaksuaika (vuosina) = korollinen vieras pääoma/rahoitustulos 
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Korolliset nettovelat/käyttökate-% 

 

Tunnusluku osoittaa, kuinka monessa vuodessa yritys pystyisi maksamaan pois korolliset velkansa 

käyttökatteellaan olettaen, ettei yritys investoi tai jaa osinkoa. 

Laskukaava: Korolliset nettovelat/käyttökate% = 100*korolliset nettovelat 

 

 

Lainojen hoitokate 

 

Tunnusluvun ideana on suhteuttaa vieraan pääoman hoitamiseen käytettävissä oleva tulorahoituksen 

määrä vieraasta pääomasta tilikaudella syntyvien velvoitteiden määrään. Lainojen hoitokate mittaa 

tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman hoitovelvoitteiden näkökulmasta. 

Laskukaava: Lainojen hoitokate = (rahoitustulot-rahoituskulut) / (rahoituskulut +pitkäaikaisten lainojen 

                                     lyhennykset)  

 

 

Rahoituskulujen hoitokate 

 

Tunnusluvun tavoitteena on suhteuttaa vieraan pääoman hoitamiseen käytettävissä oleva tulorahoituksen 

määrä vieraasta pääomasta tilikaudella maksettavien korkojen määrään. Hoitokate kertoo, kuinka monta 

kertaa yritys olisi pystynyt maksamaan vieraasta pääomasta aiheutuneet juoksevat kulut varsinaisen 

toiminnan tuottamalla tulorahoituksellaan. Tunnusluku ei ota huomioon sitä, että yrityksen tulisi kyetä 

kattamaan tuloksestaan lainojen lyhennyksiä, investointeja ja osingonjakoa. 

Laskukaava: Rahoituskulujen hoitokate = (rahoitustulot-rahoituskulut) /rahoituskulut 

 

 

Rahoituskuluprosentti keskimäärin   

 

Tunnusluvun avulla voidaan arvioida yritykselle vieraan pääoman käytöstä aiheutuneita kustannuksia. 

Lukua voidaan verrata kulloinkin vallitsevaan yleiseen korkotasoon. Korolliseen vieraaseen pääomaan 

lasketaan myös sellaiset korolliset velat, jotka ovat tilapäisesti korottomia. 
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Laskukaava: Rahoituskulu-% keskimäärin = 100*rahoituskulut/korollinen vieras pääoma keskimäärin    

            tilikauden aikana 

 

 

Investointien omarahoitusprosentti   

 

Tunnusluku mittaa kokonaistulorahoituksen ja oman pääoman sijoitusten riittävyyttä 

investointimenoihin. Säilyttääkseen rahoitusrakenteensa yrityksen tulisi pystyä kattamaan osan 

investointitarpeestaan tulorahoituksensa avulla. 

Laskukaava: Investointien omarahoitus-% = 100*(kokonaistulos +poistot +oman pääoman   

          lisäsijoitukset) /käyttöomaisuusinvestoinnit 

 

 

Maksuvalmius 

 

Yrityksen tulee selviytyä toimintansa juoksevien kulujen maksuista, vaikka kannattavuus ja 

vakavaraisuus olisikin kunnossa. Jos palkkoja ja tavaraostoja ei pystytä maksamaan, saattaa yritys 

ajautua heikon taloutensa vuoksi maksukyvyttömäksi ja sen myötä konkurssiin. Maksuvalmiutta 

mitataan staattisilla taseesta lasketuilla ja dynaamisilla rahavirtoihin perustuvilla mittareilla.  

 

 

Quick ratio   

 

Quick ratio kertoo, miten yritys selviytyy lyhytaikaisista velvoitteistaan nopeasti rahaksi muutettavilla 

omaisuuserillään. Tunnusluku mittaa yrityksen taloudellista tilaa. Yrityksen rahoituspuskurit eivät voi 

olla liian pienet, koska silloin yrityksellä ei ole varoja mahdollisiin yllättäviin menoihin. Luvun 

suositusarvo on 1, jolloin yrityksen varat kattaa täysin lyhytaikaisten velkojen määrän. Luvun tulkinnan 

yhteydessä tulee tarkastella myös pääomarakennetta (omavaraisuusaste / nettovelkaantumisaste) ja 

arvioida siltä pohjalta esimerkiksi yrityksen mahdollisia lisärahoitusmahdollisuuksia. 
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Laskukaava: Quick ratio = (lyhytaikaiset saamiset +rahat ja pankkisaamiset +rahoitusarvopaperit) / 

   (lyhytaikainen vieras pääoma -lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut) 

 

 

Current ratio  

 

Current ratio mittaa yrityksen maksuvalmiutta tilinpäätöshetkellä. Sen ideana on verrata nopeasti rahaksi 

muutettavien erien suhdetta lyhytaikaisiin velkoihin. Maksuvalmius tarkoittaa yrityksen selviytymistä 

maksuistaan ajallaan ja taloudellisimmalla tavalla. Hyvästä maksuvalmiudesta kertoo kassa-alennusten 

hyväksi käyttäminen, heikosta maksuvalmiudesta kertovat maksuhäiriöt sekä erääntyneet maksut ja 

viivästyneet koronmaksut. Current ratiossa tarkastelunäkökulma on pidempi kuin quick ratiossa. Siinä 

rahaksi muutettaviin eriin lasketaan mukaan myös vaihto-omaisuus. Tunnuslukua tulkittaessa 

läpikäydään erityisesti luvun kehitystä. Current ration muutoksia selittävinä tunnuslukuina käytetään 

usein vaihto-omaisuuden, ostovelkojen ja myyntisaamisten kiertoaikoja. 

Laskukaava: Current ratio = (vaihto-omaisuus +lyhytaikaiset saamiset +rahat ja   

     pankkisaamiset +rahoitusarvopaperit) /lyhytaikainen vieras pääoma 

 

 

Rahoitustulos ja rahoitustulos-%  

 

Rahoitustulos kertoo, kuinka paljon yrityksen liiketoiminta tuottaa tulorahoitusta. Tulos kuvaa yrityksen 

suoriutumiskykyä liiketoiminnan tuotoilla lainojen lyhennyksistä, muista velvoitteistaan sekä 

voitonjakotarpeista. Rahoitustulos on pääosin rahoittajien käyttämä tunnusluku. Yrityksen pitäisi 

lyhyelläkin aikavälillä saada aikaan vähintäänkin positiivinen rahoitustulos. Mikäli rahoitustulos on 

miinuksella, lainojen lyhennyksiin tai osinkoihin ei ole riittänyt ollenkaan tulorahoitusta. Kestävä 

kehitys edellyttää, että yrityksen tulorahoitus kattaisi vähintäänkin lainojen lyhennystarpeen. 

Laskukaava: Rahoitustulos     = nettotulos +poistot ja arvonalentumiset 

                     Rahoitustulos-% = 100*rahoitustulos/liikevaihto 
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Toimintajäämä  

 

Toimintajäämä kuvaa kassavirtalaskelmassa yrityksen liikevaihdosta saatujen tulojen riittävyyttä  

kassatapahtumien rahoittamiseksi. Tuloslaskelman suoriteperusteiset tuotot ja kulut on muutettu 

kassaperusteisiksi taseen muutosten avulla. Niiden erien kohdalla, joita ei voida muuttaa 

kassaperusteisiksi, käytetään tuloslaskelman vastaavaa kuluerää. Kassavirtalaskelman jäämät mittaavat 

tulorahoituksen riittävyyttä. Toimintajäämä kertoo myyntituloista jäävän tuoton sen jälkeen, kun 

liiketoiminnan lyhytvaikutteiset menot on hoidettu. Toimintajäämän tulee olla kokoajan positiivinen, 

jotta yritystä voidaan pitää kannattavana. Yritys voi hetkellisesti parantaa kassavirtaansa ja siten 

toimintajäämäänsä viivästämällä ostovelkojensa maksua tilipäätöshetken läheisyydessä tai tehostamalla 

myyntisaatavien perintää. Tunnuslukua olisikin hyvä vertailla useammalta vuodelta. 

Laskukaava: Toimintajäämä = myynnin kassaan maksut +liiketoiminnan muut tuotot -kassaperusteiset 

  ostot-kassaperusteiset liiketoiminnan muut kulut +valmistus omaan  

       käyttöön 
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4.   CASE-YRITYSTEN ANALYYSI 

 

 

Tähän opinnäytetyöhön valitsin analysoitavaksi kolme pohjoismaista lentoyhtiötä, jotka ovat 

suomalainen Finnair, norjalainen Norwegian sekä ruotsalainen SAS. Tarkastelujaksona on neljä vuotta 

alkaen vuodesta 2014 päättyen vuoteen 2017. Lentoyhtiöiden tilinpäätökset on laadittu kirjanpitolain ja 

-asetuksien, osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain mukaan yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen, 

joten tilinpäätösten antamaan tietoon voi suhtautua luottavaisesti. Kun vertaillaan neljää tilikautta tai 

kolmea yhtiötä keskenään, voidaan todeta, että eroavaisuudet johtuvat toiminnasta eivätkä tilinpäätöksen 

arvostus- tai jaksotusratkaisujen muutoksista. Voidaan siis olettaa, että tilinpäätökset ovat keskenään 

vertailukelpoisia eikä oikaisuja tilinpäätösten lukuihin tarvitse juurikaan tehdä. Tilinpäätösanalyysissä 

tarkastellaan yhtiöiden taloudellista asemaa rahamääräisten tulos- ja taselaskelmien avulla ja 

muodostetaan kuva yhtiöiden kehityksestä. Lopuksi käytän analyysissä tunnuslukuja, joita vertaan 

yhtiöiden aiempien tilikausien tunnuslukuihin, ja vertailen yhtiöitä keskenään. 

 

 

4.1   Finnair 

 

Finnair on perustettu vuonna 1923, jolloin yhtiö aloitti nimellä Aero Oy. 1950-luvulla yhtiö vaihtoi 

nimensä Finnairiksi parantaakseen markkinointiaan. Muutoksia tapahtui, kun Finnair perusti oman 

ilmailuopiston ja matkanjärjestysyhtiön nimeltä Aurinkomatkat. Vuoden 2012 YT-neuvottelujen 

tuloksena Finnair joutui irtisanomaan 280 laite- ja moottorihuoltajaa. Finnairin palveluksessa 

työskentelee vielä noin 5800 henkilöä, ja kyseessä on maailman viidenneksi vanhin lentoyhtiö, joka on 

edelleen toiminnassa.(IVAO.) 
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TAULUKKO 5. Finnairin tunnusluvut 

  2017  2016  2015  2014 

         

käyttökate € 90,3  13,9  52,2  -48,4 

nettotulos € 38,8  -19,3  -87,2  -189,9 

opo keskiarvo € 686,3  543,45  412,95  464,45 

sij.po keskiarvo € 634,75  628,25  601,25  564,1 

         

         

Tunnusluvut     

         

  2017  2016  2015  2014 

         

Käyttökate  3,73  0,66  2,53  -2,45 

Nettotulos  1,60  -0,92  -4,22  -9,63 

Oman pääoman tuotto  5,65  -3,55  -21,12  -40,89 

Sijoitetun pääoman tuotto  12,79  0,49  -9,81  -27,97 

Omavaraisuusaste  30,73  32,91  21,59  22,60 

Nettovelkaantumisaste  56,87  54,29  92,49  76,80 

Quick ratio  1,63  1,41  1,32  1,21 

Current ratio  1,69  1,47  1,35  1,26 

 

 

Tarkastelujakson aikana Finnair on kyennyt kasvattamaan tasaisesti jokaista tunnuslukua. 

Omavaraisuusaste on hieman laskenut viimeisenä vuonna mutta on kuitenkin edelleen tyydyttävä. 

Nettovelkaantumisastetta on saatu pienennettyä tyydyttävästä hyväksi ja quick ratio on ollut hyvä koko 

tarkastelujakson ajan, mikä kertoo siitä, että Finnairin maksukyky on hyvä. Kun tarkastellaan 

käyttökatetta ja nettotulosta, huomaa selvästi, että Finnair on parantanut tulostaan tasaisesti 

tarkastelujakson aikana.  

 

 

4.2   Norwegian 

 

Norwegian on perustettu vuonna 1993. Vuonna 2011 Norwegian avasi tukikohdan Helsinki-Vantaan 

lentoasemalle ja oli ensimmäinen lentoyhtiö, joka tarjosi ilmaisen lennonaikaisen WiFi-yhteyden 

Euroopan reiteillä. Seuraavana vuonna yhtiö allekirjoitti Euroopan ilmailuhistorian suurimman 

sopimuksen: 22 Boeing 737-800-konetta, 100 Boeing 737 MAX8-konetta ja 100 Airbus A320neo-

konetta. Norwegian valittiin vuonna 2017 parhaaksi halpalentoyhtiöksi Euroopassa viidentenä vuotena 

peräkkäin ja kolmantena vuotena peräkkäin maailman parhaaksi halpalehtoyhtiöksi kaukolennoilla. 
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Saman vuoden maaliskuussa Norwegian ilmoitti, että yli neljä miljoonaa matkustajaa on lentänyt 

Norwegianilla Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä vuodesta 2013 lähtien, jolloin yhtiö aloitti 

transatlanttisen palvelun.(Norwegian.) 

 

 

TAULUKKO 6. Norwegianin tunnusluvut 

  2017  2016  2015  2014 

         

käyttökate € -136 774 733  316 607 038  150 475 798  -67 299 840 

nettotulos € -100 576 380  89 320 624  43 713 603  -52 067 765 

opo keskiarvo € 312 287 056  352 011 549  253 422 719  246 790 464 

sij.po keskiarvo € 2 077 420 382  1 796 292 470  1 346 355 915  804 882 121 

         

         

   

Tunnusluvut         

  2017  2016  2015  2014 

         

Käyttökate  -0,44  1,22  0,67  -0,34 

Nettotulos  -0,32  0,34  0,19  -0,27 

Oman pääoman tuotto  -32,21  25,37  17,25  -21,10 

Sijoitetun pääoman tuotto 33,85  -9,27  16,92  62,77 

Omavaraisuusaste  6,11  12,67  10,86  11,43 

Nettovelkaantumisaste  1253,56  461,99  574,35  471,97 

Quick ratio  0,55  0,42  0,47  0,44 

Current ratio  2,14  2,11  2,20  1,78 

 

 

Tarkastelujakson aikana Norwegianilla on ollut runsaasti heittelyä tulosten osalta lukuun ottamatta cur-

rent ratiota ja sijoitetun pääoman tuottoa, joskin siinä oli notkahdus vuonna 2016. Käyttökate ja netto-

tulos ovat olleet samassa linjassa koko tarkastelujakson ajan, joten näyttää siltä, että Norwegianin par-

haat vuodet tarkastelujakson aikana ovat olleet vuodet 2015–2016. Nettovelkaantumisaste on ollut koko 

jakson todella heikko johtuen suurista lisääntyvistä lainoista. Vaikka current ration tunnusluvut näyttävät 

hyvältä, on kuitenkin muistettava, että ne kuvastavat vain tilinpäätöspäivää ja todellisuudessa ne voivat 

vaihdella hyvinkin voimakkaasti 
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4.3   SAS 

 

Det Danske Luftfartselskab A/S (DDL), Det Norske Luftfartselskab A/S (DNL) ja Svensk 

Interkontinental Lufttrafik (SILA) perustivat  vuonna 1946 SAS-lentoyhtiön. Samana vuonna lennettiin 

ensimmäinen ulkomaanlento reitillä Tukholma–New York. Vuonna 1959 SAS siirtyi 

suihkulentokoneisiin ja ensimmäinen Boeing-kone otettiin käyttöön 1970–luvun alussa. Vuonna 1982 

SAS valittiin ensimmäisen kerran Euroopan täsmällisimmäksi lentoyhtiöksi. Lontooseen avattiin 2017 

SAS Irelandin toimipaikka.(Sasgroup.) 

 

TAULUKKO 7. SAS:in tunnusluvut 

  2017  2016  2015  2014 

         

käyttökate SEK 2,784  2,688  2,422  0,724 

nettotulos SEK 1,262  0,969  0,909  -1,946 

opo keskiarvo SEK 7,042  6,183  5,623  2,454 

sij.po keskiarvo SEK 4,030  3,278  3,483  3,861 

         

         

   

Tunnusluvut         

  2017  2016  2015  2014 

         

Käyttökate  6,53  6,81  6,11  1,90 

Nettotulos  2,96  2,46  2,29  -5,12 

Oman pääoman tuotto  17,92  15,67  16,17  -79,32 

Sijoitetun pääoman tuotto 57,97  60,53  58,84  5,49 

Omavaraisuusaste  24,75  18,98  20,94  16,73 

Nettovelkaantumisaste  50,89  54,83  40,97  72,28 

Quick ratio  0,40  0,38  0,46  0,50 

 

 

SAS on pystynyt kasvattamaan tulostaan koko tarkastelujakson aikana tasaisesti. Kiinnittäisin huomiota 

varsinkin oman ja sijoitetun pääoman tuottoon, jossa tunnusluvut ovat erinomaisia. Vaikka quick ratio 

ja current ratio ovat heikkoja, tarkasteltaessa käyttökatetta ja nettotulosta, yhtiö on uskoakseni 

selviytynyt velvoitteistaan kiitettävästi. Nettovelkaantumisaste näyttää myös mielestäni hyvältä.  
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4.4   Yhteenveto 

 

 

Kaikki kolme lentoyhtiötä ovat pohjoismaisia yrityksiä. Valitessani tunnuslukuja halusin ottaa mukaan 

kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksukyvyn mittareita. Kannattavuutta kuvaavat käyttökate-, 

nettotulos-, oman pääoman tuotto- ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit. Vakavaraisuutta kuvaavat           

omavaraisuusaste- ja nettovelkaantumisasteprosentit sekä maksukykyä mittaavat quick ratio ja current 

ratio.  

 

Kannattavuuden osalta ruotsalainen SAS on pärjännyt parhaiten tarkastelujakson aikana ja Finnair miltei 

yhtä hyvin mutta Norwegianilla kannattavuuden tunnusluvut ovat heitelleet rajusti. Finnairin ja SAS:n 

vakavaraisuuden mittarit näyttävät aika samanlaisilta ja kummallakin nettovelkaisuusaste on hyvällä 

tasolla, kun taas Norwegianin nettovelkaantuminen on todella korkealla. Maksukykyisin näyttäisi olevan 

Finnair, vaikka Norwegianin current ratio onkin ollut hyvä tarkastelujakson kolmena viimeisenä 

vuotena.  

 

Oma päätelmäni on, että SAS on vakavaraisin lentoyhtiö näistä kolmesta, vaikka yhtiö lentää 

vanhemmilla koneilla. Sekä Finnair että Norwegian ovat uusineet kalustoansa viime vuosina, mutta 

Finnair on suoriutunut velvoitteistansa huomattavasti paremmin. Käsittääkseni Norwegianin talous on 

todella huono ja yhtiö tarvitsee suurta tulorahoitusta selviytyäkseen velvoitteistaan jatkossa. Kaiken 

kaikkiaan oli mielenkiintoista tutkia näitä lentoyhtiöitä, joskin loppupäätelmä oli erilainen kuin 

kuvittelin. 
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5. JOHTOPÄÄTÖS 

 

 

Tässä opinnäytetyössä tehtiin perinteinen tilinpäätösanalyysi kolmesta pohjoismaisesta lentoyhtiöstä. 

Tavoitteena oli selvittää lentoyhtiöiden taloudellinen asema neljän tilikauden ajalta käyttämällä 

lentoyhtiöiden tilinpäätöksiä sekä kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukuja. 

Kannattavuutta kuvaavat käyttökate-, nettotulos-, oman pääoman tuotto- ja sijoitetun pääoman 

tuottoprosentit. Vakavaraisuutta kuvaavat omavaraisuusaste- ja nettovelkaantumisasteprosentit sekä 

maksukykyä mittaavat quick ratio ja current ratio. Lentoyhtiöiksi valittiin suomalainen Finnair, 

ruotsalainen SAS sekä norjalainen Norwegian, joka on niin sanottu halpalentoyhtiö. 

 

Yritysten taloudellisten toimintaedellytysten kehittymistä eri ajanjaksoina voidaan tarkastella 

tilinpäätöksen avulla sekä vertailla eri yritysten taloudellista tilaa. Tilinpäätösanalyysin avulla voidaan 

tehdä johtopäätöksiä tilinpäätöksestä saaduista luvuista, mikä on tilinpäätösanalyysin keskeisin hyöty. 

Tilinpäätösanalyysissä tutkitaan mennyttä aikaa, vaikka sitä voidaankin käyttää hyödyksi tunnistettaessa 

yritysten riskitekijöitä ja niitä osa-alueita, jotka ovat toimineet hyvin. Siten tilinpäätösanalyysin avulla 

voidaan myös ennustaa tulevaa kehitystä. 

 

Tässä opinnäytetyössä mukana olleista lentoyhtiöistä Finnair ja SAS ovat pystyneet nostamaan tulostaan 

vuosi vuodelta tasaisesti jokaisella eri osa-alueella, kun taas Norwegianilla tulos laskee tasaisesti. Pitää 

kuitenkin muistaa, että Norwegianilla on melko uusi lentokalusto ja SAS joutuu uusimaan koneitaan 

lähivuosien aikana.  

 

Kaiken kaikkiaan tätä opinnäytetyötä oli mielenkiintoista tehdä ja tekemisen aikana mielenkiinto 

aihealuetta kohtaan vahvistui. Opinnäytetyön aihe oli onnistunut, sillä sain tutkia itselleni 

mielenkiintoista aihetta ja saavutin työssäni tutkimuksen tavoitteet. Aloittaessani tätä opinnäytetyötäni 

mielessäni oli, että Finnair olisi tehnyt parasta tulosta ja SAS huonointa, kun taas Norwegian oli 

mielenkiintoinen kysymysmerkki, koska yritys pystyy myymään lentoja todella edullisesti. 

Todellisuudessa Finnair ja SAS tekevät molemmat melko hyvää tulosta ja Norwegian puolestaan on 

tappiolla eikä kestä isoja vastoinkäymisiä. Opinnäytetyöprosessi on opettanut muun muassa teorian 

soveltamista käytäntöön, prosessiajattelua sekä tutustumista erilaisiin lähteisiin ja herättänyt 

mielenkiintoni aivan uudella tavalla taloushallintoon. 
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LIITE 1           

Tunnusluvuissa käytetyt laskukaavat 

 

 

 

Käyttökate %   Nettotulos %   

        

100*käyttökate   100*nettotulos   

liikevaihto   liikevaihto   

        

        

Oman pääoman tuotto %  Sijoitetun pääoman tuotto %  

        

100*nettotulos  100*(nettotulos+rahoituskulut+verot) 

oma pääoma keskimäärin  sijoitettu pääoma keskimäärin 

        

        

Omavaraisuusaste %      

        

100*omat varat    

(oikaistun taseen loppusumma+saadut ennakkomaksut)   

        

        

Nettovelkaantumisaste %      

        

100*(korolliset velat-likvidit rahavarat)     

omat varat     

        

        

Quick ratio       

        

(lyhytaikaiset saamiset+rahat ja pankkisaamiset+rahoitusarvopaperit)  

(lyhytaikainen vieras pääoma-lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut)  

        

        

Current ratio       

        

(vaihto-omaisuus+lyhytaikaiset saamiset+rahat ja pankkisaamiset+rahoitusarvopaperit) 

  lyhytaikainen vieras pääoma     

        

        

        

        

        

 


