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Tämän opinnäytetyön aiheena on tilinpäätösanalyysi ja kohdeyrityksiksi on valittu Katsastus 
A ja Katsastus B. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kohdeyritysten taloudellinen ti-
lanne ja vertailla niitä keskenään. Kohdeyritysten taloudellista tilannetta arvioidaan tarkaste-
lemalla yritysten kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. 
 
Opinnäytetyön teoriaosiossa käydään läpi tilinpäätös ja siihen kuuluvat osat, kuten tuloslas-
kelma, tase, rahoituslaskelma, toimintakertomus ja liitetiedot. Seuraavassa luvussa käsitel-
lään tilinpäätösanalyysiä ja tilinpäätösanalyysin käyttäjiä. Tässä luvussa käsitellään myös ti-
linpäätösanalyysin oikaisemista, joka on olennainen osa tilinpäätösanalyysiä. Seuraavan lu-
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maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukuihin. Opinnäytetyön teoriaosuus päättyy koh-
deyritysten toimialan esittelyyn, jossa käsitellään myös hieman digitalisaation vaikutusta 
alaan. 
 
Opinnäytetyön tutkimusosiossa tutkitaan kohdeyritysten tilinpäätöstä vuodelta 2017 ja 2018. 
Kohdeyritysten tilinpäätöksen pohjalta tehdään tunnuslukuanalyysi, jonka avulla arvioidaan 
kohdeyritysten taloudellista asemaa. Opinnäytetyön tutkimusosion jälkeen tehdään johtopää-
töksiä ja pohditaan tuloksia. 
 
Opinnäytetyön tutkimustulosten perusteella Katsastus A:n kannattavuus, maksuvalmius ja va-
kavaraisuus on hyvä. Taloudellinen tila on hyvä ja kehityssuunta on positiivinen. Katsastus 
B:n kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus on huono. Taloudellinen tilanne on huono 
ja kehityssuunta on negatiivinen. 
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The subject of this thesis is analysis of financial statement and Inspection A and Inspection B 
was chosen as the target companies. The purpose of the thesis was to examine and compare 
the financial situation of the target companies. The financial situation of the target companies 
was assessed by looking at the profitability, liquidity and solvency of the target companies. 
 
The theoretical part of the thesis introduced the financial statements and their parts such as 
income statement, balance sheet, cash flow statement, annual report and notes. The next 
chapter introduced an analysis of financial statement and users of financial statement ana-
lysis. This chapter also introduced an adjustment of analysis of financial statement analysis 
which is an integral part of analysis of financial statement. The subject of the following chapter 
was key ratios of analysis of financial statement. These key ratios were grouped by profitabi-
lity, liquidity and solvency. The theoretical part of the thesis ended with a presentation of the 
target companies industry which also discussed a bit about the impact of digitalization on the 
industry. 
 
In the research part of the thesis examined the financial statements of target companies for 
2017 and 2018. A financial analysis of the target companies was performed on the basis of 
the financial statements of the target companies to assess the financial situation of the target 
companies. After the research part of the thesis the conclusions were presented and results 
were discussed.  
 
Based on the research results oh the thesis Inspection A has good profitability, liquidity and 
solvency. The financial situation is good and the trend is positive. Inspection B has poor pro-
fitability, liquidity and solvency. The financial situation is poor and trend is negative.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä opinnäytetyössä tehdään tilinpäätösanalyysi kahdelle suomalaiselle katsastusalan yri-

tykselle. Molemmat katsastusalan yritykset ovat Suomessa Keski-Pohjanmaalla sijaitsevia yri-

tyksiä. Tästä toisesta case-yrityksestä käytetään tässä opinnäytetyössä nimeä Katsastus A. 

Yritys on perustettu vuoden 2016 lopussa eli kyseessä on melko uusi yritys. Tässä opinnäyte-

työssä analysoidaan Katsastus A:n kahden edellisen tilikauden tilinpäätöstä. Katsastus A:n 

ohella tarkastellaan vertailun vuoksi myös toista saman alan yritystä. Tästä case-yrityksestä 

käytetään tässä opinnäytetyössä nimeä Katsastus B. Tästä yrityksestä analysoidaan Katsas-

tus A:n tavoin kahden edellisen tilikauden tilinpäätökset. Molemmat edellä mainitut case-yri-

tykset ovat osakeyhtiöitä ja ne ovat yksityisiä katsastusalan toimijoita.  

 

Tämä työ koostuu teoriaosuudesta, jossa käydään läpi tilinpäätöksen keskeistä asiasisältöä. 

Käsittelyssä on tilinpäätösanalyysi, jonka pohjalta tarkastellaan Katsastus A:n ja Katsastus B:n 

taloudellista asemaa ja vertaillaan näiden yritysten taloudellista menestymistä keskenään. 

Teoriaosassa kerrotaan tilinpäätösanalyysin tunnusluvuista, joiden avulla työssä selvitetään 

Katsastus A:n ja Katsastus B:n kannattavuutta, maksuvalmiutta sekä vakavaraisuutta. Ky-

seessä on siis perinteinen tilinpäätösanalyysi, joka perustuu tunnuslukuanalyysiin. 

 

Työssä perehdytään myös jonkun verran katsastusalaan. Tarkoituksena on tuoda esille toi-

mialan taustoja ja asioita, jotka ovat vaikuttaneet toimialaan viime vuosina. Katsastusalaan 

tutustuttaessa tarkastellaan hieman, millä tavalla digitalisaatio näkyy alalla tänä päivänä. Kat-

sastusalan käsittelemisen jälkeen esitetään tunnuslukuanalyysin pohjalta Katsastus A:n ja Kat-

sastus B:n kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Tarkoituksena on saada selville ko-

konaiskuva näiden case-yritysten taloudellisesta asemasta. Lopuksi kerrotaan yhteenvetona 

tutkimuksen tuloksista, tehdään johtopäätöksiä ja pohditaan hieman syitä niille. 

 

Tämän opinnäytetyön keskeisimmiksi lähteiksi voidaan nostaa Juha-Pekka Kallungin vuonna 

2014 ilmestynyt ”Tilinpäätösanalyysi”, Juha-Pekka Kallungin ja Erkki Kytösen teos ”Uusi tilin-

päätösanalyysi” vuodelta 2007 sekä Timo Kaisalahden, Jarmo Leppiniemen ja Raili Leppinie-

men ”Tilinpäätöksen tulkinta” vuodelta 2017. 
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2  TILINPÄÄTÖS JA SEN OSAT 

 

 

Tilinpäätös on raportti, joka laaditaan tilikauden päättyessä. Sen tavoitteena on antaa yrityksen 

sisäisille ja erityisesti ulkopuolisille sidosryhmille ns. oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudelli-

sesta tilasta ja asemasta päätöksenteon tueksi. Tilinpäätöksen määritelmä sisältyy KPL 

3:1.1:iin. (Kaisanlahti & Leppiniemi & Leppiniemi 2017, 17). Tilinpäätös koostuu kolmesta 

osasta: Tase ja tuloslaskelma vertailutietoineen sekä liitetiedot. Näiden edellä mainittujen osien 

lisäksi tilinpäätökseen kuuluvat myös rahoituslaskelma ja toimintakertomus, joita ei edellytetä 

kaikilta kirjanpitovelvollisilta. (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 42; Seppänen 2011, 15.)  

 

 

2.1  Tuloslaskelma 

 

Tuloslaskelman tehtävä on kuvata pääsääntöisesti 12 kuukautta kestävän tilikauden tuloksen 

muodostumista. Tuloslaskelma sisältää kahdenlaisia rivejä, jotka ovat tuotot ja kulut. Tuloslas-

kelman muoto on yksinkertainen vähennyslaskelma, joka rakentuu siten, että ylhäällä ovat lii-

ketoiminnasta saadut tuotot, joista vähennetään liiketoiminnan aiheuttamat kulut tietyssä jär-

jestyksessä. (Salmi 2012, 30-31.) 

 

Tuloslaskelma jakautuu kolmeen eri osa-alueeseen. Tuloslaskelma alkaa liiketoiminnasta an-

saituilla tuotoilla eli liikevaihdolla sekä muilla liiketoiminnan tuotoilla. Tämän jälkeen vähenne-

tään tuottojen ansaitsemiseen liittyvät liiketoiminnan kulut. Tässä vaiheessa liiketoiminnan 

tuottojen ja kulujen välinen erotus on liikevoitto tai -tappio. Seuraavaksi esitetään rahoitustoi-

minnan erät, joita ovat rahoitustoiminnasta aiheutuneet tuotot ja kulut. Näiden jälkeen tulevat 

tilinpäätössiirrot, jotka ovat keinoja säädellä yrityksen verotettavaa tulosta. Lopuksi vähenne-

tään tilikauden verot, jonka jälkeen saadaan tulos eli tilikauden voitto tai tappio. (Salmi 2012, 

32-33.) 

 

Tuloslaskelman kaavoja on kahdenlaisia. Tuloslaskelma voidaan laatia joko kululajikohtaisena 

tai toimintokohtaisena. Näistä kahdesta kululajikohtainen tuloslaskelma on selvästi yleisempi. 

Kirjanpitovelvollinen voi itse päättää, laaditaanko tuloslaskelma kululajikohtaisen vai toiminto-

kohtaisen kaavan mukaisesti. Valittua kaavaa tulee noudattaa tilikaudesta toiseen. (Kaisanlahti 

& Leppiniemi & Leppiniemi.)  
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2.2  Tase 

 

Jokaiselta tilikaudelta laaditaan tase, jonka tarkoitus on kuvata taloudellista asemaa tilinpää-

töspäivänä. Taloudellisella asemalla tarkoitetaan yrityksen rahoitusrakennetta sekä oman ja 

vieraan pääoman välistä suhdetta, jota kuvataan monilla eri tunnusluvuilla, esimerkiksi oma-

varaisuusasteena ja velkaantumisasteena. Yrityksen taloudelliseen asemaan liittyy olennai-

sesti myös oman ja vieraan pääoman rakenne. Omassa pääomassa kiinnostus kohdistuu ja-

kokelpoisten varojen määrään. Vieraassa pääomassa kiinnitetään huomiota korollisten ja ko-

rottomien velkojen väliseen suhteeseen sekä lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen vieraan pääoman 

väliseen suhteeseen. Näiden analysointi edellyttää useimmiten taseen lisäksi liitetiedoissa an-

nettujen erittelyjen tutkimista. (Kaisanlahti & Leppiniemi & Leppiniemi 2017, 38-39.) 

 

Tase on rakenteeltaan sellainen, että ensin esitetään vastaavaa-puoli eli yrityksen varat, jotka 

tilinpäätöspäivänä ovat yrityksen hallussa ja joilla on taloudellista hyödyntämisarvoa eli toisin 

sanoen tulontuotto-odotuksia. Vastaavaa-puoli jaetaan pysyviin vastaaviin ja vaihtuviin vastaa-

viin. Pysyvät vastaavat jakautuvat varallisuusluonteensa mukaan kolmeen eri luokkaan, jotka 

ovat aineettomat ja aineelliset hyödykkeet sekä sijoitusomaisuus. Vaihtuvien vastaavien tar-

koitus on vaihtua seuraavan tilikauden aikana. Vaihtuviin vastaaviin kuuluvat vaihto-omaisuus 

ja rahoitusomaisuus. Taseen vastaavaa-puolella kannattaa kiinnittää huomiota pysyvien ja 

vaihtuvien vastaavien väliseen suhteeseen. Tämä kuvastaa muun muassa yrityksen muunnel-

tavuutta ja sopeutumiskykyä. Mitä sidotummassa muodossa varat ovat, sitä vähäisempi on 

sen joustavuus. (Ikäheimo & Malmi & Walden 2016, 58-60; Kaisanlahti & Leppiniemi & Leppi-

niemi 2017, 39.)  

 

Taseen vastaavaa-puolen jälkeen esitetään vastattavaa-puoli eli esitetään yrityksen vastuut ja 

velat, jotka yrityksellä on voimassa tilinpäätöspäivänä. Vastaavaa-puolelta käy ilmi, millainen 

on yrityksen oman pääoman ja vieraan pääoman rakenne. Oman pääoman rakenteessa tärkeä 

huomioitava näkökulma on oman pääoman käytettävyys omistajien kiinnostuksen ja halujen 

mukaisesti, esimerkiksi osingonjakoon. Lisäksi on tärkeää selvittää, millä tavalla oma pääoma 

on kertynyt eli onko se kertynyt sijoitettuna pääomana (osakepääomana), tulorahoituksena 

(realisoituneina voittoina) vai hallussapitovoittoina eli arvonnousuina. Vieraan pääoman tar-

kastelussa keskeisimpänä näkökulmana on lainoista aiheutuva korko- ja takaisinmaksurasitus. 
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Velat tulee esittää taseessa jaettuna lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin velkoihin. Korollisten ja ko-

rottomien velkojen määrä saatetaan ilmoittaa liitetiedoissa. Jos näistä ei ole mainittu liitetie-

doissa, korottomiksi voidaan yleensä olettaa ostovelat ja siirtovelat. (Ikäheimo & Malmi & Wal-

den 2016, 61; Kaisanlahti & Leppiniemi & Leppiniemi 2017, 39; Salmi 2012, 35.)  

 

 

2.3  Rahoituslaskelma 

 

Rahoituslaskelman tarkoitus on selvittää yrityksen varojen hankintaa ja niiden käyttöä. Rahoi-

tuslaskelmaa edellytetään vain silloin kun kyseessä on suuryritys tai kun kyseessä on yleisen 

edun kannalta merkittävä yhteisö. Yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä ovat esimerkiksi 

tarkemmin määritellyt pörssiyritykset, luottolaitokset sekä vakuutusyritykset. (Leppiniemi & 

Kykkänen 2015, 42-43.) 

 

Kirjanpitovelvollista pidetään suuryrityksenä, jos vähintään kaksi seuraavista kolmesta raja-

arvosta ylittyy tilinpäätöspäivänä: 

 

• taseen loppusumma 20 000 000 € 

• liikevaihto 40 000 000 €  

• tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä. 

 

Mikäli kaksi edellä mainituista kolmesta raja-arvosta ylittyy, tarkoittaa se sitä, että kyseessä on 

suuryritys, jonka täytyy laatia taseen, tuloslaskelman ja liitetietojen lisäksi myös rahoituslas-

kelma. (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 42-43.) 

 

 

2.4  Toimintakertomus 

 

Tilikaudelta tulee laatia toimintakertomus. Se ei varsinaisesti ole osa tilinpäätöstä, mutta toi-

mintakertomusta koskevat laatimisen, julkistamisen ja muiden seikkojen osalta samankaltaiset 

vaatimukset kuin tilinpäätöstäkin. Toimintakertomusta ei vaadita kaikilta kirjanpitovelvollisilta. 

Tilinpäätökseen tulee liittää toimintakertomus, mikäli kirjanpitovelvollinen on julkinen osakeyh-

tiö, yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö tai sellainen osuuskunta tai yksityinen osakeyhtiö, 

joka ei ole mikro- tai pienyritys. (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 43.) 
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Toimintakertomus edellytetään yksityisiltä osakeyhtiöiltä ja osuuskunnilta koon perusteella. Yk-

sityisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy laatia toimintakertomus, mikäli niiden kohdalla ylit-

tyy vähintään kaksi rajaa seuraavista: 

 

• taseen loppusumma 6 000 000 € 

• liikevaihto 12 000 000 € 

• tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.  

 

Suuryritys ja sellaiset yritykset, jotka täyttävät edellä mainituista raja-arvoista vähintään kaksi, 

joutuvat laatimaan toimintakertomuksen. Toimintakertomuksessa tulee kuvata toiminnan ke-

hittymistä ja tuloksellisuutta, yrityksen taloudellista tilannetta sekä esittää merkittävimmät riskit 

ja epävarmuustekijät. (Leppiniemi & Kykkänen 2015, 43; Kaisanlahti & Leppiniemi & Leppi-

niemi 2017, 18.) 

 

 

2.5  Liitetiedot 

 

Liitetietojen tarkoitus on eritellä sekä täydentää taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman 

tietoja. Tilinpäätöksen liitetiedoissa tulee lähtökohtaisesti esittää sellaiset tiedot, joilla on mer-

kitystä ja joiden avulla saadaan oikea ja riittävä kuva yrityksestä. Kirjanpitoasetuksissa määrä-

tään sellaisista täsmentävistä tiedoista, jotka tulee joka tapauksessa aina esittää. Kirjanpito-

velvollinen arvioi itse muiden liitetietojen esittämisen ja niiden tarpeellisuuden. Aina yleisesti 

esitettäviä liitetietoja ovat muun muassa: 

 

• poikkeaminen yleisistä tilinpäätösperiaatteista 

• tilinpäätöksen laadintaa koskevat liitetiedot 

• tuloslaskelmaa ja tasetta koskevat liitetiedot 

• tuloveroja koskevat liitetiedot 

• vakuudet ja vastuusitoumukset 

• tietoja henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä 

• muissa yrityksissä olevia omistuksia koskevat liitetiedot 

• konserniyhtiötä koskevat liitetiedot (Ikäheimo & Malmi & Walden 2016, 67-68.) 
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Liitetiedot on syytä lukea tarkasti, sillä niissä esitetään muitakin kuin rahamääräisiä tietoja, 

jotka ovat avuksi tilinpäätöksen hyväksikäytössä. Taseessa, tuloslaskelmassa ja rahoituslas-

kelmassa voidaan päätyä vain yhteen raha-arvoon. Liitetiedoissa on saatettu selostaa harkin-

taa siitä, miten päättäjä on päätynyt tiettyyn raha-arvoon esittämässään laskelmassa. Liitetie-

doissa voidaan kertoa taseeseen ja tuloslaskelmaan otettuihin raha-arvoihin liittyviä riskejä, 

epävarmuustekijöitä ja arvioinneissa noudatettuja periaatteita. Liitetiedot auttavat tilinpäätök-

sen lukijaa ymmärtämään paremmin tasetta, tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa, ennen kuin 

niistä aletaan laskea tunnuslukuja ja tehdään päätöksiä. (Kaisanlahti & Leppiniemi & Leppi-

niemi 2017, 44-45.) 
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3  TILINPÄÄTÖSANALYYSI 

 

 

Bail & Brown (1968) totesivat tilinpäätösinformaation käyttökelpoiseksi työkaluksi tarkastelta-

essa yrityksen taloudellista tilaa. Tilinpäätösinformaation avulla voidaan mitata ja arvioida yri-

tyksen kannattavuutta, rahoitusta sekä taloudellisia toimintaedellytyksiä. Tilinpäätösanalyysi 

on siis yrityksen johdon työkalu, jonka avulla voidaan vertailla eri yritysten taloudellista tilaa 

samalla ajanhetkellä sekä taloudellisen tilan kehittymistä eri ajanjaksoina. Tilinpäätösanalyysi 

voidaan nykyään jakaa suoriteperusteiseen tilinpäätösanalyysiin, rahavirta-analyyseihin sekä 

markkinaperusteiseen analyysiin. Suoriteperusteisessa tilinpäätöksessä tulot ja menot kirja-

taan heti niiden syntyessä ja tarvittaessa ne jaksotetaan eri tilikausille tuotoiksi ja kuluiksi. Ra-

havirta-analyysissä taas keskitytään seuraamaan rahan liikkeitä, ja tällöin menoja ja tuloja ei 

kohdisteta eri tilikausille. Markkinaperusteinen analyysi perustuu siihen, että tilinpäätösinfor-

maatio ja osakemarkkinoilta saatava informaatio yhdistetään. (Kallunki & Kytönen 2007, 14; 

Niskanen & Niskanen 2003, 8.) 

 

On olemassa monia sidosryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen taloudellisesta tilasta. Yri-

tyksen sidosryhmiä ovat esimerkiksi asiakkaat, sijoittajat, verottaja, velkojat ja tiedotusvälineet. 

Eri sidosryhmät ovat usein kiinnostuneita yrityksen tilasta hieman eri näkökulmista. Tilinpää-

tösanalyysin avulla voidaankin tuottaa tietoa yrityksen toiminnasta useista eri näkökulmista. 

Tilinpäätöksen analysoinnissa yrityksen ominaisuuksista keskeisimpinä tarkastelun kohteina 

ovat yrityksen kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus ja toiminnan tehokkuus. (Kallunki 

& Kytönen 2007, 14.) 

 

 

3.1  Tilinpäätösanalyysin käyttäjät 

 

Yrityksillä on monenlaisia sidosryhmiä, jotka kaikki tarvitsevat tietoa yrityksen taloudellisesta 

tilasta. Keskeisimpiä tilinpäätösanalyysin käyttäjäryhmiä ovat: 

 

• omistajat, sijoittajat ja analyytikot 

• yrityksen johto 

• työntekijät 

• rahoittajat 
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• tavarantoimittajat 

• asiakkaat 

• viranomaiset 

 

Edellä mainituilla käyttäjäryhmillä on omat odotuksensa siitä, millaista tietoa ja millaisessa 

muodossa sidosryhmät sitä tilinpäätöksestä haluavat. Joillekin sidosryhmille tilinpäätösana-

lyysi on niin tärkeä osa päätöksentekoa, että ne itse tekevät syvällisen tilinpäätösanalyysin 

kohdeyrityksestään. Monille sidosryhmille tosin riittävät erilaisista informaatiopalveluista saa-

dut tiedot oman kohdeyrityksensä taloudellisesta tilasta. (Kallunki 2014, 15; Niskanen & Nis-

kanen 2003, 13.) 

 

Kuviossa 1 esitetään tyypillisimpiä tilinpäätösanalyysin käyttäjiä ja tilinpäätösanalyysin käyttö-

kohteita näiden sidosryhmien näkökulmasta. Osakkeenomistajat ovat kiinnostuneita tilinpää-

töksestä, sillä se on heidän tärkein informaatiolähteensä arvioidessaan yritystä sijoituskoh-

teena. Osakkeenomistaja saa sijoitukselleen tuoton yrityksen arvonnousun ja osinkojen kautta. 

Yrityksen arvonnousu sekä osingonjako määräytyvät yrityksen tulevan kannattavuuden sekä 

siihen liittyvän riskin mukaan. Kannattavan yrityksen osakkeen arvo nousee, jolloin yritys pys-

tyy maksamaan osinkoja. Tästä syystä yrityksen kannattavuutta ja liiketoiminnan riskiä kuvaa-

vat tilinpäätökset ovat osakesijoittajille merkittävä informaatiolähde, kun he tekevät osakkeiden 

osto- ja myyntipäätöksiä ja arvioivat yrityksen tulevaisuudessa saatavaa osinkovirtaa. (Kallunki 

2014, 15-16; Kallunki & Kytönen 2007, 18.) 

 

Lainoittajat ja tavarantoimittajat ovat yrityksen velkojia, joilla on velkasitoumuksiin perustuvat 

vaatimukset ja odotukset yritystä kohtaan. Velkojia kiinnostaa yrityksen kyky suoriutua mak-

suistaan ajallaan. Lisäksi velkojat ovat kiinnostuneita yrityksen omaisuuden realisointiarvosta 

mahdollisen rahoituksellisen kriisin varalta. Kuten kuviosta 1 käy ilmi, velkojat eli lainoittajat ja 

tavarantoimittajat hyödyntävät tilinpäätösanalyysiä tehdessään lainapäätöksiä, tavaraluotto-

päätöksiä sekä arvioidessaan vakuuksia ja kovenantteja eli sopimusvakuuksia. (Kallunki 2014, 

16-17; Kallunki & Kytönen 2007, 19-20; Niskanen & Niskanen 2003, 16-17.) 

 

Asiakkaiden tarve saada tilinpäätösanalyysin tuottamaa informaatiota yrityksen taloudellisesta 

on pääsääntöisesti muita sidosryhmiä pienempi. Yrityksen asiakkaat ovat kiinnostuneita toimi-

tusvarmuudesta sekä tuotetuesta ja takuista. Mitä suurempi ostos on, sitä tärkeämpiä nämä 
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asiakkaalle ovat. Tilinpäätöstietojen avulla asiakas voi arvioida yrityksen taloudellisia resurs-

seja vastuidensa kattamiseen. Kuviossa 1 havainnollistetaan asiakkaiden tilinpäätösanalyysin 

käyttökohteita. (Kallunki 2014, 17-18; Kallunki & Kytönen 2007, 20; Niskanen & Niskanen 

2003, 17.) 

 

Kuviosta 1 käy myös ilmi, että tilinpäätösanalyysiä käyttävät myös yrityksen johto ja työntekijät. 

Yrityksen johto käyttää jatkuvasti tilinpäätöksen tuomaa informaatiota. Yrityksen johtoa arvioi-

daan pitkälti yrityksen taloudellisen menestymisen perusteella. Tilinpäätöksen osoittaman tu-

loksen kasvu tai jokin muu tilinpäätökseen perustuva kriteeri on useimmiten johdon palkitsemi-

sen kriteeri. Työntekijöiden mielenkiinto tilinpäätöstä kohtaan kasvaa, mikäli on odotettavissa 

joitakin tulospalkkioita, jotka perustuvat yrityksen tulokseen. Yrityksillä saattaa olla työntekijöil-

leen eläkejärjestelmiä, joihin yritys maksaa velvoitteita tuloksestaan. (Kallunki 2014, 18; Nis-

kanen & Niskanen 2003, 14-15.) 

 

Kuviossa 1 alimmaisena käyttäjäryhmänä esitetään viranomaiset, jotka ovat keskeinen tilin-

päätösten käyttäjäryhmä. Tilinpäätökset laadittiin ennen pääsääntöisesti verotettavan tuloksen 

laskemiseksi, jolloin veroviranomaiset olivat tärkein tilinpäätösten käyttäjä. Yrityksen verotet-

tava tulos määräytyy edelleen kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteella, vaikka yrityksen vero-

tettava tulos voi tosin poiketa merkittävästi tilinpäätöksen osoittamasta tuloksesta. Pörssiyhti-

öillä on tiedonantovelvollisuus, jonka perusteella yhtiön täytyy viipymättä tuoda julki kaikki ta-

loudelliseen asemaan liittyvä informaatio, joka yleensä koskee tilinpäätöstietoja. Säädellyillä 

toimialoilla tilinpäätöstiedot ovat tärkeässä osassa viranomaisten arvioidessa yritysten toimin-

taa. Tilinpäätöksen perusteella voidaan tarkastella esimerkiksi yrityksen hinnoittelun oikeelli-

suutta. Mikäli yrityksen tilinpäätöksessä on liian suuria voittoja suhteessa kustannuksiin, yritys 

saattaa tällöin joutua korjaamaan hinnoitteluaan. (Kallunki 2014, 18; Niskanen & Niskanen 

2003, 17.) 

 

 

Osakkeenomistajat

Lainoittajat ja tavaroiden ja palveluiden
toimittajat

Osakkeen osto- ja myyntipäätökset
Tulevien osinkojen arviointi

Lainapäätökset
Tavaraluottopäätökset

Vakuuksien ja kovenanttien arviointi
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KUVIO 1. Yrityksen sidosryhmät ja tilinpäätösanalyysin käyttökohteet (mukaillen Kallunki 

2014, 19) 

 

 

3.2  Tilinpäätösanalyysin vaiheet ja menetelmät 

 

Tilinpäätösanalyysi voidaan jakaa kolmeen eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa analyy-

sin perustiedot, kuten tuloslaskelma, tase ja liitetiedot muokataan ns. standardoiduksi lähtöai-

neistoksi. Tätä voidaan pitää tilinpäätösanalyysissä välttämättömänä toimenpiteenä, koska se 

mahdollistaa yritys- ja vuosikohtaisen tilinpäätösinformaation vertailun muiden yritysten tai sa-

man yrityksen aikaisempien vuosien tilinpäätöksiin. Nykyinen lainsäädäntö tosin on sellainen, 

että tilinpäätöksen oikaisemisen tarve on selvästi vähäisempi kuin aiemmin. Nykyään tilinpää-

töksen oikaiseminen on käytännössä tilinpäätöksen erien uudelleenjärjestelyä. Tilinpäätöksiä 

koskeva lainsäädäntö ei juurikaan anna yritykselle vapauksia tehdä omia tilinpäätöksen kir-

jauksia koskevia ratkaisuja, joten tilinpäätösten muokkaustarvetta ei paljon ole. (Ikäheimo & 

Malmi & Walden 2016, 99; Niskanen & Niskanen 2003, 19.) Tilinpäätöksen oikaisusta kerro-

taan tarkemmin luvussa 3.3. 

 

Tilinpäätösanalyysin toisessa vaiheessa tehdään mittauskohteiden ja niiden mukaisten ana-

lyysimenetelmien valinta. Analyysin suorittaja saa itse päättää analyysin mittauskohteet ja me-

netelmät. Analyysin menetelmät valitaan analyysin käyttötarkoituksen mukaan. Edellisessä 

Asiakkaat

Yrityksen johto ja työntekijät

Viranomaiset

Toimitusvarmuus
Tuotetuki

Takuut ja muu tuotevastuu

Työsuorituksen arviointi
Kannustin- ja palkkiojärjestelmät

Eläketurva

Verojen määrä
Tiedonantovelvollisuus

Säädellyt toimialat
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kappaleessa mainitut muokkaustoimenpiteet eivät ole millään tavalla riippuvaisia aineiston tu-

levasta käyttötarkoituksesta. (Niskanen & Niskanen 2003, 19.) 

 

Tilinpäätösanalyysin kolmannessa vaiheessa keskitytään tutkimaan yrityksen taloudellista me-

nestystä valittujen tekniikoiden ja vertailukohteiden avulla. Tilinpäätösanalyysin erilaisia ana-

lyysitekniikoita ovat kassavirta-analyysi, prosenttilukumuotoinen tilinpäätös, trendianalyysi 

sekä tunnuslukuanalyysi. Kassavirta-analyysi perustuu kassavirta- ja rahoituslaskelmien laa-

dintaan. Niissä suoriteperusteisen tilinpäätöksen erät muokataan liitetietojen avulla kassape-

rusteisiksi. Prosenttilukumuotoisessa tilinpäätöksessä tilinpäätöksen erät esitetään prosent-

teina liikevaihdosta tai taseen loppusummasta. Tällä tavalla tilinpäätöserien keskinäiset suh-

teet saman vuoden sisällä tulevat hyvin esiin. Trendianalyysi perustuu useamman peräkkäisen 

prosenttilukumuotoisen tilinpäätöksen vertailuun pitäen tarkasteltavan ajanjakson ensimmäistä 

vuotta perusvuotena. Tunnuslukuanalyysissä analysoidaan tuloslaskelmaa ja tasetta käyttä-

mällä suhdelukumuotoisia tunnuslukuja, joilla mitataan yrityksen menestyksen osatekijöitä, ku-

ten kannattavuutta, maksuvalmiutta ja pääomarakennetta eli vakavaraisuutta. (Niskanen & 

Niskanen 2003, 19-20.) Tässä opinnäytetyössä analyysitekniikkana käytetään tunnuslukuana-

lyysiä. 

 

 

3.3  Tilinpäätöksen oikaiseminen 

 

Tilinpäätöksen muokkaamista analyysien pohjaksi kutsutaan tilinpäätöksen oikaisemiseksi. Ti-

linpäätöksen muokkauksessa perusajatuksena on, että tilinpäätökset saadaan hyödyntäjän 

kannalta käyttökelpoiseen ja vertailtavaan muotoon. Suomessa oli pitkään käytössä hyvin ve-

rosidonnainen tilinpäätösnormisto, jonka vuoksi tilinpäätöksiä piti oikaista merkittävästi enem-

män ennen niiden analysointia. Lainsäädännöstä johtuen tilinpäätöksen oikaisemisen tarve on 

nykyään selkeästi vähäisempi kuin aiemmin. Lainsäädäntö jättää kuitenkin edelleen yritysjoh-

dolle mahdollisuuden vaikuttaa tilinpäätöstensä sisältöön tekemällä erilaisia harkinnanvaraisia 

kirjauksia. Tästä johtuen on mahdollista, että virallisessa tilinpäätöksessä ilmoitettu tilikauden 

tulos ja rahoitusasema eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa yrityksen toiminnan kannattavuu-

desta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen lukija pyrkii selvittämään yrityksen liiketoi-

minnan operatiivisen eli todellisen tuloksen, joka kuvaisi mahdollisimman hyvin liiketoiminnan 

volyymia ja kannattavuutta. (Ikäheimo & Malmi & Walden 2016, 99; Kallunki 2014, 75; Salmi 

2012, 144.)  
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Tuloslaskelman oikaisujen tavoitteena on antaa yrityksen liiketoiminnan volyymista ja kannat-

tavuudesta mahdollisimman oikea ja vertailukelpoinen kuva. (Yritystutkimus ry 2017, 18). Vi-

rallisessa raportoidussa tuloslaskelmassa ei esitetä myynti- eikä käyttökatetta. Tuloslaskelman 

muiden välitulosten lisäksi käyttökate esitetään oikaistussa tuloslaskelmassa. Oikaistussa tu-

loslaskelmassa esitetään näin ollen seuraavat välitulokset tässä järjestyksessä: 

 

• Liikevaihto 

• Käyttökate 

• Liiketulos 

• Nettotulos 

• Kokonaistulos 

• Tilikauden tulos (Niskanen & Niskanen 2003, 61-62; Yritystutkimus ry 2017, 18.) 

 

Taseen oikaisuilla pyritään saamaan oikea ja vertailukelpoinen kuva yrityksen taloudellisesta 

asemasta tilinpäätöshetkellä. Taseen oikaisussa tarkoituksena on eliminoida sellaiset vastaa-

vien erät, joilla ei oikeasti ole tulontuottamiskykyä ja vastaavasti merkitä näkyviin sellainen 

olennainen varallisuus, jota ei ole merkitty taseeseen. Oikaistu tase poikkeaa virallisesta tilin-

päätöksen taseesta monella tavalla. Oikaistussa taseessa esitetään muun muassa leasing-

vastuukanta, jota ei esitetä virallisessa tilinpäätöksen taseessa. Leasingvastuukanta kuvaa yri-

tyksen tulevina vuosina erääntyvien leasingmaksujen määrää. (Niskanen & Niskanen 2003, 

70; Salmi 2012, 153.) 

 

Yritystutkimus ry on pitkään laatinut suosituksia ja ohjeita tilinpäätösten oikaisemiseksi osana 

laajempaa yritystutkimusta. Yritystutkimus ry on laatinut oppaan ”Yritystutkimuksen tilinpäätös-

analyysi”, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti tilinpäätökseen tehtäviä oikaisuja ja tilinpäätös-

tunnuslukujen laskentaa. (Kallunki 2014, 75-76.) Tässä opinnäytetyössä noudatetaan edellä 

mainitun oppaan yksityiskohtaisia tilinpäätöksen oikaisemisen ohjeita. 
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4  TUNNUSLUVUT 

 

 

Tunnuslukujen avulla on tarkoitus kuvata ja analysoida yrityksen taloutta sekä sen taloudellisia 

toimintaedellytyksiä. Tunnuslukujen käyttäminen on hyvä tapa yritysten välisessä vertailussa, 

yrityksen historian kuvaamisessa sekä kehityslinjojen löytämisessä ja esittämisessä. Lisäksi 

tunnuslukujen avulla voidaan ottaa huomioon erilaisia seikkoja. Tunnuslukuja käyttämällä voi-

daan eliminoida yritysten välisiä kokoeroja, rahan arvossa tapahtuneita muutoksia sekä muita 

vertailuja vaikeuttavia tekijöitä. (Kaisanlahti & Leppiniemi & Leppiniemi 2017, 155.) 

 

Yrityksen analysoinnissa tulisi käyttää aina useampia tunnuslukuja, jotta saataisiin muodostet-

tua kokonaiskuva yrityksen taloudelliseen suoritukseen ja asemaan vaikuttavista tekijöistä. Yri-

tyksen taloudellisen menestyksen arvioinnissa yksittäisen tunnusluvun käyttö ei kannata, 

koska se tekee arvioinnista vaikeaa ja voi helposti johtaa vääriin johtopäätöksiin. Tunnusluku-

jen käytössä paras tapa on keskittyä ensin muutaman keskeisen tunnusluvun avulla yrityksen 

heikkouksiin ja vahvuuksiin ja niistä lähteä analysoimaan tarkemmin syitä yrityksen heikkouk-

siin ja vahvuuksiin. Tunnuslukujen avulla tehtävä tunnuslukujen tulkinta ja johtopäätösten te-

keminen vaatii aina yrityksen strategian ja sen toimialan ymmärtämistä. Tunnuslukuja voidaan 

laskea käyttämällä erilaisia kaavoja. Niiden laskemisessa ei ole mitään tiettyä oikeaa tapaa tai 

yhtä ainoaa oikeaa kaavaa, vaan niiden jokainen käyttäjä voi muokata tunnusluvun kaavaa 

analyysin käyttötarkoituksen, näkemyksensä sekä tavoitteidensa mukaisesti. (Seppänen 2011, 

67, 69-70.) 

 

Yrityksen taloudellista menestymistä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta käyttä-

mällä erilaisia tilinpäätöstunnuslukuja. Perinteinen tilinpäätösanalyysi perustuu siihen, että ti-

linpäätöstunnuslukuja ja niiden taustalla olevia näkökulmia yrityksen menestymiseen tarkas-

tellaan useimmiten erillisinä. Tilinpäätösanalyysissä perinteisiä tekniikkoja ovat olleet aika-

sarja- ja poikkileikkausanalyysit. Aikasarja-analyysi perustuu saman yrityksen tunnuslukujen 

vertailemiseen eri vuosien välillä. Poikkileikkausanalyysissä taas verrataan eri yritysten tun-

nuslukuja samalla ajanhetkellä. (Kallunki 2014, 81-82.)  
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4.1  Kannattavuus 

 

Yrityksen kannattavuudella tarkoitetaan yrityksen kykyä saada tuotettua liiketoiminnallaan 

enemmän tuloja kuin niiden hankkimiseen käytettyjä menoja. Yrityksen tulot ja menot ovat 

vaihtelevia. Tähän vaikuttaa yrityksen investointien ajoittuminen sekä suhdannevaihtelut, joi-

den vuoksi kannattavuus määritelläänkin pääsääntöisesti yrityksen pitkän aikavälin tulontuot-

tamiskyvyksi. Kannattavuutta voidaan mitata siten, että yrityksen tilikauden tuotot jaetaan yri-

tystoiminnan sitoman pääoman määrällä. Tällä tavalla voidaan mahdollistaa kannattavuuden 

vertailu eri kokoisissa yrityksissä. (Kallunki & Kytönen 2007, 74.) 

 

Tilinpäätösanalyysin tunnusluvuilla mitataan ensisijaisesti lyhyen aikavälin kannattavuutta. 

Kun halutaan tarkastella kannattavuutta pidemmällä aikavälillä, voidaan vertailla useiden pe-

räkkäisten vuosien analyysituloksia. (Niskanen & Niskanen 2003, 112.) 

 

 

4.1.1  Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 

 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yksi käytetyimmistä kannattavuuden tunnusluvuista. Ky-

seessä on suhdeluku, jossa nettotulos eli liikevoitto ja rahoituskulut suhteutetaan sijoitettuun 

pääomaan. Sen on tarkoitus kuvata yrityksen säännöllisen liiketoiminnan tuottoa suhteessa 

tuottoa vaativaan pääomaan. Tuottoa vaativaa pääomaa ovat oma pääoma ja korollinen vieras 

pääoma. (Niskanen & Niskanen 2003, 115; Kallunki & Kytönen 2007, 74-75.) Sijoitetun pää-

oman tuottoprosentti lasketaan seuraavasti: 

 

 

 

Tunnuslukuna sijoitetun pääoman tuottoprosenttia voidaan verrata yrityksen aiempiin vuosiin 

ja toisaalta myös muihin yrityksiin. Tämän avulla voidaan arvioida, onko yrityksen taloudellinen 

tila kehittynyt myönteisesti ja onko yritys pääoman tuoton osalta kilpailukykyinen toimialallaan. 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on tunnuslukuna hyvä, sillä se ei ole niin riippuvainen toi-

mialasta. Tätä tunnuslukua voikin käyttää kohtuullisen hyvin selvitettäessä yrityksen kannatta-

vuutta, olkoon kyseessä mikä toimiala tahansa. (Ikäheimo & Malmi & Walden 2016, 106; Vilk-

kumaa 2010, 45.) 
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4.1.2  Kokonaispääoman tuottoprosentti 

 

Kokonaispääoman tuottoprosentti on yrityksen kannattavuuden mittari, joka ei ole riippuvainen 

yrityksen veronmaksupolitiikasta eikä yhtiömuodosta johtuvasta verotustekniikasta. Kokonais-

pääoman tuottoprosentti mittaa yrityksen kykyä tehdä tulosta kaikelle toimintaan sitoutuneelle 

pääomalle. Kokonaispääoman tuottoprosentti lasketaan seuraavasti: 

 

 

 

Yritystutkimus ry antaa kokonaispääoman tuottoprosentille seuraavat ohjearvot: 

 

yli 10% hyvä 

5–10% tyydyttävä 

alle 5% heikko 

 

Kokonaispääoman tuottoprosentti saadaan nettotuloksen, rahoituskulujen ja verojen sum-

masta, joka jaetaan oikaistun taseen loppusummalla eli kokonaispääomalla. Kokonaispää-

oman tuottoprosentti on esim. sijoitettua pääoman tuottoprosenttia parempi tunnusluku silloin, 

kun pääoman jakoa korottomaan ja korolliseen ei pystytä varmasti selvittämään. (Leppiniemi 

& Kykkänen 2015, 174; Yritystutkimus ry 2017, 66-67.) 

 

 

4.1.3  Oman pääoman tuottoprosentti 

 

Yrityksen kannattavuutta voidaan mitata oman pääoman tuottoprosentilla. Oman pääoman 

tuottoprosentti kuvaa, kuinka paljon yritys on saanut tuottoa omalle pääomalle. Tämä tunnus-

luku siis kuvaa kannattavuutta omistajien näkökulmasta. (Kallunki & Kytönen 2007, 77.) Oman 

pääoman tuottoprosentti lasketaan seuraavalla kaavalla: 
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Kaavan osoittajassa käytetään nettotulosta, joka saadaan rahoituskulujen ja verojen vähentä-

misen jälkeen, sillä nämä kuluerät eivät kuulu oman pääoman sijoittajan saamaan tuottoon. 

Yritys maksaa aina ensimmäisenä korvauksen vieraalle pääomalle ja sen jälkeen verot, ja tä-

män jälkeen jäljelle jäänyt voitto on korvausta oman pääoman sijoittajalle. Kaavan nimittäjässä 

käytetään oikaistua omaa pääomaa. Oman pääoman sijoittajien oma tuottovaatimus määritte-

lee oman pääoman tuottoprosentin riittävän tason. (Kallunki 2014, 103-104; Kallunki & Kytönen 

2007, 78; Niskanen & Niskanen 2003, 116.) 

 

Yrityksen velkaisuus vaikuttaa oman pääoman tuottoprosenttiin. Huomioitava asia on, että yri-

tys voi kasvattaa nettotulostaan ainoastaan vieraan pääoman määrää lisäämällä. Tämä johtuu 

siitä, että vieraalla pääomalla rahoitettujen investointien tuotto kasvattaa nettotulosta. Nettotu-

loksen kasvaessa oman pääoman tuottoprosentti kasvaa, koska tunnusluvun nimittäjässä 

oleva oman pääoman määrä pysyy samana. Oman pääoman tuoton kasvattaminen velkaisuu-

della on suuri riski, sillä taloudellisesti huonoina aikoina yrityksen liiketoiminnan tuotot piene-

nevät, mutta vieraan pääoman korkomaksut tulee edelleen maksaa. Vieraan pääoman runsas 

käyttö kasvattaa reilusti oman pääoman tuottoa hyvinä aikoina, mutta huonoina aikoina se voi 

myös heikentyä yhtä merkittävästi. (Kallunki & Kytönen 2007, 78.)  

 

 

4.1.4  Käyttökateprosentti 

 

Käyttökate ei sisälly virallisen tuloslaskelman välitulokseen, mutta oikaistussa tuloslaskel-

massa se esitetään. Käyttökate saadaan lisäämällä liiketulokseen sitä ennen tuloslaskelmassa 

olevat poistot ja arvonalentumiset. Käyttökateprosentti lasketaan seuraavasti: 

 

 

 

Käyttökateprosentti on voittoperusteinen tunnusluku, joka on melko toimialasidonnainen. (Vilk-

kumaa 2010, 47). Tästä syystä käyttökateprosenttia kannattaakin verrata vain saman toimialan 

yritysten kesken. Käyttökateprosentille ei ole olemassa yleispätevää tavoitearvoa. Käyttökate-

tason riittävyyden arvioinnissa tulee toimialan lisäksi ottaa huomioon aineellisten sekä aineet-

tomien hyödykkeiden poistovaatimukset ja vieraan pääoman rahoituskulujen määrä. (Leppi-

niemi & Kykkänen 2015, 173; Yritystutkimus ry 2017, 63-64.) 
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4.1.5  Liiketulosprosentti 

 

Liikevoitto eli liiketulos on oikaistun tuloslaskelman välitulos, joka eroaa virallisen tuloslaskel-

man liikevoitosta analyysissä suoritettujen oikaisujen määrällä. Näitä oikaisuja voivat olla esim. 

laskennallinen palkkakorjaus sekä liiketoiminnan muista tuotoista ja kuluista satunnaisiin eriin 

tehdyt siirrot. Liiketulosprosentti kertoo, onko liiketoiminta kannattavaa, eli kuinka paljon yrityk-

sen liiketoiminta tuottaa tuottoa suhteessa liikevaihtoon. Liiketulosprosentti lasketaan seuraa-

valla tavalla: 

 

 

 

Yritystutkimus ry:n mukaan liikevoittoprosenttia arvioitaessa voidaan käyttää seuraavanlaisia 

ohjearvoja: 

 

yli 10% hyvä 

5-10% tyydyttävä 

alle 5% heikko 

 

Tunnuslukuna liikevoittoprosentti on käyttökateprosentin lailla melko toimialasidonnainen. Lii-

kevoittoprosentti soveltuu pääsääntöisesti yksittäisen yrityksen kehityksen seuraamiseen ja 

toimialan sisäiseen vertailuun. (Seppänen 2011, 113; Vilkkumaa 2010, 47; Yritystutkimus ry 

2017, 64-65.) 

 

 

4.1.6  Nettotulosprosentti 

 

Voittoperusteisista tunnusluvuista tunnetuin on nettotulosprosentti, joka on tyypillinen kannat-

tavuutta mittaava tunnusluku. Nettotulosprosentin avulla mitataan yrityksen toiminnan katetta, 

kun kaikki säännölliset tuotot ja kulut on otettu huomioon. Nettotulosprosentti kertoo, kuinka 

monta prosenttia yrityksen liikevaihdosta jää voittoriville kaikkien kulujen ja verojen jälkeen. 

Nettotulosprosentti lasketaan seuraavalla kaavalla: 
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Nettotulos saadaan lisäämällä liiketulokseen tuloslaskelman rahoitustuotot, jonka jälkeen vä-

hennetään rahoituskulut ja verot. Yrityksen nettotuloksen tulisi olla positiivinen, jotta toimintaa 

voidaan pitää kannattavana. Nettotulosprosentille ei ole määrätty varsinaisia ohjearvoja, vaan 

nettotuloksen riittävyys sekä vaadittava vähimmäistaso määräytyvät pääomarakenteen vah-

vistamispyrkimysten ja voitonjakotavoitteiden mukaan. Toimialan sisällä nettotulosprosentti ku-

vastaa hyvin yritystoiminnan kannattavuutta. Mitä suurempi yrityksen nettotulosprosentti on, 

sitä paremmin yritys pystyy maksamaan omistajilleen osinkoa. (Kallunki 2014, 93; Kallunki & 

Kytönen 2007, 79; Vilkkumaa 2010, 47; Yritystutkimus ry 2017, 65.) 

 

 

4.2  Maksuvalmius 

 

Maksuvalmius eli likviditeetti tarkoittaa yrityksen jatkuvaa kykyä suoriutua maksuvelvoitteis-

taan. Näin ollen maksuvalmius kuvaa yrityksen rahoituksen riittävyyttä lyhyellä aikavälillä. Yri-

tyksen likviditeettiä voidaan pitää riittävänä, kun yrityksen kassareservi sekä nopeasti rahaksi 

muutettava omaisuus riittää kattamaan kaikki yrityksen maksut. Tällöin yritys ei joudu turvau-

tumaan kalliiseen lyhytaikaiseen rahoitukseen, eikä tarvitse maksaa viivästyskorkoja. (Kallunki 

2014, 123.) 

 

Toisaalta liian suuri likviditeetti ei ole tavoiteltavaa. Ylilikvidillä yrityksellä on paljon huonosti 

tuottavia lyhytaikaisia sijoituksia ja kassavaroja, mikä taas laskee pääoman tuottoa. Yrityksen 

täytyy löytää optimaalinen likviditeetin taso, jotta pääoma olisi tältä osin tehokkaassa käytössä. 

Ylimääräinen likviditeetti kannattaa hyödyntää investoimalla kannattaviin investointikohteisiin. 

Mikäli kannattavia investointikohteita ei ole, likviditeetti tulee jakaa omistajille osinkoina tai 

omien osakkeiden takaisinostoina. Mikäli yrityksellä on tarvetta keventää pääomarakennet-

taan, yritys voi käyttää ylimääräisen likviditeetin korollisen vieraan pääoman takaisinmaksuun. 

(Kallunki 2014, 123.) 

 

Yrityksen likviditeettiä mitataan useimmiten tunnusluvuilla siten, että yrityksen likvidit rahavarat 

sekä muu nopeasti rahaksi muutettava omaisuus suhteutetaan lyhytaikaisiin velkoihin. Näin 
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lasketaan muun muassa tunnusluvut quick ratio ja current ratio, joita on jo hyvin pitkään käy-

tetty laajasti eri puolilla maailmaa likviditeetin tunnuslukuina. Nettokäyttöpääomaprosentti on 

myös usein likviditeetin mittaamiseen käytetty tunnusluku. (Kallunki 2014, 123, 126.) 

 

 

4.2.1  Quick ratio 

 

Quick ratiota voidaan pitää maksuvalmiuden tiukimpana tunnuslukuna, sillä sen laskemisessa 

ainoastaan yrityksen rahoitusomaisuus luetaan likvideiksi varoiksi. Quick ratiossa ei huomioida 

muuta nopeasti rahaksi muutettavaa omaisuutta, kuten vaihto-omaisuutta. Tämä johtuu siitä, 

että vaihto-omaisuuden todellinen markkina-arvo ei välttämättä vastaisi kirjanpidollista arvoa 

siinä vaiheessa, jos yrityksen toiminta loppuisi. Quick ratio lasketaan seuraavalla tavalla: 

 

 

 

Yritystutkimus ry:n antamat ohjearvot quick ratiolle ovat: 

 

yli 1 hyvä 

0,5 – 1 tyydyttävä 

alle 0,5 heikko  

 

Quick ration kaavassa osoittajana on rahoitusomaisuus ja nimittäjänä lyhytaikainen vieras pää-

oma eli lyhytaikaiset velat. Rahoitusomaisuutta ovat yrityksen lyhytaikaiset saamiset, joista 

suurin erä on useimmiten myyntisaamiset, rahat ja rahoitusarvopaperit. Yritystutkimus ry oh-

jeistaa, että rahoitusomaisuudesta vähennetään mahdolliset osatuloutusten saamiset ja lyhyt-

aikaisista veloista vähennetään lyhytaikaiset saadut ennakot. (Kallunki 2014, 124; Kallunki & 

Kytönen 2007, 86.)  
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4.2.2  Current ratio 

 

Current ratio on maksuvalmiutta mittaava tunnusluku. Current ratio eroaa quick ratiosta siten, 

että likviditeettiä tarkastellaan current ratiossa pidemmällä ajanjaksolla. Current ratiossa aja-

tellaan, että yritys voi likvidaatiotilanteessa realisoida vaihto-omaisuuden nopeasti rahaksi, jol-

loin yritys pystyy käyttämään tästä saadut rahat lyhytaikaisen vieraan pääoman takaisin mak-

samiseen. Vaihto-omaisuuden realisointiarvo voi tosin olla epävarma, koska yritysten välillä on 

toimialakohtaisia eroja. Esimerkiksi varaston markkina-arvoon vaikuttaa se, millaisia tuotteita 

varastossa on. Vaihto-omaisuuden realisointiarvon epävarmuus tulee huomioida tunnuslukua 

käytettäessä. Current ratio lasketaan seuraavasti: 

 

 

 

Yritystutkimus ry:n ohjearvot current ratiolle ovat: 

 

yli 2 hyvä 

1 – 2 tyydyttävä 

alle 1 heikko 

 

Current ration kaavassa osoittajana on rahoitusomaisuus ja vaihto-omaisuus ja nimittäjänä on 

lyhytaikainen vieras pääoma. Kaava eroaa quick ratiosta siten, että lyhytaikaisia saatuja enna-

koita ei vähennetä. (Kallunki 2014, 125-126; Kallunki & Kytönen 2007, 87.)  

 

 

4.2.3  Nettokäyttöpääomaprosentti 

 

Yrityksen maksuvalmiuden mittaamisessa käytetään usein myös nettokäyttöpääomaa. Netto-

käyttöpääoman on tarkoitus kuvata lyhytaikaisten varojen ja velkojen erotusta. Nettokäyttöpää-

oma osoittaa siis sen, kuinka suuri osuus yrityksen pääomasta rahoitetaan omalla pääomalla 

ja pitkäaikaisella vieraalla pääomalla. (Kallunki 2014, 126-127; Yritystutkimus ry 2011, 70.) 

 

Yritystutkimus ry:n mukaan nettokäyttöpääoma lasketaan seuraavasti: 
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Nettokäyttöpääoma voidaan suhteuttaa liikevaihtoon, jolloin saadaan nettokäyttöpääomapro-

sentti. Se kertoo, kuinka suuri osuus liikevaihdosta muodostuu nettokäyttöpääomasta. Netto-

käyttöpääoma lasketaan seuraavalla tavalla: 

 

 

 

Nettokäyttöpääoman kehitystä seuraamalla pystytään havaita, miten yrityksen nettokäyttöpää-

oma muuttuu liikevaihdon muuttuessa. Tehokkaasti toimivassa yrityksessä nettokäyttöpää-

omaprosentti ei kasva liikevaihdon kasvaessa, mikä tarkoittaa sitä, että liikevaihdon kasvu ei 

sitouta lisää nettokäyttöpääomaa. (Kallunki 2014, 126-127; Kallunki & Kytönen 2007, 84-85.) 

 

 

4.3  Vakavaraisuus 

 

Yrityksen vakavaraisuudella eli pääomarakenteella tarkoitetaan vieraan pääoman ja oman 

pääoman osuutta koko pääomasta. Vakavaraisuudesta puhuttaessa voidaan käyttää myös ni-

mityksiä velkaisuus tai rahoitusrakenne. Yrityksen vakavaraisuus kertoo yrityksen kyvystä sel-

viytyä pitkän aikavälin sitoumuksistaan eli veloista pidemmällä ajanjaksolla. Vakavaraisen yri-

tyksen vieraan pääoman osuus koko pääomasta ei ole liian suuri, ja yritys pystyy helposti sel-

viytymään vieraan pääoman korkomaksuista. Vakavaraisuus on tärkeää erityisesti taloudelli-

sesti heikompina aikoina, jolloin liiketoiminnan tuotot ovat useimmiten heikommalla tasolla ja 

liian suuret korkomaksut saattavat johtaa yrityksen rahoitukselliseen kriisiin. Heikko vakavarai-

suus tarkoittaa suurta vieraan pääoman määrää ja suuria korkokuluja. (Kallunki & Kytönen 

2007, 80; Niskanen & Niskanen 2003, 130.) 

 

Yrityksen pääomarakenne on tärkeässä asemassa arvon luomisessa omistajien näkökul-

masta. Mikäli yrityksellä on kannattavia investointikohteita, yritys pystyy rahoittamaan inves-

tointejaan vieraalla pääomalla ja maksamaan investointiensa tuomalla kassavirralla operatiivi-

sen liiketoiminnan kulut sekä vieraan pääoman kustannukset. Loppuosa investointien kassa-

virroista jää omistajien haltuun. Näin ollen omistajat saavat tuloja myös siitä osasta investoin-
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teja, joiden rahoittamiseen omistajat eivät ole käyttäneet sijoitettua pääomaa. Kun vieraan pää-

oman käytöllä lisätään oman pääoman tuottoa, puhutaan vieraan pääoman vipuvaikutuksesta. 

(Kallunki 2014, 114.) Tässä luvussa esitetään ja käsitellään yrityksen vakavaraisuuden mittaa-

miseen käytettäviä tunnuslukuja, kuten omavaraisuusastetta, suhteellista velkaantuneisuutta 

sekä nettovelkaantumisastetta.   

 

 

4.3.1  Omavaraisuusaste 

 

Omavaraisuusaste on usein käytettävä vakavaraisuuden tunnusluku. Vakavaraisuuden mit-

taamisen lisäksi omavaraisuusaste mittaa yrityksen tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä si-

toumuksistaan pidemmällä ajanjaksolla. Tunnuslukuna omavaraisuusaste ilmaisee prosent-

teina oman pääoman ja koko pääoman välisen suhteen. (Kallunki & Kytönen 2007, 80; Leppi-

niemi & Kykkänen 2015, 175; Yritystutkimus ry 2017, 69.) Omavaraisuusaste lasketaan seu-

raavalla tavalla: 

 

 

 

Omavaraisuusasteet vaihtelevat eri toimialojen välillä, mutta Yritystutkimus ry antaa omavarai-

suusasteelle seuraavanlaisia ohjearvoja: 

 

yli 40 % hyvä 

20–40 % tyydyttävä 

alle 20 % heikko 

 

Omavaraisuusasteen kaavan jakajana olevasta oikaistun taseen loppusummasta vähenne-

tään sellaiset saadut ennakot, jotka liittyvät keskeneräiseen työhön tai projektiin. Saaduilla en-

nakoilla ei ole normaalisti takaisinmaksuvelvoitetta, vaan se poistuu taseesta sitten, kun työ on 

valmis. Omavaraisuusaste on suhteellisen hyvin toimialasta riippumaton, joten sen hyödyntä-

minen on järkevää eri yritysten ja toimialojen vertailussa. (Niskanen & Niskanen 2003, 131; 

Vilkkumaa 2010, 50; Yritystutkimus ry 2017, 69.) 

 

 



23 

 

4.3.2  Suhteellinen velkaantuneisuus 

 

Suhteellinen velkaantuneisuus on yksi vakavaraisuuden tunnusluvuista. Suhteellinen velkaan-

tuneisuus kuvastaa yrityksen vieraan pääoman välistä suhdetta yrityksen liikevaihtoon. Tätä 

tunnuslukua voidaan vertailla luotettavasti vain saman toimialan yritysten kesken. Mitä korke-

ampi suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku on, sitä heikompana sitä voidaan pitää. (Kal-

lunki & Kytönen 2007, 81; Niskanen & Niskanen 2003, 132; Vilkkumaa 2010, 51.) Suhteellinen 

velkaantuneisuus lasketaan seuraavan kaavan mukaan: 

 

 

 

Yritystutkimus ry antaa tunnusluvulle seuraavanlaiset ohjearvot: 

 

alle 40 % hyvä 

40–80 % tyydyttävä 

yli 80 % heikko 

 

Suhteellista velkaantuneisuutta voidaan pitää omavaraisuusastetta parempana mittarina, mi-

käli vertailtavien yritysten käyttöomaisuus on eri ikäistä tai yritysten käyttämät poistomenetel-

mät ovat toisistaan poikkeavia. Suhteellinen velkaantuneisuus voidaan laskea melko luotetta-

vasti myös oikaisemattomista tilinpäätöstiedoista, koska tunnusluvussa ei käytetä sellaisia ti-

linpäätöseriä, joihin joustokohdat vaikuttaisivat. (Kallunki & Kytönen 2007, 82.) 

 

 

4.3.3  Nettovelkaantumisaste (gearing) 

 

Edellä mainittujen omavaraisuusasteen ja suhteellisen velkaantuneisuuden lisäksi yksi käyte-

tyimmistä vakavaraisuuden mittareista on nettovelkaantumisaste, josta käytetään myös nimi-

tystä gearing-luku. Nettovelkaantumisasteella voidaan mitata yrityksen nettovelkojen ja oman 

pääoman suhdetta. (Kallunki & Kytönen 2007, 83-84; Kallunki 2014, 118.) Nettovelkaantumis-

asteen kaava on seuraava: 
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Kun osoittajana olevasta korollisesta vieraasta pääomasta vähennetään rahat ja rahoitusarvo-

paperit, saadaan operatiivisen liiketoiminnan todellista velkaantumista kuvaava tunnusluku, 

joka on vertailukelpoinen eri yritysten välillä. Nimittäjänä käytetään oikaistua omaa pääomaa. 

Mikäli tunnusluvun arvo on alle 1, sitä voidaan pitää hyvänä. Mikäli tunnusluku on negatiivinen 

ja jos negatiivisuus johtuu negatiivisesta omasta pääomasta, tunnusluvun arvo on heikko. (Kal-

lunki 2014, 118; Leppiniemi & Kykkänen 2015, 176; Yritystutkimus ry 2017, 71.) 
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5  KATSASTUSALA SUOMESSA 

 

 

Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyössä käsiteltävien case-yritysten Katsastus A:n ja Kat-

sastus B:n toimialaa Suomessa. Toimiala on kokenut muutoksia viime vuosina. Näihin muu-

toksiin perehdytään tässä luvussa tarkemmin. Luku 5.1 käsittelee katsastusten taustaa sekä 

tarkoitusta, käsittäen esimerkiksi sen, kenellä on oikeus harjoittaa katsastusalan toimintaa ja 

millaisia lupia alalla vaaditaan. Luvussa 5.2 keskitytään katsastusalalla tapahtuneisiin sekä tu-

leviin muutoksiin. Tarkastelussa on katsastusalan markkinaosuuksien kehitys viime vuosien 

aikana. Lisäksi luvussa käsitellään hieman myös digitalisaation hyötyjä ja vaikutuksia katsas-

tusalan toimintaan. 

  

 

5.1  Tausta ja tarkoitus 

 

Katsastusten tavoitteena on varmistaa, että käytössä olevat ajoneuvot ovat turvallisessa ja hy-

väksyttävässä kunnossa. Ajoneuvojen liikennekelpoisuus selvitetään ja varmistetaan määrä-

aikaiskatsastusten avulla. Katsastustoimintaa saa harjoittaa Suomessa Liikenteen turvallisuus-

virasto Trafin myöntämällä katsastusluvalla. Suomessa suoritetaan joka vuosi n. 3,5 miljoonaa 

määräaikaiskatsastusta ja niiden jälkitarkastusta. Katsastustoimintaa koskevista reunaeh-

doissa säännellään EU:n katsastusdirektiivissä (2014/45/EU). Katsastusalan toimintaa sään-

nellään myös kansallisesti muun muassa katsastuslupien osalta. (Trafi 2018, 1.) Katsastusala 

on kokenut muutoksia viimeisen viiden vuoden aikana. Katsastusalaa koskevista muutoksista 

kerrotaan lisää luvussa 5.2. 

 

Katsastajan ammattiin vaaditaan katsastajan peruskoulutus. Täyttääkseen luvan suorittaa 

määräaikais- ja valvontakatsastuksia katsastajalta edellytetään vähintään: 

 

1) tekniikan ammattikorkeakoulututkintoa ja vähintään 30 opintopistettä joko ammattikor-

keakoulun ajoneuvotekniikan perus- ja ammattiopintoja tai ammattikorkeakoulun muita 

soveltuvia konetekniikan perus- ja ammattiopintoja; 

 

2) katsastustoimintaan soveltuvaa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa 

(531/2017) tarkoitettua erikoisammattitutkintoa; tai 
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3) katsastustoimintaan soveltuvaa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoi-

tettua ammattitutkintoa. (Finlex. Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta 957/2013 3. 

luku 18 §.) 

 

Ajoneuvojen katsastustoiminnan harjoittaminen edellyttää Trafin myöntämää toimilupaa. Toi-

milupa voidaan myöntää Suomessa rekisteröidylle oikeushenkilölle. (Sippola 2014, 35.) Kat-

sastusluvasta säädetään laissa (Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta 13.12.2013/957). Kat-

sastuslupa voidaan myöntää hakemuksesta katsastusten suorittamiseen katsastuslajeittain 

yhteen tai useampaan lupalajiin seuraavasti: 

 

1) kevyiden ajoneuvojen määräaikais- ja valvontakatsastuksiin; 

 

2) raskaiden ajoneuvojen määräaikais- ja valvontakatsastuksiin; 

 

3) kevyiden ajoneuvojen määräaikais-, valvonta-, rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsas-

tuksiin; 

 

4) raskaiden ajoneuvojen määräaikais-, valvonta-, rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkat-

sastuksiin. (Finlex. Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta 957/2013 2. luku 6 §.) 

 

Edellä mainittu jaottelu lupalajien kesken muuttuu 1.11.2019. Tällöin muutetun 6 § mukaan 

katsastuslupa myönnetään hakemuksesta, ja se oikeuttaa kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen 

määräaikais-, valvonta-, rekisteröinti-, muutos- ja kytkentäkatsastuksiin. (Finlex. Laki ajoneu-

vojen katsastustoiminnasta 2. luku 6 §.) 

 

 

5.2  Toimialan muutokset 

 

Katsastusalalla on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Suurin muutos on vuonna 

2014 voimaan tullut lakimuutos, jonka myötä katsastuksia on ollut mahdollista suorittaa ensim-

mäistä kertaa korjaamoilla. Tämän lisäksi muutos on mahdollistanut katsastuslupien jaottelun 

kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen välillä. (Trafi 2018, 1.) Vuoden 2014 lakimuutoksella pyrittiin 
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helpottamaan yrittäjien tuloa katsastusalalle. Uusien pienten yritysten alalle tuloa on helpotta-

nut se, että nykyään on mahdollista hankkia toimilupa vain kevyiden ajoneuvojen katsastami-

seen, jolloin katsastustoiminnasta vastaavan henkilön pätevyysvaatimukset oikeuttavat vain 

kevyiden ajoneuvojen katsastuksiin. Uuden lain myötä katsastustoiminnan aloittamisen kus-

tannukset ovat pienentyneet, mikä on lisännyt uusien katsastusalan yrittäjien määrää. (Trafi 

2018, 9.) 

 

Uusi katsastussääntely tuli voimaan 20. toukokuuta 2018, jonka myötä henkilö- ja pakettiauto-

jen määräaikaiskatsastusväli harvenee. Uudistuksen myötä auto pitää katsastaa ensimmäisen 

kerran neljän vuoden ikäisenä ja sen jälkeen joka toinen vuosi kymmeneen vuoteen asti. Tä-

män jälkeen auto tulee käyttää katsastuksessa vuosittain. Ennen uudistusta uusi auto täytyi 

katsastaa ensimmäisen kerran kolmivuotiaana, jonka jälkeen katsastuksesta on ollut välivuosi. 

Viidennestä vuodesta eteenpäin katsastuksessa tuli käydä vuosittain. (Aamulehti 16.5. 2018.) 

 

 

5.2.1  Markkinaosuuksien kehitys 

 

Taulukossa 1 kuvataan katsastusyritysten markkinaosuuksien kehittymistä vuodesta 2012 

vuoteen 2017. Taulukosta 1 voidaan huomata, että suurempien katsastusalan toimijoiden 

markkinaosuudet ovat olleet laskusuuntaisia, kun taas muiden pienempien toimijoiden markki-

naosuus on ollut jatkuvassa kasvussa. Muiden pienten toimijoiden markkinaosuus on ollut 38 

% vuonna 2012. Markkinaosuuden kasvu muiden osalta on ollut tasaisessa kasvussa koko 

ajan. Muiden pienten toimijoiden markkinaosuus on yli puolet vuonna 2017, mikä on merkittävä 

huomio. Vuoden 2014 lakimuutoksella on hyvin todennäköinen yhteys tähän, sillä katsastus-

alalle tulo on helpottunut, mikä on lisännyt pienten yksityisten katsastusyritysten määrää. Näyt-

tääkin siltä, että katsastusala on kehittymässä kohti pienempiä yrityksiä. 

 

TAULUKKO 1. Katsastusyritysten markkinaosuuksien kehitys (mukaillen Trafi 2018, 9) 

 

 

(jatkuu) 

 

Yritys
Markkinaosuus 

2012

Markkinaosuus 

2013

Markkinaosuus 

2014

Markkinaosuus 

2015

Markkinaosuus 

2016

Markkinaosuus 

2017

A-Katsastus 

Oy 33,20 % 32,40 % 29,10 % 27,10 % 25,50 % 25,15 %
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TAULUKKO 1. (jatkuu) 

 

 

 

 

5.2.2  Digitalisaation käyttö ja vaikutukset katsastusalalla 

 

Digitalisaatio tarjoaa monenlaisia toimintamalleja tämän päivän liiketoimintaan. Eri toimialoille 

löytyy erilaisia digitaalisia ohjelmistoja, joiden avulla voidaan automatisoida sekä tehostaa 

työskentelyä eri toimialoilla. Katsastusalalla digitalisaatio näkyy esimerkiksi siten, että katsas-

tusprosessissa käytetään tablettitietokoneita. Ideana on, että katsastusprosessi nopeutuu mo-

biililaitteissa toimivan Protacon Muster-katsastusjärjestelmän avulla. Katsastusten tarkistustu-

lokset syötetään suoraan tablettitietokoneelle, josta asiakkaalle voidaan tulostaa katsastus-

päätös heti mukaan. (Protacon. Autokatsastukset nopeutuvat tabletin avulla.) 

 

Muster-katsastusjärjestelmä on tarkoitettu katsastusalan yrittäjille. Kyseessä on toiminnanoh-

jausjärjestelmä, jossa tieto päivittyy reaaliaikaisesti. Musterin avulla voidaan hoitaa katsastuk-

sien ajanvaraukset, mittaustulokset, kassatoiminnot, katsastuspäätökset sekä työjonot. Lisäksi 

palvelulla voidaan hallita asiakastietoja, laskutusta ja raportointia, joka yhdistää useamman eri 

linjan ja toimipisteen tiedot samaan näkymään. (Protacon. Muster.) 

 

Digitalisaatio mahdollistaa tänä päivänä yrityksille esimerkiksi verkkolaskutuksen. Verkkolasku 

on sähköisessä muodossa lähetettävä ja vastaanotettava lasku, josta löytyy kaikki samat tiedot 

kuin paperilaskusta. Yhä useammat yritykset ovat siirtyneet verkkolaskutukseen. Verkkolaskun 

käyttäminen tarkoittaa yritykselle lähes poikkeuksetta kustannussäästöjä. (Lahti & Salminen 

2008, 57.) Tämän opinnäytetyön toisella kohdeyrityksellä, Katsastus A:lla on käytössään verk-

K1 

Katsastajat 

Oy 13,60 % 12,40 % 14,80 % 12,00 % 12,44 % 11,88 %

Yksityiset K-

asemat Oy 10,30 % 9,80 % 8,40 % 7,40 % 6,39 % 6,40 %

HelppoKatsa

stus Oy 1,80 % 2,20 % 2,00 % 3,00 % 3,69 % 3,67 %

E. Valjakka 

Oy 3,00 % 2,90 % 2,70 % 2,70 % 2,59 % 2,35 %

Muut 38 % 40,30 % 42,90 % 47,80 % 49,39 % 50,54 %

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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kolaskutus. Katsastus A:n yrittäjän mukaan verkkolaskun käyttö vähentää paperista arkistoin-

tia, mikä taas lisää tehokkuutta. Lisäksi Katsastus A:n yrittäjä näkee, että verkkolasku on eko-

loginen ja kustannustehokas ratkaisu, jonka vuoksi se on otettu käyttöön myös katsastusalalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

6  CASE-YRITYSTEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI 

 

 

Tässä luvussa analysoidaan Katsastus A:n ja Katsastus B:n tilinpäätöksiä tunnuslukuanalyysin 

avulla. Tämän opinnäytetyön liitteistä 1-4 löytyvät Katsastus A:n ja Katsastus B:n tilinpäätökset 

sekä oikaistut tilinpäätökset, joiden pohjalta tämä tilinpäätösanalyysi tehdään. Analyysissä 

käytetään luvussa 4 esitettyjä tunnuslukuja, joiden avulla analysoidaan Katsastus A:n ja Kat-

sastus B:n taloudellista menestymistä tilikausien 2017 ja 2018 välisenä aikana. Huomioitava 

asia Katsastus A:n kohdalla on se, että tilikausi 2017 on yrityksen ensimmäinen tilikausi, joten 

se on hyvä ottaa huomioon arvioitaessa Katsastus A:n taloudellista menestymistä ensimmäi-

senä tilikautena. Tästä syystä kohdeyritysten taloudellista menestymistä arvioidaan vain kah-

den edellisen tilikauden tilinpäätöksillä. 

 

 

6.1  Kannattavuus 

 

Katsastus A:n ja Katsastus B:n kannattavuutta arvioidaan kokonaispääoman tuottoprosentin, 

käyttökateprosentin, liiketulosprosentin sekä nettotulosprosentin avulla, joiden kaavat esiteltiin 

luvussa 4.1. Samassa luvussa esitettyä sijoitetun pääoman tuottoprosenttia ja oman pääoman 

tuottoprosenttia ei lasketa tämän opinnäytetyön kohdeyrityksille siitä syystä, että tässä tapauk-

sessa ne eivät anna riittävän oikeaa kuvaa kohdeyritysten taloudellisesta tilasta kahden tilikau-

den aikana. Tässä työssä käytetäänkin nyt sellaisia kannattavuuden tunnuslukuja, jotka sovel-

tuvat myös lyhyemmän aikavälin kannattavuuden mittaamiseen. 

 

Kuviossa 2 kuvataan Katsastus A:n ja Katsastus B:n liiketulosprosenttia tilikausilta 2017 ja 

2018. Liiketulosprosentti on saatu jakamalla tilikauden liiketulos liiketoiminnan tuotoilla yh-

teensä, jonka tulos on kerrottu sadalla. Kuviosta nähdään, että vuonna 2017 Katsastus A:n 

liiketulosprosentti oli -17,18 % ja Katsastus B:llä vastaavana vuonna -5,02 %. Vuonna 2018 

Katsastus B:n liiketulosprosentti jatkoi heikkenemistään arvoon -18,79 %, kun taas Katsastus 

A:n liiketulosprosentti kasvoi arvoon 24,51 %. Yritystutkimus ry:n antamien ohjearvojen mu-

kaan liiketulosprosentin ollessa alle 5 % tulosta voidaan tällöin pitää heikkona, ja tuloksen ol-

lessa yli 10 % tulos on hyvä. Katsastus B:n liiketulosprosentti oli molempina vuosina negatiivi-

nen eli tulos on erittäin heikko. Katsastus A:n liiketulosprosentti vuonna 2017 oli myös erittäin 

heikko, mutta vuonna 2018 liiketulos oli erittäin hyvä. 
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KUVIO 2. Liiketulosprosentti 

 

Kuviossa 3 esitetään Katsastus A:n ja Katsastus B:n käyttökateprosentit vuosilta 2017 ja 2018. 

Käyttökateprosentti saadaan jakamalla käyttökate liiketoiminnan tuotoilla yhteensä, jonka tulos 

kerrotaan sadalla. Kuviosta voidaan huomata, että Katsastus B:n käyttökateprosentti oli -3,87 

% vuonna 2017 ja seuraavana vuonna se laski arvoon -17,71 %. Katsastus A:lla oli myös ne-

gatiivinen käyttökateprosentti vuonna 2017 arvon ollessa -13,78 %. Seuraavana vuonna Kat-

sastus A:n käyttökateprosentti kohosi arvoon 26,64 %. Yritystutkimus ry:n ohjearvojen mukaan 

Katsastus B:n käyttökateprosentti on erittäin heikko molempina tarkasteluvuosina. Katsastus 

A:lla vuosi 2017 oli myös erittäin heikko käyttökateprosenttia ajatellen, mutta seuraavana 

vuonna käyttökateprosentti oli jo erittäin hyvä.  

 

 

KUVIO 3. Käyttökateprosentti 
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Kuviossa 4 kuvataan Katsastus A:n ja Katsastus B:n nettotulosprosentin kehittymistä tilikau-

sina 2017 ja 2018. Kuviosta voidaan huomata, että nettotulosprosentit ovat hyvin saman suun-

taisia molemmilla yrityksillä ja molempina vuosina verrattuna esim. kuviossa 2 kuvattuun liike-

tulosprosenttiin. Alla olevasta kuviosta nähdään, että vuonna 2017 Katsastus A:n nettotulos-

prosentti oli -19,85 % ja Katsastus B:llä vastaavasti -5,38 %, eli molemmat yritykset tekivät 

tappiota kyseisenä vuonna. Katsastus A:n nettotulosprosentti kääntyi positiiviseksi vuonna 

2018, kun nettotulosprosentti oli 21,03 %. Katsastus B:n nettotulosprosentti laski edelleen edel-

liseen vuoteen verrattuna, kun nettotulosprosentti putosi samalle tasolle, kun Katsastus A:lla 

edellisenä vuonna. 

 

 

 

KUVIO 4. Nettotulosprosentti 

 

Kokonaispääoman tuottoprosentilla mitataan yrityksen kykyä tehdä tulosta kaikelle toimintaan 

sitoutuneelle pääomalle. (Yritystutkimus ry 2017, 67). Kuviossa 5 esitetään Katsastus A:n ja 

Katsastus B:n kokonaispääoman tuottoprosentti tilikausilta 2017 ja 2018. Kuviosta voidaan 

huomata, että kokonaispääoman tuottoprosentti oli molemmilla yrityksillä negatiivinen vuonna 

2017. Katsastus A:n kokonaispääoman tuottoprosentti oli -48,82 % ja Katsastus B:n kokonais-

pääoman tuottoprosentti oli -27,71 %. Katsastus B:n kokonaispääoman tuottoprosentti putosi 

arvoon -253,58 % vuonna 2018, kun taas Katsastus A:n kokonaispääoman tuottoprosentti 

kääntyi reilusti positiivisen puolelle. Katsastus A:n kokonaispääoman tuottoprosentti oli tällöin 

93,44 % vuonna 2018. Yritystutkimus ry:n antamien ohjearvojen perusteella voidaan todeta, 

että Katsastus A:n ja Katsastus B:n kokonaispääoman tuottoprosentti oli erittäin heikko vuonna 
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2017. Katsastus B:n kokonaispääoman tuottoprosentti heikkeni entisestään seuraavana 

vuonna. Katsastus A:n kokonaispääoman tuottoprosentti oli erinomainen ja kehityssuunta oli 

positiivinen vuoteen 2017 verrattuna.  

 

 

 

KUVIO 5. Kokonaispääoman tuottoprosentti 

 

 

6.2  Maksuvalmius 

 

Tämän opinnäytetyön kohdeyritysten maksuvalmiutta mitataan quick ratiolla, current ratiolla ja 

nettokäyttöpääomaprosentilla. Näiden maksuvalmiuden tunnuslukujen kaavat esiteltiin lu-

vussa 4.2. Näiden tunnuslukujen avulla analysoidaan seuraavaksi Katsastus A:n ja Katsastus 

B:n maksuvalmiutta lyhyellä aikavälillä. 

 

Quick ration avulla mitataan yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloistaan pel-

källä rahoitusomaisuudellaan. (Yritystutkimus ry 2017). Kuviosta 6 voidaan todeta, että Kat-

sastus B:n quick ratio vuonna 2017 oli 1,01, joka oli parempi kuin Katsastus A:n quick ratio, 

jonka arvo samana vuonna oli 0,77. Vuonna 2018 Katsastus B:n quick ratio kääntyi selvään 

laskuun edellisestä vuodesta, kun quick ration arvo putosi arvoon 0,19. Sen sijaan Katsastus 

A:lla quick ratio kasvoi merkittävästi. Vuonna 2018 Katsastus A:n quick ratio oli 1,52. Yritystut-

kimus ry:n antamiin ohjearvoihin nojaten, Katsastus B:n quick ratio vuonna 2017 oli tyydyttävän 

ja hyvän rajalla, mutta vuoden 2018 quick ratio oli heikko. Katsastus A:n vuoden 2017 quick 
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ratio oli tyydyttävällä tasolla ja arvo kasvoi merkittävästi seuraavana vuonna, jolloin Katsastus 

A:n quick ratiota voidaan pitää erinomaisena, kun ohjearvo hyvälle quick ratiolle on yli 1. 

 

 

 

KUVIO 6. Quick ratio 

 

Current ratio on quick ration tavoin maksuvalmiutta mittaava tunnusluku, joka eroaa quick ra-

tiosta siten, että siinä otetaan huomioon myös vaihto-omaisuus, joka voitaisiin myös realisoida 

nopeasti rahaksi ja sillä tavoin hoitamaan yrityksen lyhytaikaiset velat. (Kallunki 2014, 125). 

Kuviossa 7 esitetään Katsastus A:n ja Katsastus B:n current ratio vuodelta 2017 ja 2018. Ku-

vion mukaan Katsastus A:n current ratio oli 0,77 vuonna 2017 ja vuonna 2018 1,52. Katsastus 

B:n current ratio oli 1,01 vuonna 2017 ja vuonna 2018 sen arvo oli 0,19. Nyt voidaan huomata, 

että current ration arvot ovat täsmälleen samat kuin yritysten quick ration arvot kuviossa 6. 

Tämä selittyy sillä, että katsastusalan yrityksillä ei pääsääntöisesti ole minkäänlaista nopeasti 

rahaksi muutettavaa vaihto-omaisuutta. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että Katsastus A:n ja Katsas-

tus B:n current ration laskemisen kaava on käytännössä sama kuin quick ratiossa, joten arvot 

vastaavat täsmälleen yritysten quick ratiota. 
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KUVIO 7. Current ratio 

 

Nettokäyttöpääomalla kuvataan lyhytaikaisten varojen ja velkojen erotusta, jonka avulla sel-

viää, kuinka paljon vaihto- ja rahoitusomaisuudesta katetaan omalla ja pitkäaikaisella vieraalla 

pääomalla. (Kallunki 2014, 126-127).  Kuviossa 8 esitetty nettokäyttöpääomaprosentti on las-

kettu jakamalla nettokäyttöpääoma liikevaihdolla, jonka tulos on kerrottu edelleen sadalla. Net-

tokäyttöpääomaprosentti kuvaa sitä, kuinka suuren prosentuaalisen osuuden nettokäyttöpää-

oma liikevaihdosta muodostaa. (Kallunki 2014, 127). Kuviosta 8 huomataan, että Katsastus 

A:n ja Katsastus B:n nettokäyttöpääomaprosentti on negatiivinen tappiollisina tilikausina. Kat-

sastus A:n nettokäyttöpääomaprosentti oli -3,20 % vuonna 2017. Katsastus B:n nettokäyttö-

pääomaprosentti oli samana vuonna niukasti positiivinen, kun nettokäyttöpääomaprosentti oli 

0,16 %. Seuraavana vuonna Katsastus B:n nettokäyttöpääomaprosentti putosi merkittävästi 

arvoon -18,10 %. Katsastus A:n nettokäyttöpääomaprosentti kääntyi positiiviseksi vuonna 

2018, kun nettokäyttöpääomaprosentti oli 5,01 %.   
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KUVIO 8. Nettokäyttöpääomaprosentti 

 

 

6.3  Vakavaraisuus 

 

Kohdeyritysten vakavaraisuutta mitataan tässä opinnäytetyössä omavaraisuusasteella, suh-

teellisella velkaantuneisuudella ja nettovelkaantumisasteella. Näiden vakavaraisuutta mittaa-

vien tunnuslukujen kaavat esitettiin luvussa 4.3. Seuraavaksi tarkastellaan Katsastus A:n ja 

Katsastus B:n vakavaraisuutta tilikausien 2017 ja 2018 välisenä aikana käyttäen edellä mainit-

tuja tunnuslukuja. 

 

Omavaraisuusaste ilmaisee oman pääoman ja koko pääoman välisen suhteen prosentteina. 

(Leppiniemi & Kykkänen 2015, 175). Kuvio 9 kuvaa Katsastus A:n ja Katsastus B:n omavarai-

suusastetta vuosina 2017 ja 2018. Omavaraisuusaste on saatu jakamalla oikaistu oma pää-

oma oikaistun taseen loppusummalla, jonka tulos on kerrottu sadalla. Kuvion 9 perusteella 

voidaan todeta, että molemmilla yrityksillä omavaraisuusaste yrityksen sisällä on ollut hyvin 

erilainen vuonna 2017 ja 2018. Katsastus B:n omavaraisuusaste oli 19,97 % vuonna 2017 ja 

vuonna 2018 se oli -196,67 %. Katsastus A:n omavaraisuusaste oli -23,30 % vuonna 2017 ja 

vuonna 2018 Katsastus A:n omavaraisuusaste nousi arvoon 64,27 %. Yritystutkimus ry:n oh-

jearvot huomioon ottaen voidaan todeta, että Katsastus B:n omavaraisuusaste oli tyydyttävän 

ja heikon rajalla, mutta vuonna 2018 omavaraisuusaste oli erittäin heikko. Katsastus A:n oma-

varaisuusaste oli myös negatiivinen vuonna 2017, joten omavaraisuusaste oli heikko. Vuonna 

2018 Katsastus A:n omavaraisuusaste oli jo merkittävästi parempi ja arvoa voidaan pitää hy-

vänä. 
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KUVIO 9. Omavaraisuusaste (%) 

 

Suhteellisella velkaantuneisuudella voidaan tarkastella velkojen merkitystä yritykselle sekä vie-

raan pääoman rasitusta yrityksen toiminnalle. (Kaisanlahti & Leppiniemi & Leppiniemi 2017, 

200). Suhteellinen velkaantuneisuus saadaan siten, että jaetaan oikaistun taseen velat liike-

vaihdolla, jonka tulos kerrotaan sadalla. Kuviossa 10 esitetään Katsastus A:n ja Katsastus B:n 

suhteellinen velkaantuneisuus vuonna 2017 ja 2018. Kuviosta voidaan huomata, että Katsas-

tus A:n suhteellinen velkaantuneisuus oli 43,97 % vuonna 2017 ja Katsastus B:n suhteellinen 

velkaantuneisuus oli samana vuonna 14,69 %. Katsastus A:n suhteellinen velkaantuneisuus 

laski vuonna 2018 arvoon 9,72 %. Katsastus B:n suhteellinen velkaantuneisuus taas kasvoi 

vuonna 2018 arvoon 22,30 %. Yritystutkimus ry:n antamia ohjearvoja silmällä pitäen Katsastus 

A:n suhteellinen velkaantuneisuus oli tyydyttävä vuonna 2017 ja Katsastus B:n suhteellinen 

velkaantuneisuus samana vuonna oli hyvä. Katsastus A:n suhteellinen velkaantuneisuus laski 

vuonna 2018 niin paljon, että suhteellista velkaantuneisuutta voidaan pitää hyvänä. Katsastus 

B:n suhteellisen velkaantuneisuuden kasvu vuonna 2018 tarkoitti sitä, että suhteellinen vel-

kaantuneisuus oli tyydyttävä. 
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KUVIO 10. Suhteellinen velkaantuneisuus (%) 

 

Nettovelkaantumisaste mittaa yrityksen nettovelkojen ja oman pääoman suhdetta. (Kallunki 

2014). Nettovelkaantumisaste saadaan korollisen vieraan pääoman ja rahojen sekä rahoitus-

arvopapereiden erotuksesta, joka jaetaan oikaistulla omalla pääomalla. (Yritystutkimus ry 

2017, 71). Kuviossa 11 havainnollistetaan Katsastus A:n ja Katsastus B:n nettovelkaantumis-

astetta vuosien 2017 ja 2018 aikana. Kuviosta nähdään, että vuonna 2017 Katsastus B:n net-

tovelkaantumisaste oli 2,93. Samana vuonna Katsastus A:n nettovelkaantumisaste oli -2,82. 

Katsastus B:n nettovelkaantumisaste putosi vuonna 2018 arvoon -0,07. Katsastus A:n netto-

velkaantumisaste oli 0,54 vuonna 2018. Yritystutkimus ry:n mukaan nettovelkaantumisaste on 

hyvä, jos arvo on alle 1. Jos nettovelkaantumisasteen negatiivisuus johtuu negatiivisesta 

omasta pääomasta, voidaan tunnusluvun arvoa pitää heikkona. (Yritystutkimus ry 2017, 71). 

Yritystutkimus ry:n ohjearvoon peilaten voidaan todeta, että Katsastus B:n nettovelkojen suhde 

omaan pääomaan oli korkea vuonna 2017. Katsastus A:n nettovelkaantumisaste oli negatiivi-

nen vuonna 2017, mutta arvon negatiivisuus johtuu negatiivisesta omasta pääomasta, joten 

tunnusluvun arvoa täytyy tällöin pitää heikkona. Katsastus B:n nettovelkaantumisaste oli niu-

kasti negatiivinen vuonna 2018. Tämäkin johtui negatiivisesta omasta pääomasta, joten arvo 

oli heikko. Katsastus A:n nettovelkaantumisastetta vuonna 2018 voidaan pitää hyvänä. 
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KUVIO 11. Nettovelkaantumisaste 
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7  JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Tässä opinnäytetyössä analysoitiin Katsastus A:n ja Katsastus B:n taloudellista tilannetta tun-

nuslukuanalyysin avulla. Tilinpäätösanalyysin tarkasteluvuodet olivat 2017 ja 2018. Työssä 

hyödynnettiin myös tietokoneelle asennettavaa yrityksen arvonmäärityksen ja raportoinnin työ-

kalua, Navita Yritysmallia. Liitteissä 1-2 esitetyt Katsastus A:n ja Katsastus B:n tilinpäätökset 

syötettiin Navita Yritysmalliin, josta saatiin lisäinformaatiota muun muassa yritysten toiminnan 

laajuudesta, jota ei tarkasteltu tunnuslukuanalyysin avulla edellisessä luvussa. Toiminnan laa-

juudesta raportoidaan seuraavassa kahdessa kappaleessa.  

 

Katsastus A:n liikevaihto vuonna 2018 oli pyöreästi n. 650 606 euroa, kun edellisenä vuonna 

liikevaihto oli n. 339 017 euroa, eli liikevaihdon kasvu vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrat-

tuna oli 311 589 euroa. Katsastus A:n liikevaihto kasvoi tällöin 91,9 %. Katsastus A:n koko-

naisvelkojen määrä tilikauden 2018 lopussa oli n. 63 242 euroa, kun edellisen tilikauden lo-

pussa kokonaisvelkojen määrä oli n. 149 049 euroa. Kokonaisvelat vähenivät Katsastus A:n 

osalta 85 807 euroa vuonna 2018. Katsastus A:n kokonaisvelat supistuivat tällöin -57,6 %. 

 

Katsastus B:n liikevaihto oli pyöreästi n. 681 291 euroa vuonna 2018, kun edellisevä vuonna 

liikevaihto oli n. 886 114 euroa. Liikevaihto siis väheni -207 823 euroa vuoteen 2017 verrat-

tuna. Liikevaihto pieneni vuositasolla -23,1 %. Katsastus B:n kokonaisvelkojen määrä oli n. 

151 942 euroa tilikauden 2018 lopussa, kun edellisen tilikauden lopussa kokonaisvelkojen 

määrä oli n. 130 138 euroa. Kokonaisvelat lisääntyivät siis 21 804 euroa vuonna 2018. Kat-

sastus B:n kokonaisvelat kasvoivat tällöin 16,8 %. 

 

Case-yritysten kannattavuutta mitattiin liiketulosprosentin, nettotulosprosentin, käyttökatepro-

sentin ja kokonaispääoman tuottoprosentin avulla. Kaikkien edellä mainittujen tunnuslukujen 

arvot olivat negatiivisia molemmilla yrityksillä vuonna 2017. Näin ollen Katsastus A:n ja Kat-

sastus B:n toimintaa ei voida pitää kannattavana kyseisenä vuonna. Huomioitavaa Katsastus 

A:n kohdalla on, että 2017 oli yrityksen ensimmäinen toimintavuosi, joten oli odotettavaa, että 

yrityksen tulos ei ole positiivinen johtuen siitä, että uuden yrityksen täytyy tehdä paljon inves-

tointeja, eikä toiminta ole vielä vakiintunutta. Katsastus A:n kohdalla vuosi 2018 oli jo huomat-

tavasti parempi. Kaikkien kannattavuutta mittaavien tunnuslukujen avulla voidaan todeta, että 

Katsastus A teki ilmiömäisen parannuksen vuonna 2018. Suurin syy tähän on liikevaihdon 
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kasvu, joka oli 91,9 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Katsastus A:n toimintaa voidaan pitää 

erityisen kannattavana vuoden 2018 perusteella. Katsastus B:n kohdalla kannattavuuden tun-

nusluvut heikkenivät entisestään vuonna 2018. Katsastus B:n liikevaihto pieneni yli 207 000 

euroa, jolla on suuri vaikutus siihen, että kannattavuus heikkeni entisestään. Katsastus B:n 

liikevaihdon heikkenemistä selittää hyvin todennäköisesti se, että yritys on menettänyt asiak-

kaita Katsastus A:lle. Tämä ei kuitenkaan yksistään selitä Katsastus B:n heikkoa tulosta. 

Vuonna 2018 Katsastus B:n liikevaihto oli yli 30 000 euroa suurempi kuin Katsastus A:lla, mutta 

silti Katsastus A:n toiminta oli kannattavampaa kuin Katsastus B:n. Katsastus A:n ja Katsastus 

B:n tilinpäätöstä vertailtaessa silmiinpistävää on se, että Katsastus B:llä on henkilöstökuluja 

lähes 260 000 euroa enemmän kuin Katsastus A:lla vuonna 2018, joka selittää osaltaan sitä, 

miksi Katsastus A:n toiminta on kannattavampaa kuin Katsastus B:llä. 

 

Case-yritysten maksuvalmiutta mitattiin quick ration, current ration ja nettokäyttöpääomapro-

sentin avulla. Current ration laskemisessa huomattiin, että case-yritysten vaihto-omaisuuden 

puuttumisen vuoksi current ration laskukaava muotoutui käytännössä täysin quick ration kaa-

van kaltaiseksi. Tästä syystä tässä opinnäytetyössä yritysten maksuvalmiudesta ei voida tehdä 

luotettavia johtopäätöksiä current ration arvojen pohjalta. Quick ratio ja nettokäyttöpääomapro-

sentti kuvaavat tässä tapauksessa paremmin case-yritysten maksuvalmiutta. 

 

Katsastus B:n quick ratio oli tyydyttävällä tasolla vuonna 2017, mutta seuraavana vuonna arvo 

tippui heikolle tasolle ja kehityssuunta on edelleen negatiivinen. Rahoitusomaisuus ei riitä ly-

hytaikaisten velkojen kattamiseen. Katsastus B:n rahoitusomaisuus kattaa vain 18,9 % lyhyt-

aikaisten velkojen määrästä. Katsastus A:n quick ratio oli Katsastus B:n tavoin tyydyttävällä 

tasolla vuonna 2017, mutta kehityssuunta oli päinvastainen seuraavana vuonna verrattuna 

Katsastus B:n quick ratioon. Katsastus A:n maksuvalmius vuonna 2018 oli quick ratiolla arvi-

oituna hyvä ja kehityssuunta on positiivinen. 

 

Liikevaihdon muutos vaikutti case-yritysten nettokäyttöpääomaprosentteihin, mikä kuvasti 

maksuvalmiuden ohella yritysten liiketoiminnan kehityksen suuntaa. Katsastus B:n liikevaihto 

pieneni merkittävästi vuonna 2018 verrattuna edelliseen vuoteen, mikä tarkoitti nettokäyttö-

pääomaprosentin kannalta sitä, että arvon lievä positiivisuus edellisenä vuonna kääntyi mer-

kittävästi negatiiviseksi vuonna 2018. Katsastus A:lla kehityssuunta näyttää olevan nettokäyt-

töpääomaprosenttiakin katsoen täysin päinvastainen kuin Katsastus B:llä. Katsastus A:n ne-
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gatiivinen nettokäyttöpääomaprosentti kääntyi positiiviseksi vuonna 2018. Nettokäyttöpääoma-

prosentin arvo Katsastus A:n kohdalla viittaa siihen, että maksuvalmius näyttää hyvältä ja toi-

minnan kehityssuunta on positiivinen. 

 

Case-yritysten vakavaraisuutta mitattiin omavaraisuusasteen, suhteellisen velkaantuneisuu-

den ja nettovelkaantumisasteen avulla. Omavaraisuusasteella mitattuna Katsastus A:n ja Kat-

sastus B:n vakavaraisuus oli heikko vuonna 2017. Katsastus A:lla omavaraisuusaste nousi 

merkittävästi vuonna 2018, jolloin Katsastus A:n vakavaraisuus osoittautui hyväksi ja kehitys-

suunta oli positiivinen. Katsastus B:n omavaraisuusaste jatkoi laskuaan, omavaraisuusaste oli 

lähes -200 %, joten Katsastus B:n vakavaraisuus oli erittäin heikko ja kehityssuunta on edel-

leen heikkenevä. 

 

Suhteellinen velkaantuneisuus kuvasi case-yritysten kohdalla kokonaisvelkojen suhdetta liike-

vaihtoon. Katsastus B:n suhteellinen velkaantuneisuus oli molempina tarkasteluvuosina hyvä. 

Katsastus B:n velat koostuivat kokonaan korottomista lyhytaikaisista veloista, mikä tarkoitti 

sitä, että arvot olivat yllättävän hyvät ottaen huomioon, että esimerkiksi omavaraisuusaste ku-

vasi Katsastus B:n vakavaraisuutta erittäin heikoksi. Katsastus A:lla suhteellinen velkaantunei-

suus oli tyydyttävällä tasolla vuonna 2017. Seuraavana vuonna Katsastus A:n suhteellinen 

velkaantuneisuus oli hyvä johtuen siitä, että yrityksellä ei ollut enää pitkäaikaista vierasta pää-

omaa eikä korollisia lyhytaikaisia velkoja. Lisäksi yrityksen liikevaihto kasvoi 91,9 %, jolla oli 

myös merkittävä vaikutus suhteelliseen velkaantuneisuuteen. 

 

Case-yritysten nettovelkaantumisasteita laskettaessa huomattiin, että korollista vierasta pää-

omaa oli vain Katsastus A:lla vuonna 2017. Muuten nettovelkaantumisaste laskettiin yrityksille 

jakamalla rahoitusomaisuus oikaistulla omalla pääomalla. Katsastus A:n nettovelkaantumis-

aste oli hyvä vuonna 2018, kun samana vuonna Katsastus B:n nettovelkaantumisaste oli 

heikko johtuen negatiivisesta omasta pääomasta. Katsastus A:n nettovelkaantumisaste oli 

heikko vuonna 2017, mikä johtui negatiivisesta omasta pääomasta. Katsastus B:n nettovel-

kaantumisaste oli korkea vuonna 2017, mikä johtui vähäisestä omasta pääomasta. 

 

Case-yrityksille suoritetun tunnuslukuanalyysin perusteella voidaan todeta, että Katsastus A:n 

taloudellinen tila on tällä hetkellä hyvä. Katsastus A aloitti toimintansa kunnolla vasta 2017, 

joten kehitys on ollut nopeaa. Katsastus B:n taloudellinen tila taas on tällä hetkellä heikko ja 

kehityssuunta näyttää edelleen negatiiviselta. Case-yritysten tilinpäätösanalyysissä käytettiin 
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vain kahta tilikautta tarkasteltaessa yritysten taloudellista asemaa. Luotettavampi kuva saatai-

siin, jos tarkasteltavia tilikausia olisi useampi, mutta tässä tapauksessa käytettiin vain kahta 

tarkastelutilikautta johtuen siitä, että Katsastus A on niin uusi yritys, että mahdollisuutta laa-

jemmalle tarkastelujaksolle ei ollut. Tämä tilinpäätösanalyysi kuvasi case-yritysten taloudellista 

asemaa lyhyellä aikavälillä, josta kuitenkin saatiin tehtyä johtopäätöksiä yritysten tämänhetki-

sestä tilanteesta. 
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Katsastus A:n tuloslaskelma
2018 2017

LIIKEVAIHTO 650 606,40 339 017,08

Liiketoiminnan muut tuotot 24 058,00 4 451,61

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -57 689,22 -25 076,64

Ulkopuoliset palvelut -654,36 0,00

Materiaalit ja palvelut yhteensä -58 343,58 -25 076,64

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -204 427,30 -135 569,75

Henkilösivukulut

Eläkekulut -35 550,59 -28 504,46

Muut henkilösivukulut -6 460,31 -4 374,51

Henkilösivukulut yhteensä -42 010,90 -32 878,97

Henkilöstökulut yhteensä -246 438,20 -168 448,72

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -14 346,65 -11 680,02

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -14 346,65 -11 680,02

Liiketoiminnan muut kulut -190 158,28 -197 283,12

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -165 377,69 -59 019,81

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta -2,03 9,15

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -4 946,72 -9 153,13

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -4 948,75 -9 143,98

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 160 428,94 -68 163,79

Tuloverot -18 528,80

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 141 900,14 -68 163,79
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Katsastus A:n tase

VASTAAVAA 2018 2017

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Muut pitkävaikutteiset menot 28 302,28 31 840,06

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 28 302,28 31 840,06

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 52 818,34 52 240,65

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 52 818,34 52 240,65

PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 81 120,62 84 080,71

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset

Muut saamiset 0,00 700,00

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 26 107,17 12 668,86

Muut saamiset 4 062,93 0,00

Siirtosaamiset 3 845,67 988,09

Saamiset yhteensä 34 015,77 14 356,95

Rahat ja pankkisaamiset 61 842,28 22 447,91

VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 95 858,05 36 804,86

Vastaavaa yhteensä 176 978,67 120 885,57

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma 40 000,00 40 000,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -68 163,79 0,00

Tilikauden voitto (tappio) 141 900,14 -68 163,79

OMA PÄÄOMA yhteensä 113 736,35 -28 163,79

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 96 623,25

Ostovelat 0,00 5 473,62

Pitkäaikainen yhteensä 0,00 102 096,87

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 21 072,64

Ostovelat 0,00 5 993,31

Muut velat 18 541,41 7 983,49

Siirtovelat 37 274,91 11 903,05

Lyhytaikainen yhteensä 63 242,32 46 952,49

VIERAS PÄÄOMA yhteensä 62 242,32 149 049,36

Vastattavaa yhteensä 176 978,67 120 885,57
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Katsastus B:n tuloslaskelma
2018 2017

LIIKEVAIHTO 681 290,68 886 113,72

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 9 867,68 12 260,29

Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä -8,95 0,00

Materiaalit ja palvelut yhteensä -8,95 0,00

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot yhteensä -413 047,73 -452 609,00

Henkilösivukulut

Eläkekulut

Eläkevakuutusmaksut yhteensä -76 748,43 -78 916,09

Eläkekulut yhteensä -76 748,43 -78 916,09

Muut henkilösivukulut

Sosiaaliturvamaksut yhteensä -3 950,04 -6 410,33

Pakolliset vakuutusmaksut yhteensä -6 185,78 -6 079,50

Muut henkilöstön vakuutusmaksut yhteensä -6 250,00 -6 250,00

Muut henkilösivukulut yhteensä -16 385,82 -18 739,83

Henkilösivukulut yhteensä -93 134,25 -97 655,92

Henkilöstökulut yhteensä -506 181,98 -550 264,92

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä -7 489,85 -10 319,81

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -7 489,85 -10 319,81

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -307 353,00 -382 854,05

LIIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ -129 875,72 -45 064,77

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta yhteensä 0,00 774,43

Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 0,00 774,43

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille yhteensä -3 315,58 -4 059,41

Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -3 315,58 -4 059,41

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -3 315,58 -3 284,98

TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VERO yhteensä -133 191,30 -48 349,75

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) YHTEENSÄ -133 191,30 -48 349,75
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Katsastus B:n tase

Vastaavaa 2018 2017

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 99,00 99,00

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 99,00 99,00

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 22 469,55 30 959,40

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 22 469,55 30 959,40

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 22 568,55 31 058,40

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 14 236,63 16 487,80

Siirtosaamiset 7 164,02 19 914,53

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 21 400,65 36 402,33

Rahat ja pankkisaamiset 7 248,16 95 144,12

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 28 648,81 131 546,45

Vastaavaa yhteensä 51 217,36 162 604,85

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 2 500,00 2 500,00

Osakepääoma yhteensä 2 500,00 2 500,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 29 966,81 78 316,56

Tilikauden voitto (tappio) -133 191,30 -48 349,75

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -100 724,49 32 466,81

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Muut velat 22 445,58 26 927,11

Siirtovelat 129 496,27 103 210,93

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 151 941,85 130 138,04

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 151 941,85 130 138,04

Vastattavaa yhteensä 51 217,36 162 604,85
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Katsastus A:n oikaistu tuloslaskelma

2018 2017

LIIKEVAIHTO 650 606,40 339 017,08

Liiketoiminnan muut tuotot 24 058,00 4 451,61

LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 674 664,40 343 468,69

Aine- ja tarvikekäyttö 57 689,22 25 076,64

Ulkopuoliset palvelut 654,36 0,00

Henkilöstökulut 246 438,20 168 448,72

Liiketoiminnan muut kulut 190 158,28 197 283,12

KÄYTTÖKATE 179 724,34 -47 339,79

Suunnitelman mukaiset poistot 14 346,65 11 680,02

LIIKETULOS 165 377,69 -59 019,81

Muut korko- ja rahoitustuotot -2,03 9,15

Korkokulut ja muut rahoituskulut 4 946,72 9 153,13

Välittömät verot 18 528,80

NETTOTULOS 141 900,14 -68 163,79

KOKONAISTULOS 141 900,14 -68 163,79

TILIKAUDEN TULOS 141 900,14 -68 163,79
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Katsastus A:n oikaistu tase

VASTAAVAA 2018 2017

PYSYVÄT VASTAAVAT

Muut aineettomat hyödykkeet 28 302,28 31 840,06

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 28 302,28 31 840,06

Koneet ja kalusto 52 818,34 52 240,65

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 52 818,34 52 240,65

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 81 120,62 84 080,71

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset

Muut saamiset 0,00 700,00

Ptkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00 700,00

Myyntisaamiset 26 107,17 12 668,86

Muut saamiset 7 908,60 988,09

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 34 015,77 13 656,95

Rahat ja rahoitusarvopaperit 61 842,28 22 447,91

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 95 858,05 36 804,86

VASTAAVAA YHTEENSÄ 176 978,67 120 885,57

VASTATTAVAA 2018 2017

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus tai muu vastaava pääoma 40 000,00 40 000,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio) -68 163,79 0,00

Tilikauden voitto (tappio) 141 900,14 -68 163,79

OMA PÄÄOMA YHTEEENSÄ 113 736,35 -28 163,79

TASEEN OIKAISTU OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 113 736,35 -28 163,79

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 96 623,25

Muut pitkäaikaiset velat 0,00 5 473,62

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0,00 102 096,87

Lyhytaikainen vieras pääoma

Korolliset lyhytaikaiset velat 0,00 21 072,64

Ostovelat 7 426,00 5 993,31

Muut korottomat lyhytaikaiset velat 55 816,32 19 886,54

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 63 242,32 46 952,49

OIKAISTU VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 63 242,32 149 049,36

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 176 978,67 120 885,57
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Katsastus B:n oikaistu tuloslaskelma
2018 2017

LIIKEVAIHTO 681 290,68 886 113,72

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 9 867,68 12 260,29

LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 691 158,36 898 374,01

Aine- ja tarvikekäyttö 8,95 0,00

Henkilöstökulut 506 181,98 550 264,92

Liiketoiminnan muut kulut 307 353,00 382 854,05

KÄYTTÖKATE -122 385,57 -34 744,96

Suunnitelman mukaiset poistot 7 489,85 10 319,81

LIIKETULOS -129 875,42 -45 064,77

Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 774,43

Korkokulut ja muut rahoituskulut 3 315,58 4 059,41

NETTOTULOS -133 191,30 -48 349,75

KOKONAISTULOS -133 191,30 -48 349,75

TILIKAUDEN TULOS -133 191,30 -48 349,75
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Katsastus B:n oikaistu tase

VASTAAVAA 2018 2017

PYSYVÄT VASTAAVAT

Muut aineettomat hyödykkeet 99,00 99,00

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 99,00 99,00

Koneet ja kalusto 22 469,55 30 959,40

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 22 469,55 30 959,40

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 22 568,55 31 058,40

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Myyntisaamiset 14 236,63 16 487,80

Muut saamiset 7 164,02 19 914,53

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 21 400,65 36 402,33

Rahat ja rahoitusarvopaperit 7 248,16 95 144,12

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 28 648,81 131 546,45

VASTAAVAA YHTEENSÄ 51 217,36 162 604,85

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 2 500,00 2 500,00

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 29 966,81 78 316,56

Tilikauden voitto (tappio) -133 191,30 -48 349,75

TASEEN OIKAISTU OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -100 724,49 32 466,81

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma

Muut korottomat lyhytaikaiset velat 151 941,85 130 138,04

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 151 941,85 130 138,04

OIKAISTU VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 151 941,85 130 138,04

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 51 217,36 162 604,85


