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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia tilinpäätösanalyysi case-yritykselle. 

Yritys X on keskisuuri yritys, joka valmistaa kattoristikoita ja toimittaa 

niitä koko Suomen alueelle ja jonkin verran vientiin. Opinnäytetyön kes-

keisimpänä tavoitteena oli määrittää yrityksen taloudellinen tilanne tun-

nuslukujen pohjalta. Lisäksi opinnäytetyössä verrataan yrityksen taloudel-

lista tilannetta toimialaan sekä selvitetään yrityksen tulevaisuuden näky-

miä. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään tilinpäätöstä ja sen sisältöä se-

kä tilinpäätösanalyysin vaiheita ja menetelmiä. Opinnäytetyön tausta-

aineistona on käytetty alan kirjallisuutta, kirjanpitolakia sekä kohdeyrityk-

sen tilinpäätöstietoja vuosilta 2009–2013. Yrityksen taloudellisen tilanteen 

määrittämiseksi laskettiin kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavarai-

suuden tunnuslukuja. Toimialavertailussa vertailtiin yrityksen tunnusluku-

ja Finnvera Oyj:n julkaisemiin toimialan tilinpäätöstietoihin. Lisäksi yri-

tykselle laadittiin prosenttilukumuotoinen tilinpäätös sekä trendianalyysi. 

Tilinpäätöksen oikaisut ja tunnusluvut on laskettu Excel-

taulukkolaskentaohjelmistolla. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että yritys X:n kannattavuus, maksuvalmius ja va-

kavaraisuus ovat olleet erittäin hyvällä tasolla tarkastelujakson aikana. 

Kohdeyrityksen tunnuslukujen arvot ylittävät reilusti Yritystutkimus ry:n 

asettamat ohjearvot. Lisäksi tunnuslukujen arvot kuuluvat toimialan vah-

vimman neljänneksen joukkoon. Vuoden 2009 taantuman vaikutus on 

nähtävissä niin yritys X:n kuin toimialan tunnusluvuissakin. Korkean va-

kavaraisuuden ja maksuvalmiuden ansiosta yritys X pystyy selviytymään 

tulevaisuuden suhdannevaihteluista. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to create a financial statement analysis to 

the case company. Company X is a medium-sized company which manu-

factures roof trusses and delivers them throughout Finland and to some ex-

tent also for export. The main objective of this thesis was to determine the 

company’s financial situation on the basis of financial ratios. Other objec-

tives of this thesis were to compare the company’s financial situation to 

the branch situation and determine the company’s future prospects. 

 

The theory section deals with financial statements and its contents as well 

as the stages and techniques of the financial statement analysis. Literature, 

bookkeeping act and the target company’s financial statements for the 

years 2009-2013 have been used as background material for this thesis. 

The company’s financial situation was determined by calculating financial 

ratios of profitability, liquidity and capital adequacy. The financial ratios 

that were used in the field comparison were issued by Finnvera Oyj. In the 

branch comparison the company’s financial ratios were compared to the 

branch’s financial ratios that were published by Finnvera Oyj. A common 

size financial statement and a trend analysis were also created in this the-

sis. Financial statement adjustments have been made and financial ratios 

have been calculated by using the Excel spreadsheet software. 

 

The study revealed that the company X’s profitability, liquidity and capital 

adequacy have been at a very good level during the period. The target 

company’s financial ratios are well above base values set by Yritystutki-

mus ry. The company’s financial ratios belong to the strongest quarter of 

the branch. The impact of recession in 2009 can be seen in company X’s 

financial ratios as well as in the branch’s financial ratios. Because of high 

liquidity and capital adequacy, the company will be able to cope with eco-

nomic fluctuations. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö tehdään kattoristikoita valmistavalle yritykselle, josta käyte-

tään työssä nimeä case-yritys tai yritys X. Yrityksen toimiala on muu ra-

kennuspuusepäntuotteiden valmistus. Kyseessä on keskisuuri yritys, jossa 

työskentelee 9 työntekijää. Yritys toimittaa kattoristikoita koko Suomen 

alueelle ja jonkin verran myös vientiin. Yrityksen asiakkaina ovat yksi-

tyisasiakkaat, talotehtaat sekä rakennus- ja tukkuliikkeet. Opinnäytetyön 

keskeisenä tavoitteena on määrittää yrityksen taloudellinen tilanne tilin-

päätöksestä laskettavien tunnuslukujen pohjalta. 

 

Työn keskeisinä käsitteinä ovat tilinpäätös ja sen sisältö sekä tilinpäätös-

analyysi ja sen eri vaiheet ja menetelmät. Tämän lisäksi kannattavuuden, 

vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut ovat niin ikään keskeisiä 

käsitteitä. Työn teoriatausta koostuu lähinnä tilinpäätöksestä ja tilinpäätös-

analyysistä käsittelevistä kirjoista. 

 

Työn tavoitteena on laskea yritykselle kannattavuuden, vakavaraisuuden ja 

maksuvalmiuden merkittävimmät tunnusluvut ja määrittää niiden avulla 

yrityksen taloudellinen tilanne. Tarkastelun kohteeksi on valittu viisi edel-

listä tilikautta. Taloudellisen tilanteen määrittämiseksi laskettuja tunnuslu-

kuja verrataan Yritystutkimus ry:n asettamiin ohjearvoihin sekä aikaisem-

pien tilikausien vastaaviin arvoihin. Yrityksen taloudellista tilannetta suh-

teessa muihin tullaan määrittämään vertaamalla tunnuslukujen arvoja toi-

mialan keskimääräisiin arvoihin. Yhtenä työn tavoitteena on myös selvit-

tää hieman, että minkälaiset ovat yrityksen tulevaisuuden näkymät. Työlle 

asetut tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 Minkälainen yrityksen taloudellinen tilanne on? 

 Minkälainen yrityksen taloudellinen asema on verrattuna toimialaan? 

 Minkälaiset ovat yrityksen tulevaisuuden näkymät? 

 

Tämä opinnäytetyö suoritetaan case-tutkimuksena. Tutkimuksessa suorite-

taan tilinpäätösanalyysi, jonka avulla arvioidaan yrityksen taloudellinen ti-

lanne. Tilinpäätösanalyysissä käytetään analysointitapoina tunnusluku-

analyysiä, prosenttilukumuotoista tilinpäätöstä ja trendianalyysiä. Tunnus-

lukujen määrittämiseksi käytetään apuna yrityksen tuloslaskelmaa, tasetta 

ja liitetietoja. Tunnuslukujen laskemiseksi käytetään apuna Excel-

taulukkoa. Saatuja tuloksia verrataan Yritystutkimus ry:n asettamiin oh-

jearvoihin, toimialatilastoihin sekä yrityksen aiempien vuosien vastaaviin 

arvoihin. Yrityksen tulevaisuuden näkymiä arvioidaan tilinpäätösanalyysin 

pohjalta. 
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2 TILINPÄÄTÖS 

Yrityksen kannattavuutta arvioidaan säännöllisissä jaksoissa, joita kutsu-

taan tilikausiksi. Tilikausi on yleensä 12 kuukauden mittainen, joka on 

yleensä myös kalenterivuosi. Kaikki Suomessa liike- ja ammattitoimintaa 

harjoittavat yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Kirjanpitolaki (1336/1997) 

ja kirjanpitoasetus (1339/1997) säätelevät tilinpäätöksen laadintaa. Kirjan-

pitolain mukaan tilikauden lopussa on laadittava tilinpäätös, joka sisältää 

tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä tilinpäätöslaskelmien liite-

tiedot (KPL 3 luku 1 §). Rahoituslaskelma on laadittava vain, jos kyseessä 

on julkinen osakeyhtiö, suuri yksityinen osakeyhtiö tai osuuskunta. Tilin-

päätöksessä on näytettävä päättyneeltä tilikaudelta ja sitä edelliseltä tili-

kaudelta tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma, jotta näitä voidaan verra-

ta keskenään. (Salmi 2010, 25–27.) 

 

Tilikaudelta on laadittava toimintakertomus ja liitettävä se tilinpäätökseen. 

Toimintakertomuksen tarkoituksena on antaa tietoja yrityksen toiminnan 

kehittymisestä ja tulevaisuudennäkymistä. Toimintakertomusta ei edellyte-

tä pieniltä yrityksiltä. Yritys määritellään pieneksi kirjanpitovelvolliseksi, 

jos enintään yksi seuraavista kriteereistä on ylittynyt viimeisellä ja sitä 

edeltävällä tilikaudella: 

 liikevaihto 7,3 miljoonaa euroa 

 taseen loppusumma 3,65 miljoonaa euroa 

 henkilöstö keskimäärin 50 henkilöä (Salmi 2010; 27, 80.) 

 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tehtävänä on antaa oikeat ja riittä-

vät tiedot yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta yrityksen sisäi-

sille ja ulkopuolisille tahoille. Yrityksen eri sidosryhmät käyttävät tilin-

päätösinformaatiota yritystä koskevan toiminnan ja rahoituksen päätöksen-

teon tukena. (Seppänen 2011, 15–16.) 

2.1 Tuloslaskelma 

Tuloslaskelma mittaa yrityksen tuloksen tilikauden aikana. Tuloslaskel-

massa yrityksen liikevaihdosta vähennetään tulojen hankintaan liittyvät 

kulut, josta jää jäljelle yrityksen tulos. Positiivinen tulos eli tilikauden 

voitto voidaan jakaa osinkoina omistajille tai investoida yrityksen liike-

toimintaan. (Niskanen & Niskanen 2003, 17–18.) 

 

Kirjanpitolain mukaan tuloslaskelma voidaan laatia kahdella tapaa: kulula-

jikohtaisena tai toimintokohtaisena. Näistä kululajikohtainen on yleisem-

min käytetty tuloslaskelman esitysmuoto. Toimintokohtainen ja kululaji-

kohtainen tuloslaskelma eroavat toisistaan liikevaihdon ja liikevoiton väli-

sessä osassa kuten taulukossa 1 ilmenee. (Niskanen & Niskanen 2003, 28–

38.) 
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Taulukko 1. Tuloslaskelman esitysmuotojen alkuosien vertailu 

Kululajikohtainen tuloslaskelma Toimintokohtainen tuloslaskelma 

Liikevaihto Liikevaihto 

Liiketoiminnan muut tuotot Hankinnan ja valmistuksen kulut 

Materiaalit ja palvelut Bruttokate 

Henkilöstökulut Myynnin ja markkinoinnin kulut 

Poistot ja arvonalentumiset Hallinnon kulut 

Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut tuotot 

  Liiketoiminnan muut kulut 

Liikevoitto Liikevoitto 
 

 

Kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa liikevaihdosta ja muista tuotoista vä-

hennetään kulut kustannuslajeittain (materiaalit ja palvelut, henkilöstöku-

lut, poistot ja arvonalentumiset, liiketoiminnan muut kulut). Näiden vä-

hennysten jälkeen saavutetaan liikevoitto. Toimintokohtaisessa tuloslas-

kelmassa liikevaihdosta vähennetään kulut toiminnoittain, jolloin liike-

vaihdosta vähennetään ensiksi hankinnan ja valmistuksen kulut, josta saa-

daan bruttokate. Tämän jälkeen vähennetään myynnin ja markkinoinnin 

kulut, hallinnon kulut ja lopuksi liiketoiminnan muut kulut, jolloin saa-

daan liikevoitto. Toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa tuotannon pitkäai-

kaiset kulut (esim. poistot) sisällytetään eri toimintojen kuluihin. (Niska-

nen & Niskanen 2003, 37; Seppänen 2011, 39.) 

 

Liikevoiton jälkeen tuloslaskelmassa esiintyy tuloja ja kuluja, jotka eivät 

ole yrityksen liiketoiminnasta aiheutuvia. Liikevoitosta vähennetään rahoi-

tustuotot ja -kulut sekä satunnaiset erät, jolloin saadaan voitto ennen vero-

ja. Rahoitustuottoja voivat olla tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksiltä, 

tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista ja muut korko- ja rahoitus-

tuotot. Vastaavasti rahoituskulut jakautuvat samalla tavalla. Ennen verojen 

vähentämistä tuloslaskelmassa ilmenee tilinpäätössiirrot, joita ovat pois-

toeron muutos ja vapaaehtoisten varausten muutos. Lopuksi vähennetään 

verot, jolloin päädytään tilikauden tulokseen. Tilikauden tulos erä näkyy 

taseen vastattavaa-puolen omassa pääomassa. (Niskanen & Niskanen 

2003, 34–37; Seppänen 2011, 39–40.) 

 

 

2.2 Tase 

Tase mittaa yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöshetkellä. Tilikauden 

pituudella ei ole vaikutusta taseen erien määrään. Taseessa on kaksi osaa: 

vastaavaa-puoli ja vastattavaa-puoli. Vastaavaa-puoli osoittaa yrityksen 

varat ja vastattavaa -puoli osoittaa yrityksen velat ja oman pääoman. Tau-

lukosta 2 ilmenee taseen perusrakenne. (Niskanen & Niskanen 2003, 38; 

Seppänen 2011, 44.) 
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Taulukko 2. Taseen rakenne 

VASTAAVAA 

Pysyvät vastaavat 

Aineettomat hyödykkeet 

Aineelliset hyödykkeet 

Sijoitukset 

Vaihtuvat vastaavat 

Vaihto-omaisuus 

Pitkäaikaiset saamiset 

Lyhytaikaiset saamiset 

Rahoitusarvopaperit 

Rahat ja pankkisaamiset 

  

VASTATTAVAA 

Oma pääoma 

Tilinpäätössiirtojen kertymä 

Pakolliset varaukset 

Vieras pääoma 

Pitkäaikainen 

Lyhytaikainen 

 

 

Vanhan kirjanpitoasetuksen mukaan tuloslaskelman kuluerät eriteltiin 

muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Nykyisen kirjanpitoasetuksen mu-

kaan jakoa muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin ei tehdä tuloslaskelmas-

sa. Monet yritykset jaottelevat kulut kiinteisiin ja muuttuviin yrityksen si-

säisessä laskentatoimessa. Tämä mahdollistaa katelaskennan ja myynnin 

kriittisen pisteen määrittämisen. Lisäksi muuttuvien ja kiinteiden kustan-

nusten avulla voidaan määrittää tarkemmin esimerkiksi hinnoittelun vai-

kutusta yrityksen myynti- ja käyttökatteeseen. (Koski 2008, 72.) 

2.2.1 Vastaavaa 

Taseen vastaavaa-puoli jakautuu pysyviin vastaaviin eli pitkäaikaisiin va-

roihin ja vaihtuviin vastaaviin eli lyhytaikaisiin varoihin. Pysyviin vastaa-

viin kuuluu sellainen yrityksen omaisuus, jonka tarkoituksena on tuottaa 

tuloa jatkuvasti useamman tilikauden ajan. Muu omaisuus kuuluu vaihtu-

viin vastaaviin, jonka tarkoituksena on tuottaa tuloa yhden tilikauden ai-

kana. (Salmi 2010, 59.) 

 

Pysyviin vastaaviin kuuluu aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödyk-

keet ja sijoitukset. Aineettomia hyödykkeitä voivat olla esimerkiksi perus-

tamismenot, tutkimusmenot ja erilaiset aineettomat oikeudet kuten patentin 

ja tekijänoikeudet. Aineellisiin hyödykkeisiin kirjataan yrityksen omista-

mat maa- ja vesialueet, rakennukset, koneet ja kalusto sekä muut aineelli-

set hyödykkeet. Aineellisiin hyödykkeisiin kuuluu myös mahdolliset en-

nakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat. Pysyvien vastaavien sijoituksen-
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erään kuuluu sellaiset sijoitukset, joiden tarkoituksena on tuottaa tuloa 

useamman tilikauden ajalta. (Niskanen & Niskanen 2003, 40–42; Salmi 

2010, 63.) 

 

Vaihtuviin vastaaviin kuuluu yrityksen vaihto-omaisuus sekä erilaiset 

saamiset. Yrityksen vaihto-omaisuutta ovat erilaiset varastot eli sellaiset 

hyödykkeet, jotka on tarkoitus myydä sellaisenaan tai jalostettuna. Vaihto-

omaisuus jaetaan aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset tuotteet, valmiit tuot-

teet, muu vaihto-omaisuus sekä ennakkomaksut-eriin. Saamiset jaetaan ly-

hytaikaisiin ja pitkäaikaisiin saamisiin. Lyhytaikaisiin saamisiin kuuluvat 

sellaiset saamiset, jotka odotetaan saatavaksi vuoden sisällä. Pitkäaikaiset 

saamiset odotetaan saatavaksi vastaavasti yli vuoden päästä. Lyhytaikai-

siin saamisiin kuuluu mm. myyntisaamiset, lainasaamiset ja siirtosaami-

set. Myyntisaamiset ovat saatavia asiakkailta, joille yritys on antanut mak-

suaikaa. Lainasaamiset ovat yrityksen antamia lyhytaikaisia lainoja. Siir-

tosaamiset ovat suoritettuja maksuja sellaisista menoista, jotka kuuluvat 

tulevien tilikausien menoihin. Siirtosaamisia ovat myös tulot, joista ei ole 

saatua vielä maksua ja joita ei kirjata myyntisaamisiin.  Rahat ja pank-

kisaamiset-erään kuuluvat yrityksen käteinen raha ja pankkitileillä olevat 

varat. Rahoitusarvopaperit-erään kuuluvat lyhytaikaisia ja tilapäisiä sijoi-

tuksia, joiden tarkoituksena on tuottaa parempaa tuottoa kuin pankkitili. 

(Niskanen & Niskanen 2003, 44–46; Salmi 2010, 66–67; KPL 4 luku 6–7 

§; KPA 1 luku 6 §.) 

2.2.2 Vastattavaa 

Taseen vastattavaa-puoli osoittaa miten yrityksen toiminta on rahoitettu. 

Vastattavaa-puoli jakautuu omaan pääomaan ja vieraaseen pääomaan. 

Vastattavaa-puolella esitetään myös mahdolliset varaukset ja tilinpäätös-

siirtojen kertymät. Oma pääoma jaetaan osakepääomaan, erilaisiin rahas-

toihin ja kertyneisiin voittovaroihin. Osakepääoma on osakeyhtiön omista-

jien yritykseen sijoittamaa pääomaa yrityksen osakkeita vastaan. Omassa 

pääomassa esiintyviä rahastoja ovat esimerkiksi ylikurssirahasto, arvon-

korotusrahasto ja vararahasto. Ylikurssirahastoon merkitään yrityksen 

omien osakkeiden myyntivoitto. Arvonkorotusrahastoon merkitään pysy-

vien vastaavien, kuten maa- ja vesialueiden, arvonkorotus, jos omaisuuden 

arvo on selvästi ja pysyvästi suurempi kuin sen hankintahinta. Vararahas-

toa käytetään oman pääoman kasvattamiseen, jolloin osa voittovaroista 

voidaan siirtää vararahastoon. Lisäksi omassa pääomassa ilmenee edellis-

ten tilikausien voitto, jota ei ole jaettu omistajille sekä viimeisimmän tili-

kauden voitto. Omassa pääomassa voi esiintyä myös pääomalainoja. Pää-

omalainat ovat riskirahoitusta, koska niillä on huonompi etuoikeus muihin 

velkojiin nähden konkurssin sattuessa. Pääomalainojen korot maksetaan 

jakokelpoisista voittovaroista. (Niskanen & Niskanen 2003, 46–49; Salmi 

2010, 70–72.) 

 

Lisäksi taseen vastattavaa-puolelle merkitään tilinpäätössiirtojen kertymä 

sekä pakolliset varaukset. Tilinpäätössiirtojen kertymä liittyy verotuksen 

tuloksenjärjestelyyn. Tilinpäätössiirtojen kertymiin luetaan poistoeron 

muutos sekä vapaaehtoiset varaukset. Poistoeron muutos syntyy, kun yri-

tys on tehnyt verotuksessa suuremmat poistot kuin mitä suunnitelman mu-
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kaiset poistot ovat olleet. Vapaaehtoisia varauksia voivat olla esimerkiksi 

investointi- ja toimintavaraukset, jotka tehdään verotuksellisista syistä. 

Pakollisiin varauksiin merkitään tulevaisuudessa odotettavat menot, joiden 

tarkkaa määrää tai ajankohtaa ei vielä tiedetä. (Niskanen & Niskanen 

2003, 49–50; Salmi 2010, 73–74; KPL 5 luku 14 §.) 

 

Vieras pääoma jakautuu lyhyt- ja pitkäaikaisiin velkoihin. Jako lyhyt- ja 

pitkäaikaisiin velkoihin tapahtuu samalla tavalla kuin aikaisemmin mainit-

tu saamisten jako lyhyt- ja pitkäaikaisiin. Pitkäaikaisia velkoja voivat olla 

esimerkiksi lainat rahoituslaitoksilta, eläkelainat sekä muut pitkäaikaiset 

velat. Muita lainoja voivat olla lainat omistajilta, asiakkailta tai hankkijoil-

ta. Eläkelainat ovat eläkelaitoksille maksettujen eläkevakuutusmaksujen 

takaisinlainauksia. (Niskanen & Niskanen 2003, 50; KPA 1 luku 6 §.) 

 

Lyhytaikaisiin velkoihin kuuluu pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden 

sisällä erääntyvät erät. Lyhytaikaisiin velkoihin kirjataan myös saadut en-

nakot, ostovelat, siirtovelat sekä muut velat. Saadut ennakot ovat maksuja 

asiakkailta, joille ei ole vielä toimitettu myytyjä tuotteita tai palvelua. Os-

tovelat ovat käyttö- ja vaihto-omaisuudesta aiheutuneita velkoja, joille on 

annettu maksuaikaa. Siirtovelkoja ovat saatuja maksuja, joita vastaava tulo 

kuuluu tulevien tilikausien tuloihin. Siirtovelkoja ovat myös toteutuneet 

menot, joita ei kirjata ostovelkoihin. Siirtovelat ja muut velat määritellään 

yleensä tarkemmin taseen liitetiedoissa. (Niskanen & Niskanen 2003, 51; 

KPL 4 luku 6–7 §.) 

2.3 Rahoituslaskelma 

Rahoituslaskelma mittaa yrityksen saapuvien ja lähtevien rahavirtojen 

määrää eli mistä yritys on saanut tuloja ja mihin rahaa on mennyt tilikau-

den aikana. Saapuvien ja lähtevien rahavirtojen erotusta voidaan kutsua 

kassan muutokseksi. Kassan muutos osoittaa paljon taseessa olevat raha-

varat ovat muuttuneet tilikauden aikana. Rahoituslaskelma koostuu kol-

mesta osasta: liiketoiminnan rahavirrasta, investointien rahavirrasta sekä 

rahoituksen rahavirrasta. Näiden kolmen rahavirtojen summa on kassan 

muutos. (Seppänen 2011, 53.) 

 

Liiketoiminnan rahavirta muodostuu yrityksen liiketoiminnasta aiheutu-

vista tuloista ja menoista tilikauden aikana. Näiden tulojen ja menojen ero-

tus on liiketoiminnan nettorahavirta. Investointien rahavirta koostuu yri-

tyksen tekemistä pitkäaikaisista investoinneista sekä varallisuuden myyn-

neistä. Investointien rahavirtaan kuuluu myös sijoituksista aiheutuneet tu-

lot ja menot. Investointien nettorahavirta on kyseisten tulojen ja menojen 

erotus. Vapaa kassavirta muodostuu liiketoiminnan rahavirran ja inves-

tointien rahavirran erotuksesta. Se osoittaa kuinka hyvin liiketoiminnan 

rahavirta on pystynyt kattamaan investointien rahavirran. Jos liiketoimin-

nan rahavirta on suurempi kuin investointien rahavirta, voi yritys käyttää 

ylimääräisen rahavirran esimerkiksi uusiin investointeihin, velkojen mak-

samiseen tai osinkojen jakamiseen. Rahoituksen rahavirta muodostuu yri-

tyksen ottamista lainoista, lainojen takaisinmaksusta, osakepääoman lisä-

yksistä sekä maksetuista osingoista. Vastaavasti rahoituksen rahavirta on 
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saatujen rahoituspääomien ja maksettujen rahoituspääomien erotus. (Sep-

pänen 2011, 53–57.) 

2.4 Liitetiedot 

Liitetietoja vaaditaan kaikilta kirjanpitovelvollisilta tilinpäätökseen. Liite-

tietojen tehtävänä on antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen tuloksesta ja ta-

loudellisesta asemasta. Liitetiedoista on ilmettävä selvitys, jos on poikettu 

tilinpäätösperiaatteista. Kirjanpitoasetus vaatii seuraavia liitetietoja: 

 tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

 tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

 taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

 taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

 tuloveroja koskevat liitetiedot 

 vakuudet ja vastuusitoumukset 

 tilintarkastajan palkkiot 

 lähipiiriliiketoimet 

 liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä 

 omistukset muissa yrityksissä 

 konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot (Salmi 

2010, 77; Leppiniemi & Leppiniemi 2009, 165–167.) 

 

Pienille kirjanpitovelvollisille on säädetty lyhennetyt liitetiedot. Niissä 

täytyy ilmetä pantit, velan vakuudet sekä vastuusitoumukset. Lisäksi ly-

hennetyissä liitetiedoissa täytyy ilmetä peruste saamisten ja velkojen va-

luuttakurssista, jollei ole käytetty tilinpäätöspäivän mukaista kurssia. Ly-

hennetyt liitetiedot koskevat yksityisiä elinkeinonharjoittajia sekä sellaisia 

henkilöyhtiöitä, joiden kaikki vastuulliset yhtiömiehet ovat luonnollisia 

henkilöitä. Osakeyhtiöt ja osuuskunnat eivät ole oikeutettuja lyhennettyi-

hin liitetietoihin. Lyhennettyjen liitetietojen lisäksi on esitettävä laajempia 

liitetietoja, jos se on tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. (Lep-

piniemi & Leppiniemi 2009, 167–168.) 

2.5 Toimintakertomus 

Tilinpäätökseen kuuluu myös toimintakertomuksen laatiminen. Toiminta-

kertomuksessa tulee ilmetä yrityksen toiminnan kannalta olennaiset tapah-

tumat tilikauden aikana sekä tilikauden päättymisen jälkeen. Lisäksi siinä 

on esitettävä arvio tulevasta kehityksestä ja selvitys yrityksen tutkimus- ja 

kehitystoiminnasta. Toimintakertomuksen sisällön tarkoituksena on antaa 

oikeat ja riittävät tiedot yrityksen toiminnasta. Kirjanpitolaissa ei edellyte-

tä toimintakertomuksen laatimista pieniltä yrityksiltä. Osakeyhtiölaki edel-

lyttää toimintakertomuksen laatimista kaikilta osakeyhtiöiltä, mutta pienet 

osakeyhtiöt voivat antaa osakeyhtiölain edellyttämät toimintakertomuksen 

sisältövaatimukset tilinpäätöksen liitetietoina. Näihin vaatimuksiin kuuluu, 

että toimintakertomuksessa ilmenee selostus osakepääoman korottamises-

ta, optio-oikeuksista ja vaihtovelkakirjalainoista. Lisäksi vaaditaan halli-

tuksen esitystä voittoa tai tappiota koskevista toimenpiteistä. (Salmi 2010, 

79–80.) 
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3 TILINPÄÄTÖSANALYYSI 

Yrityksen tilinpäätöksen pohjalta voidaan tehdä eritasoisia analyysejä. 

Näistä yleisimmät ovat tunnuslukuanalyysi, tilinpäätösanalyysi ja yritys-

tutkimus. Tunnuslukuanalyysi on näistä yksinkertaisin analyysin muoto ja 

yritystutkimus on syvällisin analyysin muoto. Tunnuslukuanalyysissä yri-

tyksen taloudellinen tilanne määritetään tilinpäätöksestä laskettavien tun-

nuslukujen pohjalta. Tunnuslukuanalyysin tuloksia käytetään apuna tilin-

päätösanalyysissä ja yritystutkimuksessa. (Niskanen & Niskanen 2003, 9.) 

 

Tilinpäätösanalyysillä mitataan ja arvioidaan yrityksen kannattavuutta, 

vakavaraisuutta sekä maksuvalmiutta. Kannattavuuden arvioinnissa pyri-

tään arvioimaan yrityksen tuloksen riittävyyttä sekä kannattavuuden kehit-

tymiseen liittyviä riskejä. Vakavaraisuuden arvioinnissa arvioidaan yrityk-

sen pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyviä riskejä. Maksuvalmiuden arvioin-

nissa tarkastellaan lyhyemmän ajan rahoitukseen liittyviä riskejä. Tilinpää-

tösanalyysissä arvioidaan tunnuslukujen lisäksi niihin johtaneita syitä.  

(Niskanen & Niskanen 2003, 8–10.) 

 

Yritystutkimuksessa analysoidaan koko yrityksen toimintaa. Yritystutki-

muksessa arvioidaan yrityksen taloutta, johtoa, järjestelmiä, resursseja, 

tuotteita ja palveluja, kilpailuasemaa, toimintaympäristöä ja kehitysnäky-

miä. Käytännössä yritystutkimuksen tekee luottolaitos tai luottoluoki-

tusyritys. Luottolaitoksilta vaaditaan yritystutkimuksen kaltaista analyysiä 

luottopäätöksen yhteydessä. (Niskanen & Niskanen 2003, 11; Salmi 2010, 

114.) 

3.1 Tilinpäätösinformaation käyttäjät 

Monet eri käyttäjäryhmät ovat kiinnostuneita tilinpäätöksestä ja siitä saa-

tavasta informaatiosta. Tilinpäätösinformaation käyttäjäryhmiä ovat omis-

tajat, yrityksen johto, työntekijät, rahoittajat, tavarantoimittajat, asiakkaat 

ja viranomaistahot. Kaikilla käyttäjäryhmillä on omat kiinnostuksen koh-

teensa tilinpäätöksessä. Omistajat ja sijoittajat ovat kiinnostuneita sijoituk-

sestaan saatavasta tuotosta ja mahdollisista osingonmaksuista. Yrityksen 

johto käyttää tilinpäätösinformaatiota hyväkseen tehdessään liiketoimin-

taan liittyviä operatiivisia päätöksiä tai investointi- ja rahoituspäätöksiä. 

Yrityksen työntekijät ovat kiinnostuneita yrityksen taloudellisesta kehityk-

sestä työpaikan säilyvyyden ja mahdollisen bonuspalkkijärjestelmän nä-

kökulmasta. Rahoittajat ovat kiinnostuneita yrityksen maksukyvystä teh-

dessään luottopäätöksiä. Tavarantoimittajat ovat myös kiinnostuneita yri-

tyksen maksukyvystä. Asiakassuhteessa olevat asiakkaat ovat kiinnostu-

neita yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä. Viranomaistahot ovat kiin-

nostuneita tilinpäätösinformaatiosta verotuksen kannalta. (Niskanen & 

Niskanen 2003, 13–17.) 

3.2 Tilinpäätösanalyysin vaiheet 

Tilinpäätösanalyysin ensimmäisessä vaiheessa pitää oikaista yrityksen tu-

loslaskelmaa, tasetta ja liitetietoja. Tilinpäätöstietojen oikaisujen tarkoi-
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tuksena on, että tilinpäätösinformaatiota voidaan verrata muihin yrityksiin 

sekä saman yrityksen aikaisempiin vuosiin. Tilinpäätösanalyysin toisessa 

vaiheessa valitaan mittauskohteet ja analyysimenetelmät käyttötarkoituk-

sen mukaan. Kolmannessa vaiheessa valitaan analyysitekniikka mittamaan 

yrityksen taloudellista menestystä. Analyysitekniikoita ovat mm. tunnus-

lukuanalyysi, kassavirta-analyysi, trendianalyysi ja prosenttilukumuotoi-

nen tilinpäätös. (Niskanen & Niskanen 2003, 19.) 

 

Prosenttilukumuotoinen tilinpäätös tarkoittaa tilinpäätöksen erien esittä-

mistä prosentteina liikevaihdosta tai taseen loppusummasta. Prosenttilu-

kumuotoisesta tilinpäätöksestä ilmenee selvästi tilinpäätöserien keskinäi-

set suhteet saman tilikauden aikana. Trendianalyysissä esitetään prosentti-

lukumuotoiset tilinpäätökset useammalta peräkkäiseltä vuodelta pitäen 

tarkastelujakson ensimmäistä vuotta perusvuotena. Tunnuslukuanalyysissä 

lasketaan tuloslaskelmasta ja taseesta kannattavuuden, vakavaraisuuden ja 

maksuvalmiuden tunnuslukuja. Kassavirta-analyysissä suoriteperusteisen 

tilinpäätöksen erät muokataan liitetietojen avulla maksuperusteiseksi eli 

tarkastellaan rahavirran suuruutta ja riittävyyttä. (Niskanen & Niskanen 

2003, 19–20; Salmi 2010, 114.) 

 

Tilinpäätösanalyysissä ei ole keskeistä tunnuslukujen laskeminen tai tek-

ninen toteutus, vaan eri menetelmien perusteella saatujen tunnuslukujen 

arviointi ja niiden taustalla olevien syy–seuraus-suhteiden selvittäminen. 

Yrityksen yhden vuoden tunnusluvuista voi harvoin tehdä johtopäätöksiä, 

joten tunnuslukuja tulisi aina verrata johonkin vertailutietoon. Vertailu-

tyyppejä ovat ajallinen poikkileikkausanalyysi ja aikasarja-analyysi. Ajal-

lisessa poikkileikkausanalyysissä yritystä verrataan samalta ajalta samaa 

toimialaa edustaviin yrityksiin tai alan keskiarvoihin. Aikasarja-

analyysissä seurataan yrityksen kehitystä pidemmältä ajanjaksolta vertaa-

malla eri vuosien tunnuslukuja keskenään. Nämä analyysityypit voidaan 

yhdistää ja tarkastella yrityksen kehitystä useamman vuoden ajalta ja ver-

rata sitä muihin yrityksiin. (Niskanen & Niskanen 2003, 20, 111–112.) 

3.3 Tilinpäätöstietojen oikaisu 

Tilinpäätösanalyysiä varten tuloslaskelmaa ja tasetta pitää standardoida eli 

oikaista, jotta tilinpäätöksestä tulee vertailukelpoinen eri tilikausien ja yri-

tysten välillä. Yritykset voivat vaikuttaa tilinpäätöksen sisältöön harkin-

nanvaraisilla kirjauksilla, joilla pyritään vaikuttamaan yrityksen tulokseen 

ja taloudelliseen tilanteeseen. Tilinpäätöstietojen oikaisujen tarkoituksena 

on myös selvittää yrityksen liiketoiminnan todellinen tulos. (Niskanen & 

Niskanen 2003, 60; Salmi 2010, 131.) 

3.3.1 Tuloslaskelman oikaisut 

Tuloslaskelman oikaisujen tarkoituksena on antaa yrityksen tuloksesta ja 

kannattavuudesta mahdollisimman oikea ja vertailukelpoinen kuva. Viral-

lisessa tuloslaskelmassa ei esitetä myynti- ja käyttökatetta. Käyttökate si-

sältyy oikaistuun tuloslaskelmaan. Oikaistussa tuloslaskelmassa esiintyviä 
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eriä ovat liiketoiminnan tuotot, käyttökate, liiketulos, nettotulos, kokonais-

tulos ja tilikauden tulos. (Yritystutkimus ry 2011, 16–17.) 

 

Liiketoiminnan tuotot -erä koostuu liikevaihdosta ja liiketoiminnan muista 

tuotoista. Virallisessa tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa 

saattaa ilmetä sellaisia käyttöomaisuuden myyntivoittoja, jotka ovat syn-

tyneet kokonaisesta toimialasta luopumisesta. Tällaiset myyntivoitot on 

kirjattava satunnaisiin tuottoihin oikaistussa tuloslaskelmassa. Tällaisia sa-

tunnaisia tuottoja vastaavat kulut ja myyntitappiot on kirjattava puolestaan 

satunnaisiin kuluihin. Lisäksi sellaiset kertaluontoiset liiketoiminnan muut 

tuotot on siirrettävä satunnaisiin kuluihin, jotka vaikeuttavat vertailua eri 

vuosien ja yritysten välillä. (Niskanen & Niskanen 2003, 63; Yritystutki-

mus ry 2011, 18.) 

 

Käyttökate saavutetaan, kun liiketoiminnan tuotoista vähennetään seuraa-

vat erät: aine- ja tarvikekäyttö, ulkopuoliset palvelut, henkilöstökulut, las-

kennallinen palkkakorjaus, liiketoiminnan muut kulut ja valmistevaraston 

muutos. Oikaistun tuloslaskelman erä aine- ja tarvikekäyttö lasketaan vä-

hentämällä virallisen tuloslaskelman aine- ja tavaraostoista varastojen li-

säys tai lisäämällä varastojen vähennys. Laskennallinen palkkakorjaus erä 

koskee lähinnä henkilöyhtiöitä. Palkkakorjaus tehdään, jos omistajien työ-

panos on yrityksessä ilmeinen eikä työpanosta vastaava palkka ole merkit-

ty tuloslaskelmassa kuluna. Liiketoiminnan muita kuluja pitää oikaista 

siirtämällä liiketoimintaan kuulumattomat kulut, tuloksen kannalta merkit-

tävät, kertaluonteiset erät satunnaisiin kuluihin. Valmistevaraston muutos 

muodostuu, kun valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muu-

tokseen lisätään erä valmistus omaan käyttöön. Valmistus omaan käyttöön 

-erä tarkoittaa sellaisia yrityksen valmistamia tuotteita, joita yritys on 

myynnin sijaan ottanut käyttöomaisuudeksi. (Niskanen & Niskanen 2003, 

62–65; Yritystutkimus ry 2011, 19–21.) 

 

Oikaistun tuloslaskelman liiketulos kertoo yrityksen tuloksen varsinaisen 

liiketoiminnan kustannusten jälkeen, ennen rahoitustuottoja ja -kuluja sekä 

veroja. Liiketulos muodostuu siten, että käyttökatteesta vähennetään suun-

nitelman mukaiset poistot, arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödyk-

keistä ja vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset. Suunni-

telman mukaisia poistoja pitää oikaista, jos virallisessa tuloslaskelmassa 

tehdyt poistot eivät ole oikeassa suhteessa pysyvien vastaavien määrään ja 

laatuun tai poistoajat ovat merkittävästi pidempiä kuin kirjanpitolautakun-

nan suositukset. Tällöin käytetään suunnitelman mukaisina poistoina elin-

keinoverolain (EVL) määrittämiä maksimipoistoja. Tämä oikaisu näkyy 

oikaistun tuloslaskelman erässä muut tuloksen oikaisut. Arvonalentumisel-

la tarkoitetaan, jos hyödykkeen luovutushinta on merkittävästi ja pysyvästi 

pienentynyt. (Niskanen & Niskanen 2003, 62–65; Yritystutkimus ry 2011, 

22.) 

 

Oikaistun tuloslaskelman nettotulos kertoo yrityksen tuloksen ennen sa-

tunnaisia tuottoja ja kuluja. Nettotulos muodostuu siten, että liiketulokses-

ta vähennetään korkokulut ja muut rahoituskulut, kurssierot, sijoitusten ja 

rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset, välittömät verot ja sen lisäksi 

siihen lisätään tuotot osuuksista ja muista sijoituksista sekä muut korko- ja 
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rahoitustuotot. Näissä erissä esiintyvät kurssivoitot ja kurssitappiot siirre-

tään kurssieroihin. Kurssierot-erä esiintyy vain oikaistussa tuloslaskelmas-

sa. Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset -erä koostuu vi-

rallisen tuloslaskelman pysyvien ja vastaavien sijoitusten ja lainasaamisten 

arvonalentumisista. Oikaistun tuloslaskelman välittömät verot -erä sisältää 

virallisen tuloslaskelman tuloverot ja muut välittömät verot. Virallisen tu-

loslaskelman veroja täytyy oikaista siirtämällä aikaisempien tilikausien 

saadut veronpalautukset ja maksetut lisäverot satunnaisiin tuottoihin ja ku-

luihin. Lisäksi jos on oikaistu liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja siir-

tämällä ne satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin, niin niistä aiheutuneet verot 

siirretään myös satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin. Laskennallisten ve-

rosaamisten ja -velkojen muutokset siirretään oikaistun tuloslaskelman 

erään muut tuloksen oikaisut. (Niskanen & Niskanen 2003, 62, 66–68; 

Yritystutkimus ry 2011, 24–25.) 

 

Yrityksen kokonaistulos muodostuu nettotuloksen lisäksi satunnaisista 

tuotoista ja satunnaisista kuluista. Jos näihin eriin on kirjattu selvästi liike-

toimintaan kuuluvia kuluja, täytyy ne oikaista siirtämällä ne takaisin liike-

toiminnan kuluihin. Kokonaistulokseen lisätään mahdolliset poistoeron 

muutos, vapaaehtoisten varausten muutos, laskennallinen palkkakorjaus, 

käyvän arvon muutokset sekä muut tuloksen oikaisut jotta saavutetaan tili-

kauden tulos. (Niskanen & Niskanen 2003, 69; Yritystutkimus ry 2011, 

14.) 

3.3.2 Taseen oikaisut 

Taseen oikaisuilla pyritään poistamaan sellainen varallisuus, joiden ei 

odoteta tuottavan tuloa. Lisäksi taseen oikaisujen tarkoituksena on tuoda 

esille sellainen merkittävä varallisuus, jota ei ole merkitty taseeseen. Myös 

sellaiset velat, jotka ei ilmene virallisesta taseesta merkitään oikaistuun ta-

seeseen lyhytaikaisiin tai pitkäaikaisiin vieraaseen pääomaan. (Salmi 

2010, 138.) 

 

Oikaistussa taseessa on virallisen taseen tavoin kaksi osaa: vastaavaa ja 

vastattavaa -puolet. Vastaavaa-puoli jakautuu pysyviin ja vaihtuviin vas-

taaviin. Oikaistun taseen pysyviin vastaaviin kuuluu seuraavat erät: aineet-

tomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, sijoitukset ja pitkäaikaiset saa-

miset ja leasingomaisuus. Aineettomiin hyödykkeisiin kuuluu tutkimus- ja 

kehittämismenot, liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet. Perustamis-, 

tutkimus- ja kehittämismenot poistetaan oikaistussa taseessa, jos niillä ei 

ole tuloa kerryttävää vaikutusta. Liikearvoa voi syntyä yrityskaupan tai 

fuusion yhteydessä, jos kauppahinta on ylittänyt yrityksen velattoman 

omaisuuden arvon. Liikearvo tulee poistaa oikaistussa taseessa, jos se on 

osoittautunut arvottomaksi. Muut aineettomat hyödykkeet -erään kuuluu 

virallisen taseen erät aineettomat oikeudet, muut pitkävaikutteiset menot ja 

aineettomien oikeuksien ennakkomaksut. Tästä erästä poistetaan sellaiset 

menot, joihin ei liity tulo-odotuksia. Näitä edellä mainittuja oikaisuja vas-

taava summa poistetaan vastattavaa-puolen omasta pääomasta. (Niskanen 

& Niskanen 2003, 70–72; Salmi 2010, 138–139.) 
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Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy seuraavia eriä: maa- ja vesialueet, ra-

kennukset ja rakennelmat, koneet ja kalusto sekä muut aineelliset hyödyk-

keet. Oikaistun taseen muut aineelliset hyödykkeisiin kuuluu virallisen ta-

seen erät muut aineelliset hyödykkeet, aineellisten hyödykkeiden ennak-

komaksut ja keskeneräiset hankinnat. Näitä aineellisien hyödykkeiden eriä 

ei tarvitse yleensä oikaista. Mahdolliset liitetiedoista ilmenevät yliarvot on 

poistettava tästä erästä ja myös vastattavaa-puolen omasta pääomasta. 

(Niskanen & Niskanen 2003, 72–73; Salmi 2010, 139.) 

 

Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset -erä sisältää seuraavat erät: sisäiset 

osakkeet ja osuudet, muut osakkeet ja osuudet, sisäiset saamiset ja muut 

saamiset ja sijoitukset. Virallisen taseen vaihtuvissa vastaavissa esiintyvät 

pitkäaikaiset saamiset siirretään oikaistussa taseessa pysyvien vastaavien 

sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset -erään. Oikaistun taseen erässä sisäiset 

osakkeet ja osuudet on oikaistavaa, jos omistetun yrityksen oma pääoma 

on menetetty eikä niillä ole arvoa. Tällöin osakkeiden arvo poistetaan 

osakkeista ja omasta pääomasta. Muut osakkeet ja osuudet eivät sisällä oi-

kaisutarpeita. Sisäiset saamiset -erä sisältää kaikki yrityksen pitkäaikaiset 

saamiset konserniyhtiöltä ja muilta läheisiltä yrityksiltä. Tähän erään syn-

tyy oikaisutarve, jos henkilöyhtiöllä on saamisia vastuunalaisilta yhtiö-

miehiltä tai velallisen takaisinmaksu on epävarmaa. Tällaiset saamiset 

poistetaan saamisista ja omasta pääomasta. Oikaistun taseen erä muut 

saamiset ja sijoitukset koostuu virallisen taseen sijoituksien ja pitkäaikais-

ten saamisten eristä: muut saamiset, myyntisaamiset, lainasaamiset ja siir-

tosaamiset. (Niskanen & Niskanen 2003, 73–74; Yritystutkimus ry 2011, 

35–36.) 

 

Leasing-omaisuus erä löytyy ainoastaan oikaistusta taseesta. Virallisen ta-

seen liitetiedoista löytyy jäljellä olevien leasing-maksujen määrä. Leasing 

tarkoittaa käyttöomaisuuden kuten koneiden ja laitteiden pitkäaikaista 

vuokrausta. Liitetiedoista ilmenevät jäljellä olevien leasingmaksujen mää-

rä lisätään oikaistun taseen vastaavaa -puolelle leasingomaisuutena ja vas-

tattavaa puolelle leasing-vastuuna. (Yritystutkimus ry 2011, 36.) 

 

Oikaistun taseen vaihtuvat vastaavat koostuu vaihto-omaisuudesta, lyhyt-

aikaisista saamisista sekä rahoista ja arvopapereista. Vaihto-omaisuuteen 

sisältyy seuraavat erät: aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset tuotteet, valmiit 

tuotteet ja muu vaihto-omaisuus. Muu vaihto-omaisuus -erä sisältää viral-

lisen taseen erät muu vaihto-omaisuus ja ennakkomaksut. Tukku- tai vähit-

täiskauppaa harjoittavat yritykset kirjaavat vaihto-omaisuutensa aineisiin 

ja tarvikkeisiin. Jos kuitenkin tällaisen yrityksen vaihto-omaisuus on kir-

jattu valmiisiin tuotteisiin, on tasetta oikaistava siirtämällä erä aineisiin ja 

tarvikkeisiin. (Niskanen & Niskanen 2003, 75–76; Yritystutkimus ry 

2011, 37.) 

 

Oikaistun taseen lyhytaikaiset saamiset -erä jakaantuu myyntisaamisiin, si-

säisiin myyntisaamisiin, muihin sisäisiin saamisiin ja muihin saamisiin. 

Mikäli yritys käyttää factoring-rahoitusta ja sen yhteydessä nettokirjausta-

paa, täytyy myyntisaamisia oikaista. Nettokirjaustapa tarkoittaa sitä, että 

myyntisaamisiin kirjataan vain se osa myyntisaamisista, jota ei ole rahoi-

tettu factoringilla. Tällöin factoring-luotto on taseen ulkopuolista rahoitus-
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ta. Tässä tapauksessa factoring-luotto täytyy lisätä oikaistussa taseessa 

myyntisaamisiin ja lyhytaikaisiin velkoihin. Virallisessa taseessa esiinty-

vistä eristä saamiset saman konsernin yrityksiltä ja saamiset omistusyhte-

ysyrityksiltä täytyy erotella myyntisaamisten osuudet ja ne muodostavat 

oikaistun taseen erän sisäiset myyntisaamiset. Loput kahdesta edellä mai-

nitusta virallisen taseen erästä muodostavat oikaistun taseen erän muut si-

säiset saamiset. Oikaistun taseen erä muut saamiset koostuu virallisen ta-

seen lyhytaikaisista eristä lainasaamiset, muut saamiset, siirtosaamiset ja 

maksamattomat osakkeet. Jos siirtosaamisiin on kirjattu kurssitappioita, on 

sitä oikaistava poistamalla nämä erät siirtosaamisista ja omasta pääomasta. 

Oikaistun taseen vastaavaa puolen viimeinen erä rahat ja arvopaperit koos-

tuu virallisen taseen eristä rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaami-

set. (Niskanen & Niskanen 2003, 75–76.) 

 

Oikaistun taseen vastattavaa-puolen omaan pääomaan sisältyy erät osake-

pääoma, ylikurssirahasto, muut rahastot, kertyneet voittovarat, tilikauden 

tulos ja pääomalainat. Oikaistun taseen erä muut rahastot koostuu viralli-

sen taseen eristä omien osakkeiden ja osuuksien rahasto, vararahasto sekä 

muut rahastot. Osakepääoman, ylikurssirahaston, muiden rahastojen ja 

kertyneiden voittovarojen luvut saadaan suoraan virallisesta taseesta eikä 

näitä tarvitse oikaista. Tilikauden tulosta on oikaistava, jos yritys on käyt-

tänyt ennakko-osingon kirjausmenettelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys 

kirjaa kuluvalta tilikaudelta jaettavan osingon osingonjakovelaksi ja vä-

hentää sitä vastaavan summan omista pääomista. Tällöin tilikauden tulosta 

oikaistaan siten, että lisätään osingonjako takaisin voittovaroihin. Lisäksi 

oikaistun taseen omaan pääomaan kuuluu pääomalainat, jotka esiintyvät 

virallisessa taseessa omana eränään. (Niskanen & Niskanen 2003, 77–79.) 

 

Oikaistun taseen omaan pääomaan lisätään poistoerot ja vapaaehtoiset va-

raukset sekä oman pääoman oikaisut. Näiden summa on oikaistu oma 

pääoma yhteensä. Poistoeroja ja vapaaehtoisia varauksia on oikaistava 

siirtämällä yhtiöverokannan mukainen osuus laskennalliseen verovelkaan, 

jos näin ei ole tehty virallisessa tilinpäätöksessä. Oman pääoman oikaisut 

koostuvat niistä eristä, joilla on oikaistu virallisen taseen vastaavaa puolen 

eriä. Oman pääoman oikaisut ovat yleensä negatiivisia. Erä voi olla posi-

tiivinen esimerkiksi silloin, kun pysyvien vastaavien käyvät arvot ovat ol-

leet huomattavasti tasearvoja korkeammat. (Niskanen & Niskanen 2003, 

78–80; Yritystutkimus ry 2011, 42–44.) 

 

Oikaistun taseen vieraaseen pääomaan kuuluu pitkäaikainen vieraspää-

oma, lyhytaikainen vieraspääoma, laskennallinen verovelka, pakolliset va-

raukset ja leasingvastuu. Pitkäaikainen vieraspääoma koostuu seuraavista 

pitkäaikaisista eristä: lainat rahoituslaitoksilta, eläkelainat, saadut enna-

kot, sisäiset velat ja muut pitkäaikaiset velat. Lainat rahoituslaitoksilta 

koostuu virallisen taseen eristä lainat rahoituslaitoksilta, joukkovelkakirja-

lainat ja vaihtovelkakirjalainat. Sisäiset velat -erä koostuu virallisen ta-

seen eristä velat saman konsernin yrityksille ja velat omistusyhteysyrityk-

sille. Muut pitkäaikaiset velat -erä muodostuu virallisen taseen eristä osto-

velat, rahoitusvekselit, muut velat ja siirtovelat. Erilaisia tunnuslukuja las-

kettaessa oletetaan, että sisäiset velat ja muut pitkäaikaiset velat ovat ko-

rollisia velkoja. (Niskanen & Niskanen 2003, 80–82.) 
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Laskennallinen verovelka koostuu poistoerojen ja vapaaehtoisten varaus-

ten oikaisuista. Pakollisten varauksien luvut saadaan virallisesta taseesta. 

Pakollisten varausten voidaan katsoa olevan yleensä korottomia pitkäai-

kaisia velkoja. Leasing-vastuu kirjataan yhtä suurena kuin leasing-

omaisuus on kirjattu taseen vastaavaa-puolelle. (Niskanen & Niskanen 

2003, 81–82; Yritystutkimus ry 2011, 47.) 

 

Oikaistun taseen lyhytaikainen vieraspääoma koostuu seuraavista eristä: 

korolliset lyhytaikaiset velat, saadut ennakot, ostovelat, sisäiset ostovelat, 

muut sisäiset ostovelat, muut korottomat lyhytaikaiset velat. Korolliset ly-

hytaikaiset velat -erä sisältää virallisen taseen lyhytaikaiset erät lainat ra-

hoituslaitoksilta, joukkovelkakirjalainat, vaihtovelkakirjalainat, eläkelai-

nat, rahoitusvekselit ja muiden velkojen korollinen osuus. Mahdollinen 

factoring-luottoa koskeva oikaisu kuuluu myös korollisiin lyhytaikaisiin 

velkoihin. Virallisessa taseessa esiintyvistä eristä velat saman konsernin 

yrityksille ja velat omistusyhteysyrityksille täytyy eritellä ostovelkojen 

osuudet ja ne muodostavat oikaistun taseen erän sisäiset ostovelat. Loput 

kahdesta edellä mainitusta virallisen taseen eristä muodostavat oikaistun 

taseen erän muut sisäiset velat. Muut korottomat lyhytaikaiset velat -erä 

muodostuu virallisen taseen siirtoveloista sekä muiden velkojen korotto-

mista veloista. Näitä korottomia velkoja ovat muun muassa ennakonpidä-

tysvelat, arvonlisäverovelat ja osingonjakovelat. Jos osingonjakovelka 

koskee kuluvan vuoden tulosta, täytyy erä siirtää takaisin voittovaroihin. 

(Niskanen & Niskanen 2003, 82; Yritystutkimus ry 2011, 48.) 
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4 TUNNUSLUKUANALYYSI 

Tunnusluvut ovat oikaistusta tilinpäätöksestä laskettuja mittareita, jotka 

mittaavat yrityksen taloudellista tilannetta. Tunnusluvut jaetaan yleensä 

kolmeen ryhmään: kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden 

tunnuslukuihin. Omaksi ryhmäkseen voidaan myös erottaa kiertonopeus-

tunnusluvut ja z-luvut. Kiertonopeustunnusluvut mittaavat tehokkuutta ja 

z-luvut ennustavat konkurssia. Lisäksi on olemassa kassavirtaperusteisia 

tunnuslukuja ja osakekohtaisia tunnuslukuja. (Niskanen & Niskanen 2003, 

110.) 

 

Tunnusluvut esitetään yleensä suhdelukumuotoisina. Tämä tarkoittaa sitä, 

että yhtä tilinpäätöksen erää suhteutetaan johonkin toiseen tilinpäätöksen 

erään. Tunnusluvut esitetään suhdelukumuotoisina, jotta vertailu eriko-

koisten yritysten ja eri vuosien välillä olisi mahdollista. Tunnuslukujen 

tarkkuus on riippuvainen tilinpäätösaineiston luotettavuudesta. Jotta tun-

nusluku olisi toimiva, on sen oltava validi ja luotettava. Tunnusluvun ol-

lessa validi tarkoittaa sitä, että se mittaa sitä, mitä sen on tarkoituskin mi-

tata. Tunnusluku on luotettava silloin, kun se ei anna sattumanvaraisia tu-

loksia. Tunnusluku ei saa olla riippuvainen mittaajasta. (Niskanen & Nis-

kanen 2003, 111; Salmi 2010, 127.) 

 

Tunnuslukuja tulisi aina verrata johonkin vertailuarvoon, koska pelkästä 

tunnusluvun arvosta voi harvoin tehdä johtopäätöksiä. Yritystutkimus ry 

on asettanut joillekin tunnusluvuille normiarvot. Niitä ei kuitenkaan pidä 

käyttää ainoina vertailukohtina, koska ne eivät ota huomioon eri toimi-

aloilla toimivien yritysten eroavaisuuksia. Joillekin tunnusluvuille voi löy-

tyä vertailukohde yrityksen sisältä esimerkiksi yrityksen tavoitteista. Tun-

nuslukuja voidaan verrata myös yrityksen aikaisempien tilikausien vastaa-

viin tunnuslukuarvoihin. Lisäksi tunnuslukuja voidaan verrata toimialan ja 

kilpailijoiden vastaaviin arvoihin. (Niskanen & Niskanen 2003, 111–112; 

Seppänen 2011, 65–66.) 

 

Tunnuslukuja tulisi analysoida useampaa samanaikaisesti, jotta saadaan 

kokonaiskuva yrityksen taloudellisesta kehityksestä ja tilanteesta. Tunnus-

lukuja on lukuisia, mutta niistä on valittava keskeisimmät tunnusluvut tar-

kastelun kohteiksi. Tunnuslukuja analysoitaessa pyritään löytämään yri-

tyksen taloudelliseen menestykseen ja tilanteeseen johtaneet syyt. (Seppä-

nen 2011, 67.) 

4.1 Kannattavuuden tunnusluvut 

Kannattavuutta voidaan mitata kahdella tapaa: absoluuttisesti tai suhteelli-

sesti. Absoluuttinen kannattavuus mitataan yrityksen tilikauden tuottojen 

ja menojen välisenä erotuksena. Absoluuttisen kannattavuuden mittareita 

ovat esimerkiksi liikevoitto tai nettotulos. Tilinpäätöksestä laskettavat tun-

nusluvut ovat suhteellisia kannattavuuden mittareita, joissa absoluuttista 

kannattavuutta verrataan pääomaan tai liikevaihtoon. Tilinpäätöksestä las-

kettavat kannattavuuden tunnusluvut mittaavat lyhyen aikavälin kannatta-

vuutta. Pidemmän aikavälin kannattavuutta voidaan mitata vertailemalla 

useamman peräkkäisen vuoden analyysin tuloksia. Keskeisimpiä kannat-
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tavuuden tunnuslukuja ovat käyttökateprosentti, liiketulosprosentti, netto-

tulosprosentti, kokonaispääoman tuottoprosentti, sijoitetun pääoman tuot-

toprosentti ja oman pääoman tuottoprosentti. (Niskanen & Niskanen 2003, 

112; Yritystutkimus ry 2011, 60–65.) 

 

Käyttökate on yrityksen tulos ennen poistoja, rahoituskuluja ja veroja. 

Käyttökateprosenttia voidaan lähinnä verrata vain saman toimialan yritys-

ten kesken. Tunnusluvun vertailukelpoisuutta heikentää se, että jotkut yri-

tykset omistavat tuotantovälineensä itse ja jotkut taas ovat vuokranneet ne 

osittain tai kokonaan. Jos yritys omistaa tuotantovälineensä, näkyy niistä 

aiheutuneet kulut poistoina ja rahoituskuluina. Vuokratuista tuotantoväli-

neistä aiheutuneet vuokrakulut kuuluvat sen sijaan liiketoiminnan muihin 

kuluihin ennen käyttökatetta. Käyttökateprosentille ei ole mitään yleistä 

tavoitearvoa. Käyttökatetta arvioitaessa on otettava huomioon toimialan li-

säksi aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistovaatimukset ja vie-

raan pääoman rahoituskulujen määrä. Käyttökateprosentti lasketaan seu-

raavasti: (Yritystutkimus ry 2011, 61.) 

 

Käyttökate-% = Käyttökate x 100                       

       Liiketoiminnan tuotot yhteensä 

 

Liiketulos osoittaa kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on 

jäljellä ennen rahoituskuluja ja veroja. Liiketulosprosentti soveltuu lähinnä 

yksittäisen yrityksen kehityksen seuraamiseen. Liiketulosprosentti laske-

taan seuraavasti: (Niskanen & Niskanen 2003, 113; Yritystutkimus ry 

2011, 61.) 

 

Liiketulos-% = Liiketulos x 100                          

     Liiketoiminnan tuotot yhteensä 

 

Yritystutkimus ry (2011, 62) on antanut liiketulosprosentille seuraavat oh-

jearvot: 

 

yli 10 % hyvä 

5 – 10 % tyydyttävä 

alle 5 % heikko 

 

Nettotulos saadaan siten, että liiketulokseen lisätään rahoitustuotot ja vä-

hennetään rahoituskulut ja verot. Yrityksen liiketoiminta on kannattavaa, 

kun yrityksen nettotulos on positiivinen. Nettotulosprosentti lasketaan seu-

raavasti: (Yritystutkimus ry 2011, 62.) 

 

Nettotulos-% = Nettotulos x 100                         

      Liiketoiminnan tuotot yhteensä 

 

Kokonaispääoman tuottoprosentti vertaa yrityksen tulosta ennen rahoitus-

kuluja ja veroja siihen pääomaan, joka on sitoutunut yritystoimintaan. 

Tämä tunnusluku mittaa kuinka hyvin yritys pystyy tuottamaan tulosta 

kaikelle toimintaan sitoutuneelle pääomalle. Kokonaispääoman tuottopro-

sentti lasketaan seuraavasti: (Yritystutkimus ry 2011, 64.) 
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Kokonaispääoman = (Nettotulos + rahoituskulut + verot) x 100 

tuotto-%              Oikaistun taseen loppusumma keskimäärin 

 

Kaavan rahoituskulut sisältävät korkokulut ja muut rahoituskulut sekä 

kurssitappiot. Oikaistun taseen loppusumma keskimäärin lasketaan tili-

kauden alun ja lopun keskiarvona. Tunnusluvun vertailukelpoisuutta hei-

kentää se, että toiset yritykset ovat saattaneet tehdä arvonkorotuksia ja toi-

set ovat käyttäneet tasearvojen pohjana vain hankinta-arvoja. Tunnusluku 

on käyttökelpoinen erityisesti silloin, kun jakoa korolliseen ja korottomaan 

pääomaan ei pystytä tekemään. (Yritystutkimus ry 2011, 63–64.) 

 

Yritystutkimus ry (2011, 64) on asettanut kokonaispääoman tuotolle seu-

raavat ohjearvot: 

 

yli 10 % hyvä 

5 – 10 % tyydyttävä 

alle 5 % heikko 

 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kertoo kuinka paljon yritys on tehnyt 

tuottoa sijoitetulle korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Tämä 

tunnusluku on yksi käytetyimmistä kannattavuuden tunnusluvuista. Sijoi-

tetun pääoman tuottoprosentti lasketaan seuraavasti: (Niskanen & Niska-

nen 2003, 115; Yritystutkimus ry 2011, 65.) 

 

Sijoitetun pääoman = (Nettotulos + rahoituskulut + verot) x 100 

tuotto-%                Sijoitettu pääoma keskimäärin 

 

Sijoitettu pääoma koostuu oikaistusta omasta pääomasta ja sijoitetusta ko-

rollisesta vieraasta pääomasta. Sijoitettu vieras pääoma sisältää kaikki sel-

laiset vieraan pääoman erät, joista maksetaan korkoa tai jollakin tavalla 

tuottoa. Sijoitettu pääoma keskimäärin lasketaan tilikauden alun ja lopun 

keskiarvona. Tunnusluvun vertailukelpoisuutta heikentää, jos ei ole riittä-

viä tietoja vieraan pääoman jakamiseksi korolliseen ja korottomaan pää-

omaan. Lisäksi suuret investoinnit ja arvonkorotukset heikentävät tunnus-

luvun kehityksen arviointia. (Niskanen & Niskanen 2003, 117; Yritystut-

kimus 2011, 64–65.) 

 

Oman pääoman tuotto mittaa yrityksen kykyä tehdä tuottoa omistajien yri-

tykseen sijoittamalle pääomalle. Oman pääoman tuottoprosentti lasketaan 

seuraavasti: (Yritystutkimus ry 2011, 65.) 

 

Oman pääoman tuotto-% = Nettotulos x 100                             

      Oikaistu oma pääoma keskimäärin 

 

Oikaistu oma pääoma keskimäärin lasketaan tilikauden alun ja lopun kes-

kiarvona. Edellä mainituista erilaisista pääoman tuottoprosenteista oman 

pääoman tuottoprosenttiin vaikuttavat eniten yrityksen kirjaamat mahdol-

liset arvonkorotukset. Oman pääoman tuottoprosentin arvoa verrataan yri-

tyksen omistajien asettamiin tuottovaatimuksiin. (Yritystutkimus ry 2011, 

65.) 
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4.2 Vakavaraisuuden tunnusluvut 

Yrityksen vakavaraisuus kertoo miten yritys pystyy suoriutumaan kaikista 

lainoistaan pitkällä aikavälillä. Vakavaraisuuden tunnusluvut kuvaavat yri-

tyksen oman ja vieraan pääoman suhdetta. Vakavaraisella yrityksellä on 

pääomaa sen verran, että se pystyy maksamaan vieraan pääoman korko-

maksut pitkällä aikavälillä huonoinakin aikoina. Keskeisimpiä vakavarai-

suuden tunnuslukuja ovat omavaraisuusaste, suhteellinen velkaantuneisuus 

ja net gearing eli nettovelkaantumisaste. (Niskanen & Niskanen 2003, 

130; Yritystutkimus ry 2011, 68.) 

 

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappionsietokykyä ja 

kykyä selviytyä lainoistaan pitkällä aikavälillä. Omavaraisuusaste osoittaa 

kuinka suuri osuus yrityksen taseesta koostuu omasta pääomasta. Omava-

raisuusaste lasketaan seuraavasti: (Seppänen 2011, 85; Yritystutkimus ry 

2011, 66.) 

 

Omavaraisuusaste = Oikaistu oma pääoma x 100                   

             Oikaistun taseen loppusumma – saadut ennakot 

 

Kaavassa esiintyvät saadut ennakot ovat sellaisia saatuja ennakoita, jotka 

liittyvät keskeneräisiin töihin tai projekteihin. Yritystutkimus ry on asetta-

nut omavaraisuusasteelle seuraavat ohjearvot: (Yritystutkimus ry 2011, 

66–67.) 

 

yli 40 % hyvä 

20 – 40 % tyydyttävä 

alle 20 % heikko 

 

Suhteellinen velkaantuneisuus osoittaa yrityksen vieraan pääoman suhteen 

liikevaihtoon. Toisin sanoen suhteellinen velkaantuneisuus kertoo kuinka 

paljon yrityksellä on korollisia velkoja suhteessa liiketoiminnasta saatui-

hin tuloihin. Jos yrityksellä on korkea suhteellinen velkaantuneisuus, täl-

löin yrityksen liiketuloksen on oltava sen verran hyvä, jotta yritys selviy-

tyisi näistä korollisista veloistaan. Suhteellinen velkaantuneisuus lasketaan 

seuraavasti: (Seppänen 2011, 85; Yritystutkimus ry 2011, 67.) 

 

Suhteellinen = (Oikaistun taseen velat – saadut ennakot) x 100 

velkaantuneisuus  Liikevaihto 

 

Tässäkin tapauksessa saadut ennakot liittyvät keskeneräisiin töihin tai pro-

jekteihin. Tunnuslukua voidaan verrata lähinnä vain saman toimialan yri-

tysten kesken. Yritystutkimus ry on asettanut tuotannollisille yrityksille 

seuraavat ohjearvot: (Yritystutkimus ry 2011, 66–67.) 

 

alle 40 % hyvä 

40 – 80 % tyydyttävä 

yli 80 % heikko 

 

Net gearing eli nettovelkaantumisaste mittaa yrityksen korollisten velko-

jen määrää suhteessa yrityksen omaan pääomaan. Net gearing lasketaan 

seuraavasti: (Seppänen 2011, 84; Yritystutkimus ry 2011, 68.) 
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Net gearing = Korollinen vieras pääoma – rahat ja arvopaperit 

   Oikaistu oma pääoma 

 

Korolliseen vieraaseen pääomaan kuuluu pitkäaikainen vieras pääoma 

pois lukien saadut ennakot, korolliset lyhytaikaiset velat sekä muut sisäiset 

korolliset velat. Tunnuslukua voidaan pitää hyvänä, jos sen arvo on alle 1. 

Mitä suurempi tunnusluvun arvo on, sitä velkaantuneempi yritys on. Tun-

nusluvun arvo on heikko, jos net gearing on negatiivinen ja se johtuu ne-

gatiivisesta omasta pääomasta. (Niskanen & Niskanen 2003, 133; Yritys-

tutkimus ry 2011, 68.) 

 

Yrityksen vakavaraisuutta tulisi myös tarkastella tunnuslukujen lisäksi ar-

vioimalla yrityksen varallisuuden rakennetta. Yrityksellä tulisi olla aina 

sen verran helposti myytävissä olevaa omaisuutta, että se riittää kattamaan 

yrityksen velat. Tällöin yrityksen pitkäaikainen, vaikeasti rahaksi muutet-

tavan omaisuuden tulisi olla rahoitettu omalla pääomalla. Jos yritys joutuu 

lopettamaan toimintansa, tällöin yritys voi kattaa velkansa helposti rahaksi 

muutettavalla omaisuudella. Edellä mainittu varallisuuden rakenne vähen-

tää yrittäjän henkilökohtaista riskiä. (Koski 2008, 79.) 

4.3 Maksuvalmiuden tunnusluvut 

Maksuvalmius eli likviditeetti tarkoittaa yrityksen kykyä suoriutua velois-

taan ja muista velvoitteistaan lyhyellä aikavälillä varojensa avulla. Mak-

suvalmius tarkoittaa siis, että yrityksellä on sen verran rahaa ja helposti 

rahaksi muutettavaa varallisuutta, että se kykenee hoitamaan kaikki mak-

sunsa ja mahdolliset yllättävät menotkin. Hyvä maksuvalmius tarkoittaa, 

että yritys kykenee hoitamaan kaikki maksunsa ajallaan ja mahdollisim-

man edullisella tavalla. Hyvään maksuvalmiuteen viittaa se, että yritys 

maksaa maksunsa ajallaan ja hyödyntää kassa-alennukset. Heikkoon mak-

suvalmiuteen viittaavat yrityksen erääntyneet maksut ja lisärahoituksen 

käyttö. Keskeisimpiä maksuvalmiuden tunnuslukuja ovat quick ratio ja 

current ratio. (Salmi 2010, 177–178; Seppänen 2011, 87; Yritystutkimus 

ry 2011, 71.) 

 

Quick ratio mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista maksuista 

pelkällä rahoitusomaisuudella. Quick ratio lasketaan seuraavasti: (Yritys-

tutkimus ry 2011, 71.) 

 

Quick ratio = Rahoitusomaisuus                  

  Lyhytaikainen vieraspääoma 

 

Quick ration kaavan lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta on vähennettävät 

sellaiset saadut ennakot, jotka liittyvät keskeneräisiin töihin tai projektei-

hin. Laskennalliset verosaamiset on vähennettävä rahoitusomaisuudesta 

tunnuslukua laskettaessa. Yritystutkimus ry on asettanut quick ratiolle seu-

raavat ohjearvot: (Yritystutkimys ry 2011, 71.) 

 

yli 1 hyvä 

0,5 – 1 tyydyttävä 
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alle 0,5 heikko 

 

Current ratio mittaa myös yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista mak-

suista, mutta siinä otetaan rahoitusomaisuuden lisäksi huomioon vaihto-

omaisuus, olettaen että vaihto-omaisuus voidaan realisoida nopeasti. Cur-

rent ratio lasketaan seuraavasti: (Yritystutkimus ry 2011, 71–72.) 

 

Current ratio = Vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus 

      Lyhytaikainen vieras pääoma 

 

Current ratiossakin rahoitusomaisuudesta on vähennettävä laskennalliset 

verosaamiset. Current ration ongelmana saattaa olla epävarmuus siitä, että 

voidaanko vaihto-omaisuus todellisuudessa realisoida lyhytaikaisia mak-

suja varten.  Yritystutkimus ry on asettanut current ratiolle seuraavat oh-

jearvot: (Salmi 2010, 181; Yritystutkimus ry 2011, 72.) 

 

yli 2 hyvä 

1 – 2 tyydyttävä 

alle 1 heikko 
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5 KOHDEYRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI 

Tilinpäätösanalyysi toteutettiin laskemalla kannattavuuden, vakavaraisuu-

den ja maksuvalmiuden tunnuslukuja yrityksen viideltä edelliseltä tilikau-

delta. Tunnuslukujen avulla arvioidaan yrityksen taloudellista tilannetta ja 

kehitystä käyttäen apuna Yritystutkimus ry:n asettamia ohjearvoja tunnus-

luvuille. Lisäksi yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä verrataan 

toimialaan. Toimialavertailussa on käytetty Finnveran julkaisemia toimi-

alan tunnuslukuja. Näiden lisäksi analysoinnin kohteena ovat prosenttilu-

kumuotoiset tuloslaskelma ja tase sekä trendianalyysi-taulukko. 

 

Yritys on luokiteltu toimialaan muu rakennuspuusepäntuotteiden valmis-

tus (16239). Tähän toimialaan kuuluu pääasiassa rakentamisessa käytetty-

jen puutavaroiden valmistaminen kuten kurkihirsien, parrujen, katon tuki-

palkkien, tehdasvalmisteisten kattotuolien, ovien, ikkunoiden ja muiden 

puisten rakennuselementtien valmistaminen. Case-yritys valmistaa katto-

tuoleja. (Tilastokeskus 2013.) 

 

Yrityksen tilikausi on huhtikuun alusta seuraavan vuoden maaliskuun lop-

puun. Toimialavertailussa on käytetty tilikauden alkamisvuoden tunnuslu-

kuja, esimerkiksi vuoden 2013 maaliskuussa päättyvän tilikauden tunnus-

lukuja on verrattuna toimialan vuoden 2012 tunnuslukuihin. Näin on me-

netelty siksi, että pääosa yrityksen toiminnasta on tapahtunut edellisenä 

vuotena sekä pääosa yrityksen tuloksesta syntyy kevään ja syksyn välisenä 

aikana. 

5.1 Tilinpäätöksen oikaisut 

Kohdeyrityksen tilinpäätöksen oikaisut on tehty Yritystutkimus ry:n suosi-

tusten mukaisesti. Tilinpäätöksen oikaisuihin tarvittavat tiedot löytyivät 

yrityksen liitetiedoista ja tase-erittelyistä. Tilinpäätöksen oikaisut on tehty 

ja tunnusluvut laskettu Excel-taulukkolaskentaohjelmistolla. Oikaisuja il-

meni tuloverojen ja sijoitusten todellisten arvojen osalta. 

 

Vuoden 2011 tilinpäätöksen tuloslaskelmassa veroihin oli merkitty aikai-

sempien tilikausien jäännösveroja. Veroja on oikaistu aikaisempien tili-

kausien jäännösveron vastaavalla määrällä ja siirretty tämä summa satun-

naisiin kuluihin. Vuoden 2010 tilinpäätöksessä veroihin oli merkitty ve-

ronpalautuksia aikaisemmilta tilikausilta. Veroja on oikaistu veronpalau-

tuksien määrällä ja siirretty tämä summa satunnaisiin tuottoihin. Muut 

osakkeet ja osuudet -erässä ilmeni oikaisutarvetta vuoden 2013 ja 2012 ti-

linpäätöksissä. Tämä erä on muutettu vastaamaan todellista markkina-

arvoa, joka ilmenee taseen liitetiedoista. 

5.2 Kannattavuuden tunnusluvut 

Kannattavuus kuvaa yrityksen liiketoiminnan tuottavuutta ja se on oleellis-

ta jatkuvan liiketoiminnan kannalta (Yritystutkimus ry 2011, 60). Kannat-

tavuuden tunnusluvuista on laskettu yrityksen käyttökateprosentti, liiketu-

losprosentti, nettotulosprosentti, kokonaispääoman tuottoprosentti sekä si-
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joitetun pääoman tuottoprosentti. Näistä tunnusluvuista löytyy toimialaa 

vastaava vertailutieto Finnveran julkaisemista toimialatiedoista. Alla ole-

vassa taulukossa on esitetty yrityksen kannattavuuden tunnusluvut. 

 

Taulukko 3. Kannattavuuden tunnusluvut 

        2009 2010 2011 2012 2013 
Yrityksen käyttöka-
te-% 

  
20,98 % 16,19 % 26,64 % 28,10 % 23,37 % 

Yrityksen liiketulos-
% 

  
18,40 % 11,36 % 23,61 % 25,48 % 20,72 % 

Yrityksen nettotulos-
% 

  
15,43 % 9,35 % 18,00 % 19,57 % 17,06 % 

Yrityksen kokonaispääoman 
tuotto-% 

 
24,35 % 9,78 % 24,57 % 26,49 % 19,82 % 

Yrityksen sijoitetun pääoman tuot-
to-% 29,18 % 11,20 % 27,20 % 29,73 % 21,70 % 

 

 

Käyttökateprosentti osoittaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuloksen 

ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja. Käyttökate kertoo kuinka paljon yri-

tyksen liikevaihdosta jää katetta, kun siitä on vähennetty yrityksen toimin-

taan liittyvät kulut. Käyttökateprosentin arvoon vaikuttavat yrityksen toi-

miala ja pääomarakenne. (Balance Consulting n.d.) 

 

 

Kuvio 1. Yrityksen käyttökate-% verrattuna toimialaan 

Edellä olevassa kuviossa on esitetty case-yrityksen käyttökateprosentit eri 

vuosilta verrattuna toimialan vastaaviin lukuihin. Yrityksen käyttökatepro-

sentin arvo on kuulunut jokaisena tarkasteluvuotena toimialan vahvimpaan 

neljännekseen. Varsinkin vuosina 2011–2013 yrityksen käyttökateprosent-

ti on ollut huomattavasti suurempi kuin toimialan yläkvartiilin raja-arvo. 

Vuonna 2010 päättyneen tilikauden käyttökateprosentti on ollut muita tar-

kastelujakson tilikausia erottuvasti alhaisempi. Tällöin yrityksen liikevaih-

to on ollut alhaisempi, mutta henkilöstökulut ovat olleet suuremmat suh-
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teessa liikevaihtoon muihin vuosiin verrattuna. Yrityksen käyttökatepro-

sentin arvo on ollut tarkastelujakson aikana aina hyvällä tasolla toimialaan 

nähden kuuluen toimialan vahvimpiin käyttökateprosentin arvoissa. 

 

Liiketulosprosentti kertoo yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuloksen 

ennen rahoituseriä ja veroja. Liiketulos kertoo kuinka paljon yritykselle 

jää tulosta, kun liikevaihdosta on liiketoiminnan kulujen lisäksi vähennetty 

poistot ja mahdolliset arvonalentumiset. Liiketulosprosentin arvoa voidaan 

lähinnä verrata yksittäisen yrityksen kehityksen seuraamiseen sekä saman 

toimialan sisäiseen vertailuun. (Yritystutkimus ry 2011, 61.) 

 

 

Kuvio 2. Yrityksen liiketulos-% verrattuna toimialaan 

Kuviossa 2 on esitetty yrityksen liiketulosprosentit vuosilta 2009–2013 ja 

verrattu niitä toimialan vastaaviin arvoihin. Yritystutkimus ry (2011, 62) 

on määrittänyt yli 10 %:n liiketuloksen arvon olevan hyvä. Tämän määri-

tyksen mukaan yrityksen liiketulosprosentti on ollut jokaisena tarkastelu-

jakson vuotena hyvällä tasolla. Kuten yrityksen käyttökateprosentti, niin 

liiketulosprosenttikin on ollut alhaisimmillaan vuonna 2010 päättyneellä 

tilikaudella. Suhteellisten suurien henkilöstökulujen lisäksi liiketulospro-

sentin arvoa heikentää hieman suuremmat poistot muihin vuosiin verrattu-

na. Yrityksen liiketulosprosenttien arvot kuuluvat jokaisena tarkasteluvuo-

tena toimialan vahvimpaan neljännekseen ja kolmena viimeisenä vuotena 

yrityksen liiketulosprosenttien arvot ovat olleet toimialan yläkvartiilin ra-

ja-arvoa huomattavasti korkeampi. 

 

Yrityksen nettotulosprosentti kertoo yrityksen varsinaisen liiketoiminnan 

tuloksen ja se muodostuu, kun liiketulokseen lisätään rahoitustuotot ja vä-

hennetään rahoituskulut ja verot. Nettotuloksessa ei huomioida satunnaisia 

kuluja ja tuottoja eikä tilinpäätössiirtoja. Nettotulosprosentille ei ole annet-

tu ohjearvoja, koska se on yrityskohtainen ja riippuu yrityksen toimialasta 

sekä omaisuuden ja pääoman rakenteesta. Positiivista nettotulosta voidaan 

pitää kannattavana. Nettotuloksen tavoitearvo määräytyy esimerkiksi yri-

tyksen voitonjakotavoitteiden mukaan. (Salmi 2010, 151; Balance Consul-

ting n.d.) 
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Kuvio 3. Yrityksen nettotulos-% verrattuna toimialaan 

Kuviossa 3 on esitetty yrityksen nettotulosprosentit vuosilta 2009–2013 ja 

verrattu niitä toimialan vastaaviin arvoihin. Yrityksen nettotulos on ollut 

jokaisena tarkastelujakson vuotena positiivinen, joten toimintaa voidaan 

pitää kannattavana siltä osin. Yrityksen nettotulosprosentti on ollut tarkas-

telujakson jokaisena vuotena selvästi korkeampi kuin toimialan yläkvartii-

lin raja-arvo. Tarkastelujakson alhaisin nettotulosprosentti on vuonna 2010 

päättyneeltä tilikaudelta. Tämän tilikauden käyttökate- ja liiketulospro-

sentti olivat myös alhaisimpia tarkastelujakson aikana, joten alhaisempi 

nettotulosprosentti selittyy suurelta osin samoista tekijöistä kuin tämän ti-

likauden käyttökate- ja liiketulosprosentti. Yrityksen nettotulosprosenttia 

voidaan pitää hyvänä ja se jättää hyvät osingonjakomahdollisuudet yrityk-

sen omistajille. 

 

Kokonaispääoman tuottoprosentti kertoo kuinka paljon yritystoimintaan 

sitoutunut pääoma on kerryttänyt voittoa. Tunnusluvussa verrataan yrityk-

sen tulosta ennen veroja ja rahoituskuluja siihen pääomaan, joka on sitou-

tunut yrityksen toimintaan. Kokonaispääoman tuottama lisäarvo jakaantuu 

omistajille mahdollisina osinkoina ja vieraan pääoman sijoittajille rahoi-

tuskuluina. (Balance Consulting n.d.) 
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Kuvio 4. Yrityksen kokonaispääoman tuotto-% verrattuna toimialaan 

Edellä olevassa kuviossa 4 on esitetty yrityksen vuosien 2009–2013  ko-

konaispääomantuottoprosentit verrattuna toimialaan. Yritystutkimus ry 

(2011, 64) on määrittänyt yli 10 %:n kokonaispääomantuottoprosentin ar-

von olevan hyvä. Yrityksen kokonaispääomatuottoprosentin arvo on ylit-

tänyt tämän arvon huomattavasti tarkastelujakson aikana neljä kertaa. 

Vuonna 2010 päättyneen tilikauden kokonaispääoman tuottoprosentti on 

ollut vain hieman alle 10 %, jota voidaan pitää tyydyttävänä. Vuoden 2010 

heikompi kokonaispääoman tuottoprosentti johtuu samoista tekijöistä kuin 

tämän tilikauden heikompi nettotulosprosentti. Yrityksen kokonaispää-

oman tuottoprosentti on kuulunut jokaisena tarkastelujakson vuotena toi-

mialan vahvimpaan neljännekseen ja viimeisenä kolmena vuotena ylittä-

nyt reippaasti toimialan yläkvartiilin raja-arvon. 

 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti kertoo sen tuoton, joka on saatu yrityk-

seen sijoitetulle pääomalle, ja josta täytyy maksaa korkoa tai muuta tuot-

toa. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin arvon tulisi olla vähintään yrityk-

sen vieraalle pääomalleen maksaman koron suuruinen, jotta toiminta olisi 

kannattavaa. Yli 15 %:n suuruista sijoitetun pääomantuottoprosentin arvoa 

voidaan pitää hyvänä. (Balance Consulting n.d.) 
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Kuvio 5. Yrityksen sijoitetun pääoman tuotto-% verrattuna toimialaan 

Yllä olevassa kuviossa 5 on esitetty yrityksen sijoitetun pääomantuotto-

prosentit eri vuosilta ja verrattu niitä toimialan vastaaviin lukuihin. Kuvi-

osta on nähtävissä, että yrityksen sijoitetun pääoman tuottoprosentti on 

kuulunut jokaisena tarkastelujakson vuotena toimialan vahvimpaan nel-

jännekseen ylittäen yläkvartiilin rajan neljä kertaa huomattavasti. Kuten 

aiemmin esitetyt tunnusluvut, myös sijoitetun pääoman tuottoprosentti on 

ollut alhaisimmillaan tarkastelujakson aikana vuonna 2010 päättyneellä ti-

likaudella. 

 

Kaikista edellä mainituista kannattavuuden tunnusluvuista on nähtävissä 

suhdannevaihtelut. Tämä ilmenee yrityksen tunnusluvuista sekä toimialan 

vastaavista arvoista. Yrityksen tunnuslukujen arvojen kohdalla muutos on 

nähtävissä selkeämmin, kun taas toimialan tunnuslukujen arvojen muutok-

set ovat vähäisempiä. Kannattavuuden tunnuslukujen kuvioissa on nähtä-

vissä, että 31.3.2010 päättyneellä tilikaudella sekä yrityksen kannattavuu-

teen että toimialan kannattavuuteen on vaikuttanut merkittävästi vuoden 

2009 taantuma. Vuosina 2011 ja 2012 yrityksen sekä toimialan kannatta-

vuus on ollut pääosin kasvussa. Lisäksi viimeisimmän tilikauden osalta on 

nähtävissä, että lievä taantuma on vaikuttanut sekä yrityksen että toimialan 

kannattavuuteen. 

 

Yritys X:n kannattavuuden tunnusluvut ovat olleet tarkastelujakson jokai-

sena vuotena toimialan vahvimmassa neljänneksessä, varsinkin viimeisenä 

kolmena vuotena yrityksen kannattavuuden tunnuslukujen arvot ovat ol-

leet huomattavasti korkeammat kuin toimialan yläkvartiilin raja-arvo. Li-

säksi yrityksen kannattavuuden tunnuslukujen arvot ylittävät Yritystutki-

mus ry:n asettamat ohjearvot. Yrityksen toiminta on ollut siis kannattavaa 

viimeisen viiden vuoden aikana, vaikka suhdannevaihtelut ovatkin hieman 

vaikuttaneet yrityksen kannattavuuteen. 
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5.3 Vakavaraisuuden tunnusluvut 

Vakavaraisuus kuvaa yrityksen kykyä suoriutua veloistaan pitkällä aika 

välillä. Vakavaraisuuden tunnusluvut kuvaavat yrityksen pääomarakennet-

ta (Niskanen & Niskanen 2003, 130). Vakavaraisuuden tunnusluvuista on 

laskettu yrityksen omavaraisuusaste, velkaprosentti ja net gearing. Omava-

raisuusasteesta ja velkaprosentista löytyy toimialaa vastaava vertailutieto 

Finnveran toimialatiedoista. Alla olevassa taulukossa on esitetty Yritys 

X:n vakavaraisuuden tunnusluvut. 

 

Taulukko 4. Vakavaraisuuden tunnusluvut 

      2009 2010 2011 2012 2013 

Yrityksen omavaraisuusaste 83,44 % 91,54 % 89,27 % 88,16 % 93,00 % 

Yrityksen velka-% 
 

14,15 % 10,65 % 11,50 % 12,58 % 8,09 % 

Net gearing   -0,81 -0,62 -0,36 -0,68 -0,57 
 

 

Omavaraisuusaste osoittaa kuinka paljon yrityksen varallisuudesta on ra-

hoitettu omalla pääomalla. Korkeampi omavaraisuusaste mahdollistaa pa-

remman selviytymisen suhdannevaihteluista kuin matala omavaraisuusas-

te. Omavaraisuusaste mittaa yrityksen tappionsietokykyä ja kykyä suoriu-

tua lainoistaan pitkällä aikavälillä. (Balance Consulting n.d.) 

 

 

Kuvio 6. Yrityksen omavaraisuusaste verrattuna toimialaan 

Kuviossa 6 on esitetty yrityksen omavaraisuusaste eri vuosilta ja verrattu 

sitä toimialan vastaaviin arvoihin. Yritystutkimus ry (2011, 66) on määrit-

tänyt yli 40 %:n omavaraisuusasteen olevan hyvä. Yrityksen omavarai-

suusaste on ollut tarkastelujakson jokaisena vuotena huomattavasti yli yri-

tystutkimus ry:n asettaman hyvän ohjearvon. Yrityksen omavaraisuusaste 

on ollut viimeisimpinä vuosina 90 %:n lähettyvillä, mitä voidaan pitää 
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erittäin hyvänä. Lisäksi yrityksen omavaraisuusaste kuuluu toimialan vah-

vimpaan neljännekseen ylittäen huomattavasti yläkvartiilin raja-arvon. 

Yritys X:llä on siis tällä hetkellä vähän vierasta pääomaa ja yritys pystyy 

suoriutumaan vieraan pääoman rahoituskuluista pitkällä aikavälillä korke-

an omavaraisuusasteen ansiosta. 

 

Suhteellinen velkaantuneisuus eli velkaprosentti mittaa yrityksen velkojen 

suhdetta liikevaihtoon. Jos yrityksellä on korkea suhteellinen velkaantu-

neisuus, tällöin yrityksen käyttökatteen on oltava hyvä, jotta yritys pystyy 

suoriutumaan vieraan pääoman rahoituskuluista. (Balance Consulting n.d.) 

 

 

Kuvio 7. Yrityksen velka-% verrattuna toimialaan 

Edellä olevassa kuviossa 7 on esitetty yrityksen velkaprosentti eri vuosilta 

ja verrattu sitä toimialan vastaaviin arvoihin. Kuviosta on otettava huomi-

oon, että mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on, sitä parempi se on. Tällöin 

toimialan alakvartiilin arvo näyttää toimialan vahvimman neljänneksen 

ylärajan. Yritys X:n suhteellinen velkaantuneisuus on kuulunut tarkastelu-

jakson aikana toimialan vahvimpaan neljännekseen. Yritystutkimus ry 

(2011, 67) on määrittänyt alle 40 %:n suhteellisen velkaantuneisuuden 

olevan hyvä. Yritys X:n suhteellista velkaantuneisuutta voidaan pitää 

erinomaisena tarkastelujakson aikana. Yrityksellä on ollut melko vähän 

velkoja tarkastelujakson aikana, noin 10 % liikevaihdon määrästä. 

 

Net gearing eli nettovelkaantumisaste kuvaa yrityksen velkaantuneisuutta. 

Net gearing -tunnusluvussa mitataan yrityksen korollisen nettovelan ja 

oman pääoman suhdetta. Yrityksen nettovelka on korollisten velkojen ja 

likvidien rahavarojen välinen erotus. (Balance Consulting n.d.) 
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Kuvio 8. Yrityksen net gearing 

Kuviossa 8 on esitetty yrityksen vuosien 2009–2013 net gearing -arvot. 

Net gearing on ollut jokaisena tarkastelujakson vuotena reilusti negatiivi-

nen. Yritystutkimus ry (2011, 68) määrittää negatiivisen net gearing -

arvon olevan heikko, jos se johtuu negatiivisesta omasta pääomasta. Yritys 

X:n tapauksessa tunnusluvun negatiivinen arvo johtuu siitä, että yrityksel-

lä on korollista vierasta pääomaa huomattavasti vähemmän kuin likvidejä 

rahavaroja, jolloin näiden erotus on negatiivinen. Yritys on siis nettovela-

ton, jolloin yrityksen korolliset velat voidaan maksaa kassavaroista. (Ba-

lance Consulting n.d.) 

 

Yrityksen vakavaraisuuden tunnusluvut osoittavat, että yritys on erittäin 

vakavarainen ja kuuluu toimialan vakavaraisimpiin yrityksiin. Korkea 

omavaraisuusaste mahdollistaa sen, että yritys selviytyy mahdollisista tu-

levista suhdannevaihteluista. Suhteellinen velkaantuneisuus osoittaa, että 

yrityksellä on melko vähän velkaa verrattuna liikevaihtoon. Alhaisen suh-

teellisen velkaantuneisuuden sekä korkean omavaraisuusasteen ansiosta 

yritys X pystyy selviytymään vieraan pääoman rahoituskuluista pitkällä 

aikavälillä. Yrityksen net gearing -arvo osoittaa, että yrityksellä on likvi-

dejä rahavaroja huomattavasti enemmän kuin korollisia velkoja, jolloin 

yritys X pystyy maksamaan korolliset velat yrityksen kassavaroista. 

5.4 Maksuvalmiuden tunnusluvut 

Maksuvalmius kuvaa yrityksen kykyä suoriutua lyhytaikaisista veloistaan 

ja yllättävistä maksuista (Niskanen & Niskanen 2003, 117). Maksuval-

miuden tunnusluvuista on laskettu yrityksen quick ratio ja current ratio. 

Näistä tunnusluvuista löytyy toimialaa vastaava vertailutieto Finnveran 

julkaisemista toimialatiedoista. Alla olevassa taulukossa on esitetty yritys 

X:n maksuvalmiuden tunnusluvut. 
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Taulukko 5. Maksuvalmiuden tunnusluvut 

    2009 2010 2011 2012 2013 
Quick ratio 4,98 7,77 3,24 6,17 9,14 
Current ratio 5,03 8,29 3,73 6,59 9,45 
 

 

Quick ratio mittaa yrityksen kassavalmiutta, eli kykyä selviytyä lyhytai-

kaisista veloista ja velvoitteista rahoitusomaisuudella. Quick ration arvo 

määrittää maksuvalmiuden vain tilinpäätöshetkellä. Quick ratio ja maksu-

valmius saattaa vaihdella tilikauden aikana. (Balance Consulting n.d.) 

 

 

Kuvio 9. Yrityksen quick ratio verrattuna toimialaan 

Kuviossa 9 on esitetty yrityksen quick ratio eri vuosilta verrattuna toimi-

alan vastaaviin arvoihin. Yritystutkimus ry (2011, 71) on määrittänyt 

quick ration arvon yli 1 olevan hyvällä tasolla. Yritys X:n quick ratio ylit-

tää selvästi yritystutkimus ry:n asettaman ohjearvon hyvälle quick ratiolle. 

Korkea quick ratio johtuu siitä, että yrityksellä on melko vähän lyhytai-

kaista vierasta pääomaa suhteessa rahoitusomaisuuteen. Yrityksen quick 

ration arvo kuuluu toimialan vahvimpaan neljännekseen ylittäen yläkvar-

tiilin raja-arvon huomattavasti. Toimialalla vain neljänneksellä quick ratio 

on ollut hyvällä tasolla yritystutkimus ry:n ohjearvojen mukaan. Yrityksen 

quick ratio on alhaisimmillaan vuonna 2011 päättyneellä tilikaudella. Täl-

löin quick ration arvo oli hieman yli 3, jota voidaan pitää vieläkin hyvällä 

tasolla. Tämän tilikauden alhaisemman quick ration arvo johtuu siitä, että 

tuolloin yrityksellä oli vähemmän rahoitusomaisuutta suhteessa muihin 

tarkastelujakson vuosiin. 

 

Current ratio mittaa quick ration tavoin myös yrityksen kykyä suoriutua 

lyhytaikaisista velvoitteistaan. Current ratiossa otetaan rahoitusomaisuu-

den lisäksi huomioon vaihto-omaisuus olettaen, että se voidaan muuttaa 
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nopeasti rahaksi. Current ratio kuvaa myös vain tilinpäätöshetken maksu-

valmiutta. (Balance Consulting n.d.) 

 

 

Kuvio 10. Yrityksen current ratio verrattuna toimialaan 

Edellä olevassa kuviossa 10 on esitetty yrityksen current ratio eri vuosilta 

ja verrattu sitä toimialan vastaaviin arvoihin. Yritystutkimus ry (2011, 72) 

on määrittänyt current ration arvon yli 2 olevan hyvällä tasolla. Yritys X:n 

current ratio ylittää nämä ohjearvot selvästi. Yritys X:n current ration arvo 

kuuluu toimialan vahvimpaan neljännekseen ylittäen selvästi yläkvartiilin 

raja-arvon. Myös current ration kohdalla on havaittavissa, että vain vajaa 

neljänneksellä toimialalla current ration arvoa voidaan pitää hyvällä tasol-

la yritystutkimus ry:n asettamien ohjearvojen mukaan. Yrityksen current 

ration arvot ovat lähes samat kuin vastaavat quick ration arvot. Tämä joh-

tuu siitä, että yrityksen vaihto-omaisuus on suhteellisen pieni verrattuna 

yrityksen rahoitusomaisuuteen. 

 

Yrityksen quick ja current ratio osoittavat, että yrityksen maksuvalmius on 

ollut erittäin hyvällä tasolla tarkastelujakson aikana. Vuonna 2011 päätty-

neellä tilikaudella yrityksen quick ja current ratio ovat olleet hieman alhai-

semmat muihin tarkastelujakson tilikausiin verrattuna. Tällöin yrityksellä 

on ollut vähemmän rahoitusomaisuutta. Tämän tilikauden aikana yritys 

X:llä on ollut merkittävän suuret pitkäaikaiset sijoitukset edelliseen vuo-

teen verrattuna, mikä selittää sen, että osa rahoitusomaisuudesta on sijoi-

tettu sijoituksiin. Yritys X pystyy korkean maksuvalmiuden ansiosta sel-

viytymään erittäin hyvin lyhytaikaisista velvoitteistaan. 

5.5 Muut tunnusluvut 

Edellä mainittujen tunnuslukujen lisäksi tarkastelun kohteeksi on otettu 

yrityksen liikevaihdon muutosprosentti tarkastelujakson ajalta. Tunnuslu-

vusta voidaan päätellä suhdannevaihteluiden vaikutus yrityksen liikevaih-
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toon ja verrata sitä siihen, miten toimialalla suhdannevaihtelut ovat vaikut-

taneet liikevaihtoon. 

 

 

Kuvio 11. Yrityksen liikevaihdon muutos-% verrattuna toimialaan 

Kuviossa 11 on esitetty eri vuosien liikevaihdon muutosprosentit ja verrat-

tu niitä toimialan vastaaviin arvoihin. Vuonna 2010 päättyneellä tilikau-

della yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % edelliseen vuoteen verrat-

tuna. Tähän vaikutti vuoden 2009 taantuma, mikä näkyy myös toimialan 

liikevaihdon muutosprosenteissakin. Yrityksen liikevaihto on tällöin las-

kenut keskimääräistä enemmän verrattuna toimialaan kuuluen toimialan 

heikoimpaan neljännekseen. Vuonna 2011 päättyneellä tilikaudella yritys 

X:n liikevaihto on vastaavasti kasvanut yli 30 %. Tällöin yrityksen liike-

vaihto on kasvanut keskimääräisesti enemmän kuin toimialalla kuuluen 

tällöin toimialan vahvimpaan neljännekseen. Vuonna 2012 päättyneellä ti-

likaudella yrityksen liikevaihto on kasvanut hieman vähemmän kuin edel-

lisenä tilikautena. Vuonna 2013 päättyneellä tilikaudella yrityksen liike-

vaihto on hieman laskenut edellisestä tilikaudesta. Sama trendi on nähtä-

vissä myös toimialan liikevaihdon muutosprosenttien kehityksessä. Vuon-

na 2013 päättyneen tilikauden liikevaihdon muutokseen on vaikuttanut sil-

loinen taantuma. 

5.6 Trendianalyysi 

Trendianalyysissa tilinpäätöseriä verrataan tarkastelujakson varhaisimpaan 

vuoteen. Varhaisin vuosi saa arvon 100 ja myöhäisempien vuosien tilin-

päätöksen eriä verrataan prosentuaalisesti perusvuoden eli varhaisimman 

vuoden vastaavan tilinpäätöserän arvoon. Perusvuotena on vuonna 2009 

päättynyt tilikausi. Trendianalyysi on muodostettu tässä opinnäytetyössä 

oikaistusta tuloslaskelmasta ja oikaistusta taseesta. (Niskanen & Niskanen 

2003, 96.) 
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Yrityksen tuloslaskelman trendianalyysi on esitetty liitteissä (Liite 1). Yri-

tyksen liikevaihto on muuttunut hieman tarkastelujakson aikana perusvuo-

teen verrattuna lukuun ottamatta vuonna 2010 päättynyttä tilikautta, jol-

loin vaikutti vuoden 2009 taantuma. Sama trendi on nähtävissä liiketoi-

minnan kuluissa kuten myös käyttökatteen, liiketuloksen, nettotuloksen, 

verojen ja tilikauden tuloksen arvoissakin. Liiketoiminnan kulut ovat las-

keneet perusvuodesta. Henkilöstökuluissa lasku on ollut suurinta, koska 

perusvuoden henkilöstökulut ovat olleet huomattavan suuret. Korko- ja 

rahoitustuotot sekä -kulut ovat vaihdelleet tarkastelujakson aikana huo-

mattavasti. Esimerkiksi korko- ja muiden rahoituskulujen suhteellisen suu-

ri kasvu johtuu siitä, että perusvuotena nämä kulut olivat hyvin vähäiset. 

Satunnaiset tuotot ja kulut koostuvat vero-oikaisuista. Tuloslaskelman eri-

en trendissä on nähtävissä, että tilikausi 1.4.2011–31.3.2012 on ollut tu-

loksen kannalta paras vuosi tarkastelujakson aikana. Yrityksen tilikauden 

tulos on kasvanut viimeisenä tilikautena verrattuna perusvuoteen, vaikka 

liikevaihto on hieman laskenut vastaavalta ajalta. Tämä johtuu pitkälti 

alentuneista liiketoiminnan kuluista. 

 

Yritys X:n taseen trendianalyysi on esitetty liitteissä (Liite 2 ja Liite 3). 

Yrityksen taseen vastaavaa-puolen trendianalyysista (Liite 2) on nähtävis-

sä, että yrityksen omaisuus on kasvanut neljänneksen perusvuoteen verrat-

tuna. Suurimmat nousut taseen vastaavaa-puolen erissä on tapahtunut 

maa- ja vesialueissa, vaihto-omaisuudessa sekä sijoituksissa ja pitkäaikai-

sissa saamisissa. Perusvuotena yrityksellä ei ole ollut sijoituksia ja pitkä-

aikaisia saamisia, jolloin tämän erän kasvu on ollut merkittävin syy taseen 

loppusumman kasvuun. Yrityksen rahavarat ovat olleet viimeisenä tilikau-

tena lähes yhtä suuret kuin perusvuotena. 

 

Yrityksen taseen vastattavaa-puolen trendianalyysista (Liite 3) on nähtä-

vissä, että yrityksen oma pääoma on kasvanut 1,4-kertaiseksi perusvuoteen 

verrattuna. Tämä johtuu pitkälti kertyneiden voittovarojen kasvusta perus-

vuoteen nähden. Vastaavasti yrityksen vieras pääoma on vähentynyt mel-

kein puolet perusvuoden vastaavasta arvosta. Lyhytaikainen vieras pää-

oma on vähentynyt perusvuodesta puolella, kun taas yritykselle on kerty-

nyt pitkäaikaista vierasta pääomaa vasta vuonna 2012 päättyneellä tilikau-

della tarkastelujakson aikana. 

5.7 Prosenttilukumuotoinen tilinpäätös 

Prosenttilukumuotoisessa tilinpäätöksessä tilinpäätöksen erät esitetään 

prosenttimuodossa. Tuloslaskelman erät suhteutetaan liikevaihtoon ja ta-

seen erät suhteutetaan taseen loppusummaan. Prosenttilukumuotoisen ti-

linpäätöksen avulla voidaan arvioida kustannuserien kehitystä suhteessa 

liikevaihtoon. Lisäksi sen avulla voidaan arvioida tuloslaskelman ja taseen 

erien keskinäisten suhteiden kehitystä. Prosenttilukumuotoinen tilinpäätös 

on muodostettu tässä opinnäytetyössä oikaistusta tuloslaskelmasta ja oi-

kaistusta taseesta. (Niskanen & Niskanen 2003, 87–89.) 

 

Yrityksen prosenttilukumuotoisesta tuloslaskelmasta (Liite 4) on nähtävis-

sä, että yrityksen käyttökate, liiketulos, nettotulos ja tilikauden tulos ovat 

pysyneet jokaisena tarkastelujakson tilikautena melko samoissa lukemissa 
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lukuun ottamatta vuonna 2010 päättynyttä tilikautta. Tällöin vuoden 2009 

taantuma on vaikuttanut kyseisen tilikauden tuloslaskelman eriin. Liike-

toiminnan kulut ovat pysyneet tarkastelujakson aikana lähes yhtä suurina. 

Henkilöstökulut ovat olleet vuosina 2009 ja 2010 päättyneillä tilikausilla 

hieman korkeammat kuin kolmella myöhemmällä tilikaudella. Tuloslas-

kelman muiden erien prosentuaalinen osuus liikevaihdosta on vaihdellut 

melko vähän tarkastelujakson aikana. 

 

Yritys X:n prosenttilukumuotoinen tase on esitetty liitteissä (Liite 5 ja Lii-

te 6). Yrityksen prosenttilukumuotoisen taseen vastaavaa-puolesta (Liite 

5) on nähtävissä, että yritys on hankkinut tarkastelujakson aikana huomat-

tavasti sijoituksia. Vuonna 2009 päättyneellä tilikaudella yrityksellä ei ol-

lut sijoituksia ja pitkäaikaisia saamisia, mutta viimeisenä tilikautena yri-

tyksellä on sijoituksia melkein neljännes taseen loppusummasta. Yrityksen 

rahat ja rahoitusarvopaperit -erä on vaihdellut tarkastelujakson aikana 

huomattavasti. Tästä voidaan päätellä, että yritys on käyttänyt rahavaro-

jaan niiden kasvaessa mm. sijoituksiin. Lyhytaikaisten saamisten osuus ta-

seen loppusummasta on vaihdellut tarkastelujakson aikana jonkin verran. 

Aineellisten hyödykkeiden osuus yrityksen taseen loppusummasta on ollut 

pääasiassa laskussa lukuun ottamatta vuonna 2010 päättynyttä tilikautta, 

jolloin yrityksen maa- ja vesialueiden osuus on kasvanut merkittävästi. 

Tämä johtuu siitä, että poistot vähentävät aineellisten hyödykkeiden arvoa 

ajan myötä. Prosentuaalisen osuuden laskun taustalla on myös taseen lop-

pusumman kasvu, mikä on nähtävissä trendianalyysista (Liite 2). Rahat ja 

rahoitusarvopaperit kattavat suurimman osan yrityksen taseen vastaavaa-

puolen loppusummasta lukuun ottamatta vuonna 2011 päättynyttä tilikaut-

ta, jolloin yrityksellä oli enemmän sijoituksia kuin rahavaroja. 

 

Yritys X:n prosenttilukumuotoisen taseen vastattavaa-puolesta (Liite 6) on 

nähtävissä, että yrityksen oman pääoman osuus taseen loppusummasta on 

kasvanut tarkastelujakson aikana. Tämä johtuu pitkälti kertyneiden voitto-

varojen kasvusta. Sen sijaan yrityksen vieraan pääoman osuus taseen lop-

pusummasta on laskenut tarkastelujakson aikana. Yrityksellä on siis vain 

vähän velkoja suhteessa yrityksen omaan pääomaan. Yritys on siis hyvin 

omavarainen, koska yrityksellä on huomattavasti enemmän omaa pääomaa 

kuin vierasta pääomaa. 
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5.8 Tulevaisuuden näkymät 

Viimeisimmän tilikauden aikana on havaittavissa pienen taantuman vaiku-

tusta yrityksen sekä toimialan kannattavuudessa. Taantuman näkyy myös 

meneillään olevan tilikauden kannattavuudessa. Yrityksellä on korkea 

maksuvalmius. Yritys X on myös erittäin vakavarainen. Nämä mahdollis-

tavat yrityksen selviytymisen tulevaisuuden suhdannevaihteluista, vaikka 

yrityksen kannattavuus hetkeksi laskisikin.  

 

Yrityksen kannattavuus on suhteessa rakennusteollisuuden taloudelliseen 

tilanteeseen. Yrityksen valmistamien kattoristikoiden menekki on riippu-

vainen rakennettujen talojen määrästä. Rakentaminen on ollut viime ai-

koina laskussa, mikä laskee yrityksen kannattavuutta. Rakentaminen on 

vähäistä talven aikana, jolloin yrityksen tulisi ottaa kaikki mahdolliset työ-

tarjoukset vastaan mahdollisesti hinnasta tinkien. Kesäaikaan rakentami-

nen on korkeimmillaan ja tuolloin yrityksen suurin osa tuloksesta saavute-

taan.  

 

Yrityksen visiona on hallitulla kasvulla lisätä liikevaihtoa ja markkina-

osuutta kuitenkin kannattavuus ja toiminnan laatu säilyttäen. Lisäämällä 

vientiä yritys X voi mahdollisesti parantaa liikevaihdon määrää tulevai-

suudessa. Näillä näkymin Suomen talouden tilanne ei ole sillä mallilla, et-

tä yritys pystyisi kasvattamaan liikevaihtoansa. Yrityksen tavoite meneil-

lään olevalle tilikaudelle on säilyttää edellisen tilikauden kaltainen toimin-

ta-aste. Yrityksen pidemmän ajan suunnitelmissa on hankkia mahdollisesti 

uudet toimitilat.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tilinpäätösanalyysi Yritys X:stä vuo-

silta 2009–2013. Tilinpäätösanalyysin menetelmiksi valikoituivat erilaiset 

kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnusluvut, pro-

senttilukumuotoinen tilinpäätös sekä trendianalyysi. Tunnusluvut valikoi-

tuivat sen perusteella, että niiltä löytyi vertailutieto Finnveran tilinpäätös-

tietokannasta ja että ne antavat hyvän kuvan yrityksen kannattavuudesta, 

vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta. Tilinpäätösanalyysin tarkoituk-

sena oli määrittää yrityksen taloudellinen tilanne ja tutkia miten yritys X 

sijoittuu toimialavertailussa sekä arvioida hieman yrityksen tulevaisuuden 

näkymiä. 

 

Yrityksen toiminta on ollut kannattavaa viimeisen viiden vuoden aikana. 

Yrityksen tulos on ollut reilusti positiivinen näiden vuosien aikana. Kan-

nattavuuden tunnusluvuista laskettiin yrityksen käyttökateprosentti, liike-

tulosprosentti, nettotulosprosentti, sijoitetun pääoman tuottoprosentti sekä 

kokonaispääoman tuottoprosentti. Yrityksen kannattavuuden tunnusluku-

jen arvot ylittävät selvästi Yritystutkimus ry:n asettamat ohjearvot. Lisäksi 

yritys X kuuluu kannattavuudeltaan toimialan vahvimpaan neljännekseen. 

Vuoden 2009 taantuma on vaikuttanut yrityksen sekä toimialan kannatta-

vuuden tunnuslukuihin, mutta yrityksen kannattavuus on silti pysynyt tä-

män tilikauden aikana hyvällä tasolla. Yritys on pysynyt vuoden 2009 

taantumankin aikana toimialan vahvimmassa neljänneksessä. Viimeisim-

män tarkasteluvuoden kannattavuuden tunnusluvuissa on nähtävissä, että 

pientä taantuman vaikutusta on havaittavissa yrityksen sekä toimialan 

kannattavuudessa. 

 

Yrityksen vakavaraisuuden tunnusluvuista laskettiin omavaraisuusaste, 

suhteellinen velkaantuneisuus ja nettovelka-aste. Yrityksellä on hyvin 

korkea omavaraisuusaste, mikä mahdollistaa sen, että yritys pystyy selviy-

tymään vieraan pääoman rahoituskuluista pitkällä aikavälillä sekä selviy-

tymään tulevista suhdannevaihteluista. Yrityksellä on alhainen suhteelli-

nen velkaantuneisuus, eli yrityksellä vähän velkaa verrattuna liikevaih-

toon. Yrityksen nettovelka-aste on negatiivinen, mikä johtuu siitä, että yri-

tyksellä on huomattavasti enemmän likvidejä rahavaroja kuin korollisia 

velkoja. Hyvän nettovelka-asteen ansiosta yritys pystyy maksamaan korol-

liset velat yrityksen kassavaroista. Yritys on ollut hyvin vakavarainen tar-

kastelujakson aikana ja yritys kuuluukin toimialan vakavaraisimpiin yri-

tyksiin. 

 

Yrityksen maksuvalmiutta arvioitiin quick ration ja current ration avulla. 

Yrityksen maksuvalmius on todella hyvällä tasolla ja ylittää Yritystutki-

mus ry:n asettamat ohjearvot selvästi. Yrityksen maksuvalmius kuuluu 

toimialan vahvimman neljänneksen joukkoon. Yritys X pystyy korkean 

maksuvalmiuden ansiosta selviytymään erittäin hyvin lyhytaikaisista vel-

voitteistaan. 

 

Yrityksen taloudellinen tilanne on erittäin hyvä kannattavuuden, vakava-

raisuuden ja maksuvalmiuden kannalta. Yritys kuuluu selvästi toimialan 

vahvimpiin. Yrityksen korkea vakavaraisuus ja maksuvalmius mahdollis-



Case-yrityksen tilinpäätösanalyysi 

 

 

37 

tavat yrityksen selviytymisen tulevaisuuden suhdannevaihteluista, vaikka 

kannattavuus hetkeksi laskisikin. Yritys X on pystynyt säilyttämään hyvän 

kannattavuuden aikaisempien taantumien aikana. Tämän perusteella voi-

daan odottaa yrityksen selviytyvän tulevistakin taantumista vähintään koh-

talaisesti. Viimeisimmän tilikauden tunnusluvuissa on havaittavissa pientä 

taantuman vaikutusta niin yrityksen kuin toimialan kannattavuuteen. Me-

neillään olevan tilikauden kannattavuuden voidaan arvioida olevan suurin 

piirtein samoissa lukemissa kuin viimeisimmän tilikauden kannattavuus. 

Yrityksen toimitusjohtajan tavoitekin oli meneillään olevalle tilikaudella 

säilyttää edellisvuoden tasoinen toiminta-aste. Yrityksen pitemmän ajan 

suunnitelmissa on hankkia mahdollisesti uudet toimitilat.  
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Liite 1 

 

Yritys X:n trendianalyysi – tuloslaskelma 

 

Trendianalyysi - Tuloslaskelma 
      

    
2013 2012 2011 2010 2009 

LIIKEVAIHTO       93,93 % 101,25 % 85,61 % 63,26 % 100,00 % 

Liiketoiminnan muut tuotot 
  

100,27 % 98,63 % 100,18 % 87,13 % 100,00 % 

LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ   93,97 % 101,23 % 85,70 % 63,41 % 100,00 % 

         
  Aine ja tarvikekäyttö 

  
98,58 % 103,46 % 87,69 % 69,81 % 100,00 % 

  Ulkopuoliset palvelut 
  

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 

  Henkilöstökulut 
  

80,22 % 76,26 % 60,17 % 65,82 % 100,00 % 

  Laskennallinen palkkakorjaus 
 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

  Liiketoiminnan muut kulut 
  

90,48 % 93,01 % 92,53 % 67,35 % 100,00 % 

  Valmistevaraston lisäys(-) / vähennys(+) 
 

21,10 % -63,61 % -9,78 % -20,63 % 100,00 % 

KÄYTTÖKATE       104,68 % 135,60 % 108,83 % 48,94 % 100,00 % 

         
  Suunnitelman mukaiset poistot 

 
96,56 % 102,92 % 100,75 % 118,82 % 100,00 % 

  Arvonalentumiset pysyvistä ja vaihtuvista vastaavista 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

LIIKETULOS       105,82 % 140,18 % 109,96 % 39,16 % 100,00 % 

         
  Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista 

 
0,00 % 200,11 % 3425,75 % 100,00 % 0,00 % 

  Muut korko- ja rahoitustuotot 
 

79,84 % 18,09 % 11,55 % 35,30 % 100,00 % 

  Korkokulut ja muut rahoituskulut 
 

3303,87 % 6,66 % 3034,53 % 721,13 % 100,00 % 

  Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

  Välittömät verot 
  

97,36 % 120,26 % 101,63 % 38,90 % 100,00 % 

NETTOTULOS       104,57 % 129,21 % 100,65 % 38,68 % 100,00 % 

         
  Satunnaiset tuotot 

  
0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 

  Satunnaiset kulut 
  

0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 

KOKONAISTULOS     104,57 % 129,21 % 99,15 % 38,70 % 100,00 % 

         
  Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) 

 
0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

  Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) / vähennys(+) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

TILIKAUDEN OIKAISTU TULOS     104,57 % 129,21 % 99,15 % 38,70 % 100,00 % 
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Liite 2 

Yritys X:n trendianalyysi - tase – vastaavaa 

 

Trendianalyysi - Tase Vastaavaa 
     

   
2013 2012 2011 2010 2009 

PYSYVÄT VASTAAVAT             

Muut aineettomat hyödykkeet 0,00 % 275,58 % 713,68 % 325,03 % 100,00 % 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0,00 % 275,58 % 713,68 % 325,03 % 100,00 % 

        
Maa- ja vesialueet 

 
2785,87 % 2785,87 % 2751,72 % 2751,72 % 100,00 % 

Rakennukset ja rakennel-
mat 

 
84,94 % 88,48 % 92,16 % 96,00 % 100,00 % 

Koneet ja kalusto 
 

90,09 % 89,76 % 86,65 % 115,54 % 100,00 % 

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 128,63 % 130,33 % 130,31 % 145,63 % 100,00 % 

        
Muut osakkeet ja osuudet 

 
937,73 % 387,60 % 1299,50 % 100,00 % 0,00 % 

Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä 937,73 % 387,60 % 1299,50 % 100,00 % 0,00 % 

        
VAIHTUVAT VASTAAVAT             

Aineet ja tarvikkeet 
 

214,36 % 633,28 % 683,69 % 486,08 % 100,00 % 

Valmiit tuotteet 
 

914,69 % 1150,40 % 439,75 % 330,52 % 100,00 % 

Vaihto-omaisuus yhteensä   289,29 % 688,60 % 657,59 % 469,44 % 100,00 % 

        
Myyntisaamiset 

 
124,84 % 220,29 % 29,52 % 199,98 % 100,00 % 

Muut saamiset 
 

10,30 % 18,61 % 18,45 % 21,96 % 100,00 % 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 34,62 % 61,45 % 20,80 % 59,77 % 100,00 % 

        Rahat ja rahoitusarvopa-
perit   100,02 % 112,81 % 50,51 % 77,49 % 100,00 % 

        
OIKAISTU VASTAAVAA YHTEENSÄ 127,01 % 125,89 % 107,31 % 93,13 % 100,00 % 
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Liite 3 

Yritys X:n trendianalyysi – tase – vastattavaa 

 

Trendianalyysi - Tase vastattavaa 
     

   
2013 2012 2011 2010 2009 

OMA PÄÄOMA             

Osakepääoma 
 

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Kertyneet voittovarat 
 

162,78 % 138,12 % 120,93 % 121,54 % 100,00 % 

Tilikauden tulos 
 

104,57 % 129,21 % 99,15 % 38,70 % 100,00 % 

Taseen oma pääoma yhteensä 145,93 % 133,61 % 114,80 % 102,16 % 100,00 % 

        
Oman pääoman oikaisut   737,08 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Oikaistu oma pääoma yhteensä 141,54 % 133,01 % 114,80 % 102,16 % 100,00 % 

        
VIERAS PÄÄOMA             

Muut pitkäaikaiset velat 
 

88,37 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 88,37 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

        
Ostovelat 

  
84,21 % 174,59 % 114,38 % 95,29 % 100,00 % 

Muut korottomat lyhytaikaiset velat 36,15 % 53,39 % 54,60 % 31,69 % 100,00 % 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 48,17 % 83,72 % 69,56 % 47,61 % 100,00 % 

        
Oikaistu vieras pääoma yhteensä 53,74 % 90,02 % 69,56 % 47,61 % 100,00 % 

        
OIKAISTU VASTATTAVAA YHTEENSÄ 127,01 % 125,89 % 107,31 % 93,13 % 100,00 % 
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Liite 4 

Yritys X:n prosenttilukumuotoinen tuloslaskelma 

 

Prosenttilukumuotoinen tuloslaskelma 

      
    

2013 2012 2011 2010 2009 

LIIKEVAIHTO       100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Liiketoiminnan muut tuotot 
 

0,67 % 0,61 % 0,74 % 0,87 % 0,63 % 

LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ   100,67 % 100,61 % 100,74 % 100,87 % 100,63 % 

           Aine ja tarvikekäyttö 
  

-44,84 % -43,66 % -43,77 % -47,15 % -42,73 % 

  Ulkopuoliset palvelut 
  

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,01 % 

  Henkilöstökulut 
  

-19,37 % -17,08 % -15,94 % -23,60 % -22,68 % 

  Laskennallinen palkkakorjaus 
 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

  Liiketoiminnan muut kulut 
  

-12,74 % -12,15 % -14,29 % -14,08 % -13,22 % 

  Valmistevaraston lisäys(-) / vähennys(+) 
 

-0,20 % 0,55 % 0,10 % 0,29 % -0,88 % 

KÄYTTÖKATE       23,53 % 28,28 % 26,84 % 16,33 % 21,11 % 

           Suunnitelman mukaiset poistot 
 

-2,67 % -2,64 % -3,05 % -4,87 % -2,59 % 

  Arvonalentumiset pysyvistä ja vaihtuvista vastaavista 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

LIIKETULOS       20,86 % 25,64 % 23,79 % 11,46 % 18,52 % 

           Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista 
 

0,00 % 0,02 % 0,48 % 0,02 % 0,00 % 

  Muut korko- ja rahoitustuotot 
 

1,94 % 0,41 % 0,31 % 1,28 % 2,29 % 

  Korkokulut ja muut rahoituskulut 
 

-0,06 % 0,00 % -0,06 % -0,02 % 0,00 % 

  Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonalentumiset 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

  Välittömät verot 
  

-5,57 % -6,39 % -6,38 % -3,31 % -5,38 % 

NETTOTULOS       17,17 % 19,69 % 18,14 % 9,43 % 15,43 % 

           Satunnaiset tuotot 
  

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,003 % 0,00 % 

  Satunnaiset kulut 
  

0,00 % 0,00 % -0,27 % 0,00 % 0,00 % 

KOKONAISTULOS     17,17 % 19,69 % 17,87 % 9,44 % 15,43 % 

           Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) 
 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

  Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) / vähennys(+) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

TILIKAUDEN OIKAISTU TULOS   17,17 % 19,69 % 17,87 % 9,44 % 15,43 % 
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Liite 5 

Yritys X:n prosenttilukumuotoinen tase – vastaavaa 

 

Prosenttilukumuotoinen tase - vastaavaa 

      
    

2013 2012 2011 2010 2009 

PYSYVÄT VASTAAVAT               

Muut aineettomat hyödykkeet 
 

0,00 % 0,25 % 0,77 % 0,40 % 0,12 % 

Aineettomat hyödykkeet yhteensä   0,00 % 0,25 % 0,77 % 0,40 % 0,12 % 

         
Maa- ja vesialueet 

  
5,58 % 5,63 % 6,53 % 7,52 % 0,25 % 

Rakennukset ja rakennelmat 
 

5,83 % 6,12 % 7,48 % 8,98 % 8,71 % 

Koneet ja kalusto 
  

5,44 % 5,46 % 6,19 % 9,51 % 7,67 % 

Aineelliset hyödykkeet yhteensä   16,85 % 17,22 % 20,20 % 26,01 % 16,63 % 

         Muut osakkeet ja osuu-
det 

  
23,78 % 9,92 % 39,01 % 3,46 % 0,00 % 

Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä 23,78 % 9,92 % 39,01 % 3,46 % 0,00 % 

         
VAIHTUVAT VASTAAVAT 

       
Aineet ja tarvikkeet 

  
1,29 % 3,86 % 4,88 % 4,00 % 0,77 % 

Valmiit tuotteet 
  

0,66 % 0,84 % 0,38 % 0,33 % 0,09 % 
Vaihto-omaisuus yh-
teensä     1,95 % 4,69 % 5,26 % 4,33 % 0,86 % 

         
Myyntisaamiset 

  
3,03 % 5,39 % 0,85 % 6,61 % 3,08 % 

Muut saamiset 
  

0,93 % 1,69 % 1,96 % 2,69 % 11,42 % 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   3,95 % 7,08 % 2,81 % 9,31 % 14,50 % 

         
Rahat ja rahoitusarvopaperit   53,46 % 60,84 % 31,95 % 56,49 % 67,89 % 

         
OIKAISTU VASTAAVAA YHTEENSÄ   100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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Liite 6 

Yritys X:n prosenttilukumuotoinen tase – vastattavaa 

 

Prosenttilukumuotoinen tase vastattavaa 

     
   

2013 2012 2011 2010 2009 

OMA PÄÄOMA             

Osakepääoma 

 
4,45 % 4,49 % 5,27 % 6,07 % 5,65 % 

Kertyneet voittovarat 

 
76,56 % 65,54 % 67,32 % 77,97 % 59,74 % 

Tilikauden tulos 

 
14,86 % 18,53 % 16,68 % 7,50 % 18,05 % 

Taseen oma pääoma yhteensä 95,88 % 88,56 % 89,27 % 91,54 % 83,44 % 

        
Oman pääoman oikaisut   -2,88 % -0,39 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Oikaistu oma pääoma yhteensä 93,00 % 88,16 % 89,27 % 91,54 % 83,44 % 

        
VIERAS PÄÄOMA             

Muut pitkäaikaiset velat 

 
0,73 % 0,83 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 0,73 % 0,83 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

        
Ostovelat 

  
2,75 % 5,75 % 4,42 % 4,24 % 4,14 % 

Muut korottomat lyhytaikaiset velat 3,53 % 5,26 % 6,32 % 4,22 % 12,41 % 

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 6,28 % 11,01 % 10,73 % 8,46 % 16,56 % 

        
Oikaistu vieras pääoma yhteensä 7,00 % 11,84 % 10,73 % 8,46 % 16,56 % 

        
OIKAISTU VASTATTAVAA YHTEENSÄ     100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

 

 

 

 

 

 


