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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia case-yrityksen taloudellista tilan-

netta. Tavoitteena oli saada selkeä kuva yrityksen talouden eri osa-

alueista. Tilinpäätösanalyysin avulla voidaan tunnistaa yrityksen taloudel-

liset vahvuudet ja heikkoudet, sekä kehittää ja parantaa yrityksen taloutta. 

Työn toimeksiantaja on kuljetusalalla toimiva yritys, jonka omistaja oli 

kiinnostunut selvittämään laajemmin yrityksensä taloudellista tilannetta.  

 

Teoriaosuudessa käsiteltiin virallista tuloslaskelmaa ja tasetta. Niitä oi-

kaisemalla yritykset saadaan vertailua varten keskenään tasavertaisiksi. 

Teoriaosuudessa käsiteltiin myös tilinpäätösanalyysin tunnuslukuja eli 

mittareita. Tutkimuskohteiksi valittiin tilikaudet 2010, 2011, 2012 ja 2013. 

Tutkimusta varten virallisista tilinpäätöksistä laadittiin vastaavien vuosien 

oikaistut tuloslaskelmat ja taseet. Laskelmien avulla saatuja tunnuslukujen 

arvoja verrattiin samalla toimialalla toimivien yritysten tunnuslukujen ar-

voihin. 

 

Työn tuloksena saatiin selville case-yrityksen taloudelliset vahvuudet ja 

heikkoudet. Case-yrityksen hyvän kannattavuuden vuoksi se pystyy toi-

mimaan, vaikka sen vieraan pääoman määrä verrattuna oman pääoman 

osuuteen on suuri. Tutkimuksen perusteella case-yrityksen tulisi jatkossa 

kasvattaa oman pääoman määrää. Sitä voidaan kasvattaa omistajan sijoit-

tamalla rahalla, parantamalla tulosta tai vuokraamalla kalustoa. Näin saa-

taisiin vakavaraisuutta parannettua ja oltaisi varauduttu mahdolliseen kan-

nattavuuden heikentymiseen. Likvidiä varallisuutta, kuten rahaa ja pank-

kisaamisia case-yrityksellä on melko riittävästi, jos kannattavuus pysyy tu-

levaisuudessakin yhtä hyvänä.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of the thesis was to study the case company’s financial situa-

tion. The aim was to get a clear picture of various financial sections of the 

case company. The financial statement analysis can be used to recognize 

the company’s financial strengths and weaknesses, and to develop and im-

prove the company's finances. The case company operates in transport and 

the owner was interested in finding out the company’s financial situation 

more widely.  

 

The official income statement and balance sheet were dealt with in the 

theory part. By adjusting financial statements, companies are equal in 

comparison. The key ratios of the financial statement analysis were also 

discussed in the theory. The accounting years 2010, 2011, 2012 and 2013 

were chosen to this study and the adjusted income statements and balance 

sheets were drawn up from the official financial statements. The adjusted 

financial statements were used to find the key ratios. The values of the key 

ratios were compared with the values of companies which operate in the 

same branch.  

 

The case company’s strengths and weaknesses were found by using this 

key figure analysis. The good profitability of the case company helps it to 

operate, even if the amount of liabilities compared to the amount of equity 

is fairly high. Based on this study, the case company should increase its 

equity. The equity could be increased by the owner’s investments in the 

company, by increasing profits or by renting plants and equipment. When 

the company’s equity is higher, the solidity is also better and the company 

would be prepared for potential turndowns in profitability. The amount of 

liquid assets like cash in hand and at banks is sufficient, if profitability 

remains as good as it is now.  
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1 JOHDANTO 

Yritystä analysoitaessa tulee ottaa huomioon ainakin kolme tekijää: kan-

nattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius. Omistaja usein arvioi yritys-

tään vain tuloslaskelman viimeisen rivin perustella: kuinka paljon yritys 

tuottaa voittoa tai tappiota ja sitä kautta, kuinka paljon omistaja voi nostaa 

yrityksestään itselleen rahaa. 

 

Työn tavoitteena on antaa toimeksiantajalle laaja ja selkeä kuva yritystoi-

minnan taloudellisesta tilanteesta ja verrata yrityksen tilannetta samalla 

toimialalla toimiviin yrityksiin. Tämän taloudellisen tilanteen selvittämi-

seksi laaditaan Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaisesti oikaistut taseet ja 

tuloslaskelmat vuosilta 2010, 2011, 2012 ja 2013. Tunnusluvut saadaan 

laskettua oikaistun taseen ja tuloslaskelman eristä. Tutkimukseen sisältyy 

myös oikaistuista tilinpäätöksistä laaditut prosenttilukumuotoiset tilinpää-

tökset sekä trendianalyysit, joiden avulla pystytään vertailemaan yrityksen 

tilinpäätöksen eri erien välistä muutosta eri vuosina. Analyysin yhteydessä 

on laadittu lisäksi kassavirtalaskelmat kertomaan rahoituksen riittävyydes-

tä.  

 

Työn toimeksiantaja on kuljetusyritys, jonka toimiala on tieliikenteen ta-

varankuljetus. Case-yritys on toiminut alalla vuodesta 2006 ja sen tilikausi 

on kalenterivuosi.  Tässä tutkimuksessa analysoitavat vuodet ovat 2010, 

2011, 2012 ja 2013. 

 

 

Tutkimusongelmia on kolme: 

 

- Miten yrityksen taloudellisen tilanteen vertailu eri tilikausien välil-

lä onnistuu parhaiten? 

- Mitkä olivat yrityksen taloudelliset vahvuudet ja heikkoudet vuo-

sina 2010, 2011, 2012 ja 2013? 

- Mikä on yrityksen taloudellinen tilanne verrattuna samalla toimi-

alalla toimiviin yrityksiin tutkimukseen valittuna ajanjaksona? 

 

 

Tunnusluvut ovat valittu tutkimukseen niin, että taloudellinen tilanne saa-

daan selville mahdollisimman laajasti ja mahdollisimman monen tekijän 

osalta. Valittujen tunnuslukujen avulla saadaan analysoitua muun muassa 

yrityksen kasvua, toiminnan kannattavuutta, rahoituksen riittävyyttä ja 

pääoman rakennetta. Tutkimuksesta on rajattu pois sellaiset tunnusluvut, 

joiden laskeminen on hyödytöntä tai vaikeaa yrityksen toimialan vuoksi. 

Tällaisia ovat muun muassa vaihto-omaisuuteen liittyvät tunnusluvut, kos-

ka yrityksellä ei ole vaihto-omaisuutta. 

 

Työn tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan yrityksen tilinpäätökset vuosil-

ta 2010, 2011, 2012 ja 2013. Näistä tilinpäätöksistä tehdään oikaistut tilin-

päätökset, joiden eristä saadaan laskettua halutut ja valitut tunnusluvut. 

Saatuja tunnuslukuja verrataan toisiinsa eri vuosien kesken, jolloin saa-

daan tietoa yrityksen talouden muuttumisesta. Lisäksi verrataan saatuja 
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tunnuslukujen arvoja samalla toimialalla toimivien yritysten tunnuslukujen 

arvoihin, jolloin saadaan tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta muihin 

toimialan yrityksiin nähden. Tutkimustyöhön on tarkoitus lisätä tunnuslu-

kujen kuvaajia, jotta niiden tulkinta ja vertailu olisi helpompaa yrittäjälle 

ja lukijalle. 

 

Työn empiirisen osuuden tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista 

eli laadullista tutkimusta. Tämä menetelmä on valittu, koska työn empiiri-

nen osuus perustuu jo olemassa olevaan aineistoon.  Tutkimusstrategiana 

käytetään tapaustutkimusta. Tutkimukseen on valittu yksi kohde: tutkitta-

va yritys. Lähtökohtana ovat yrityksen viralliset tilinpäätöstiedot, joita oi-

kaisemalla sekä matemaattisten kaavojen avulla laskemalla ja analysoi-

malla saadaan yksityiskohtaista tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. 

Saadun tiedon avulla yrityksen analysointi eri tilikausien välillä on hel-

pompaa kuin pelkästään tilinpäätöksen yksittäisiä lukuja tarkastelemalla. 

Tutkimuksessa käytetään myös työn toimeksiantajan avointa haastattelua, 

jonka avulla saadaan tärkeää tietoja yrityksestä. Tietoa halutaan tilinpää-

tösanalyysin tueksi. 
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2 VIRALLISESTA TULOSLASKELMASTA OIKAISTUUN TULOS-

LASKELMAAN 

Tuloslaskelman tavoitteena on kertoa, mistä tilikauden tulos muodostuu. 

Se kertoo menneestä, mutta on myös välttämätön apuväline yrityksen tu-

levaisuuden suunnittelussa. Tuloslaskelma koostuu tuotoista ja kuluista. 

Tuotto on tilikaudella tapahtunut tai odotettavissa olevaa varojen lisään-

tymistä. Kulu taas on varojen vähenemistä. (Salmi 2012, 26, 30.) 

2.1 Virallinen tuloslaskelma 

Tuloslaskelmia on kahdenlaisia: kululajikohtainen tuloslaskelma ja toi-

mintokohtainen tuloslaskelma (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 46). Ku-

lulajikohtainen tuloslaskelma alkaa liikevaihdolla, joka koostuu varsinai-

sen liiketoiminnan tuotoista. Nämä tuotot ovat yleensä varsinaisesta liike-

toiminnasta saatuja myyntivoittoja. Sen jälkeen tulee muut liiketoiminnan 

tuotot. Näistä tuotoista vähennetään liiketoiminnan tuottojen ansaitsemi-

seen suoraan liittyvät kulut. Tulokseksi tästä saadaan liikevoitto tai liike-

tappio. Tuloksesta vähennetään rahoituserät, satunnaiset erät, tilinpäätös-

järjestelyt ja tuloverot. Tuloksena saadaan joko tilikauden voitto tai tili-

kauden tappio. Tämä viimeinen rivi kertoo, miten yrityksen varallisuuden 

luomisessa on onnistuttu. Jos tulos on positiivinen, se lisää yrityksen omaa 

pääomaa. Tuloksen ollessa tappiollinen eli negatiivinen, se taas vähentää 

omaa pääomaa. (Salmi 2012, 31–33.) 

2.2 Tuloslaskelman oikaiseminen 

Virallinen tilinpäätös ei aina ole suoraan vertailukelpoinen eri tilikausina 

tai eri yritysten välillä, vaan se pitää standardisoida eli oikaista. Tuloslas-

kelman oikaisun avulla pyritään selvittämään tulos, joka mahdollisimman 

hyvin vastaa säännöllisen, jatkuvan ja ennustettavan liiketoiminnan tulos-

ta. Seuraavassa on kuvattu tuloslaskelman oikaisu kululajikohtaisen tulos-

laskelman järjestyksen mukaan. Järjestys on jonkin verran erilainen oi-

kaistussa tuloslaskelmassa kuin KPA:n mukaisessa virallisessa tuloslas-

kelmassa. (Salmi 2012, 144–145.) 

 

Liikevaihto muodostuu varsinaiseen liiketoimintaan kuuluvista tuotoista, 

joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisäverot ja muut välittömät 

myynnin määrästä riippuvat verot (Salmi 2012, 145). Liiketoiminnan muut 

tuotot ovat yrityksen liiketoimintaan kuuluvia tuottoja, jotka ovat saman-

kaltaisia kuin liikevaihtokin. Tähän erään kuuluvat muun muassa kaluston 

myynnistä saadut myyntivoitot tai vuokratuotot, jos ne eivät ole varsinais-

ta liiketoimintaa. Jos esimerkiksi tällainen myyntivoitto on suuri tai tapah-

tuu kerran, tulee se siirtää satunnaisiin tuottoihin ja sen kulut satunnaisiin 

kuluihin, jotta ne eivät vääristä liiketoiminnan tuottoja. Liiketoiminnan 

muut tuotot siirretään oikaistuun tuloslaskelmaan liikevaihdon alle, jolloin 

välitulokseksi saadaan liiketoiminnan tuottojen yhteismäärä. (Yritystutki-

mus ry 2013, 18, 103.) 
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Seuraava oikaistun tuloslaskelman välitulos on käyttökate. Se saadaan vä-

hentämällä liiketoiminnan muista tuotoista aine- ja tarvikekäyttö, ulkopuo-

liset palvelut, henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut ja valmistevaras-

ton muutos. Ensimmäinen erä, aine- ja tarvikekäyttö saadaan ostoista, joi-

hin on lisätty varaston väheneminen, tai josta on vähennetty varaston li-

sääntyminen. (Yritystutkimus ry 2013, 19, 103). KILAn ohjeessa 

(1854/2010) sanotaan, että kuljetusyrityksen kuluista esimerkiksi polttoai-

ne- ja rengaskulut kuuluvat tilikauden aikaisiin ostoihin.  

 

Ulkopuolisiin palveluihin kuuluu kuljetusyrityksessä muun muassa kalus-

ton huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät, ulkopuolisilta ostetut palvelut. 

Erään kuuluu myös esimerkiksi vuokratun työvoiman kustannukset. 

(KILA 1854/2010). Henkilöstökuluiin kuuluvat ennakonpidätyksen alaiset 

palkat, sosiaaliturvamaksut, henkilöstön pakolliset ja vapaaehtoiset vakuu-

tusmaksut ja eläkekulut. (Yritystutkimus ry 2013, 19.) 

 

Ennen käyttökatetta lisätään tarvittaessa erä laskennallinen palkkakorjaus, 

jota virallisessa tuloslaskelmassa ei ole. Laskennallista palkkakorjausta 

tarvitaan, jotta eri yhtiömuodot saadaan vertailukelpoisiksi. Yksityinen 

elinkeinonharjoittaja ei saa nostaa yrityksestään palkkaa, joten se ei näy 

myöskään tuloslaskelmassa, vaan rasittaa tasetta. Mikäli korjausta ei teh-

täisi, kuva kannattavuudesta olisi väärä. Oikaisuna tehdään liikevaihdosta 

riippuen joko 20 000 tai 30 000 euron suuruinen korjaus henkilöä kohden.  

(Yritystutkimus ry 2013, 19–20.)  

 

Liiketoiminnan muissa kuluissa on kaikki liiketoiminnasta aiheutuvat ly-

hytvaikutteiset kulut, joita ei ole kirjattu sen yläpuolisiin eriin. Tilinpää-

töksen liitetiedoista pitää tarkastaa, ettei liiketoiminnan muihin kuluihin 

ole kirjattu kertaluonteisia tai olennaisia kuluja, esimerkiksi pysyvien vas-

taavien myynnistä syntyneitä tappioita. Jos näin on kirjattu, siirretään ne 

satunnaisiin kuluihin. (Salmi 2012, 148.) 

 

Käyttökatteen jälkeen vähennetään suunnitelman mukaiset poistot ja ar-

vonalentumiset. Tuloksena saadaan liiketulos. Tuloslaskelmassa esitetyt 

suunnitelman mukaiset poistot perustuvat yrityksen käyttöomaisuuserien 

hankintamenoihin ja niiden taloudelliseen käyttöaikaan. Oikaisua tarvitaan 

silloin, kun tuloslaskelmassa tehdyt poistot eivät ole oikeassa suhteessa 

käyttöomaisuuden määrään ja laatuun, tai kun poistoajat ovat selvästi pi-

dempiä kuin kirjanpitolautakunnan suosituksen mukaiset käyttöajat. Tässä 

tapauksessa suunnitelman mukaisina poistoina käytetään elinkeinoverolain 

sallimia maksimipoistoja. Jos tämä oikaisu tehdään, näkyy se oikaistussa 

tuloslaskelmassa kohdassa muut tuloksen oikaisut. (Niskanen & Niskanen 

2004, 65.) 

 

Jos hyödykkeen luovutushinta on pysyvästi alentunut, puhutaan ar-

vonalentumisesta. Eriä on kaksi; arvonalentumiset pysyvien vastaavien 

hyödykkeistä sekä vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumi-

set. (Niskanen & Niskanen 2004, 65.)  

 

Liiketuloksen jälkeen seuraava välitulos oikaistussa tuloslaskelmassa on 

nettotulos. Tähän päästään lisäämällä liiketulokseen korko- ja rahoitus-
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tuotot sekä tuotot osuuksista ja sijoituksista ja vähentämällä korko- ja ra-

hoituskulut. Muut erät ennen nettotulosta ovat kurssierot, sijoitusten ja ra-

hoitusarvopapereiden arvonalentumiset sekä verot. Tuotot osuuksista ja 

muista sijoituksista -ryhmään kuuluvat virallisesta tuloslaskelmasta erät 

tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä 

sekä tuotot muiden pysyvien vastaavien sijoituksista. Osuuksien tuotot 

ovat osinkoja ja muita sijoittajien tuotto-osuuksia, jotka ovat etuoikeusjär-

jestyksessä viimeisenä. Oikaistaessa tuloslaskelmaa mahdolliset kurssivoi-

tot siirretään kurssieroihin. (Yritystutkimus ry 2013, 23–24, 103.) 

 

Muut korko- ja rahoitustuotot sisältävät tuottoja vaihtuvien vastaavien 

saamisista ja rahoitusarvopapereista sekä näistä johtuvat kurssierot. Oi-

kaistussa tuloslaskelmassa kurssivoitot siirretään kurssieroihin ja rahoitus-

tuottoihin sisältyvät käyvän arvon muutokset siirretään kokonaistuloksen 

alapuolelle. (Yritystutkimus ry 2013, 24.) 

 

Vieraasta pääomasta johtuvat korkokulut sekä rahoituskulut ovat omana 

eränään. Myös kurssitappioita voi kuulua tähän erään ja oikaistussa tulos-

laskelmassa ne siirretään erään kurssierot. Rahoituskuluihin sisältyvät 

käyvän arvon muutokset siirretään oikaistussa tuloslaskelmassa kokonais-

tuloksen alapuolelle tuloksenjärjestelyeriin. (Yritystutkimus ry 2013, 24.) 

 

Virallisessa tuloslaskelmassa ei esiinny omana ryhmänä kurssierot -erää, 

vaan se esiintyy vain oikaistussa tuloslaskelmassa (Niskanen & Niskanen 

2004, 68). Kaikki edellisiin eriin sisältyvät kurssierot siirretään oikaistussa 

tuloslaskelmassa kurssierot -kohtaan. Sijoitusten ja rahoitusarvopaperei-

den arvonalentumisiin sisältyy pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoitus-

ten ja lainasaamisten arvonalennukset (Yritystutkimus ry 2013, 25). 

 

Oikaistun tuloslaskelman veroihin sisältyvät virallisen tuloslaskelman tu-

loverot ja muut välittömät verot. Nettotulokseen vaikuttavina veroina ote-

taan huomioon verot, jotka ovat aiheutuneet kyseisen tilikauden tulokses-

ta. Veroja oikaistaan siirtämällä aikaisemmilta tilikausilta saadut veronpa-

lautukset tai maksetut lisäverot satunnaisiin tuottoihin tai kuluihin. Välit-

tömiin veroihin sisältyvät satunnaisista tuotoista ja kuluista aiheutuneet 

verot siirretään satunnaisiin kuluihin ja tuottoihin. Samoin menetellään, 

kun liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja on siirretty satunnaisiin tuot-

toihin ja kuluihin. Oikaisu tehdään kuitenkin enintään tilikauden verojen 

määräisenä. Laskennallisten verosaamisten ja verovelkojen muutos siirre-

tään veroista muut tuloksen oikaisut -erään. (Yritystutkimus ry 2013, 25.) 

 

Nettotuloksen jälkeen lisätään satunnaiset tuotot ja vähennetään satunnai-

set kulut. Virallisessa tuloslaskelmassa nämä erät ovat sellaisia, jotka ovat 

liiketoiminnan ulkopuolisia, oleellisia ja kertaluonteisia. Mikäli kuluja on 

kirjattu muilla perusteilla, siirretään ne takaisin liiketoiminnan kuluihin. 

Satunnaisten tuottojen ja kulujen jälkeen saadaan välituloksena kokonais-

tulos. (Yritystutkimus ry 2013, 26, 103.) 
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Kokonaistuloksesta vähennetään tai siihen lisätään tilinpäätössiirrot. Ti-

linpäätössiirtoihin kuuluvat poistoeron muutokset ja vapaaehtoisten vara-

usten muutokset. Tämä erät eivät liity liiketoimintaan, vaan ovat tulos- ja 

verosuunnitteluun liittyviä eriä. Tuloksena saadaan oikaistu tilikauden tu-

los. (Salmi 2012, 150.) 
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3 VIRALLISESTA TASEESTA OIKAISTUUN TASEESEEN 

Yrityksen taloudellista tilannetta tilikauden päättymishetkellä kuvaa tase. 

Tase koostuu vastaavaa-puolesta ja vastattavaa-puolesta. Vastaavaa-puoli 

kertoo mihin rahaa käytetään yrityksessä ja vastattavaa-puoli mistä rahaa 

saadaan yritykseen. Taseen kaava on aina samanlainen. (Tomperi 2010, 

154.) 

3.1 Virallisen taseen vastaavaa-puoli 

Vastaavaa-puolelle kuuluvat yrityksen varat. Se jaotellaan pysyviin vas-

taaviin ja vaihtuviin vastaaviin. Pysyviin vastaaviin kuuluu erät, jotka 

tuottavat tuloa useampina tilikausina. Vaihtuviin vastaaviin kuuluvien eri-

en odotetaan tuottavan tuloa vain yhtenä tilikautena. Suurin merkitys jaot-

telussa pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin on niiden arvostusperiaatteiden 

soveltamisen kannalta. Pysyvät vastaavat kirjataan taseeseen hankintame-

non määräisinä tai siitä on vähennetty poistot ja arvonalentumiset. Vaihtu-

vat vastaavat taas kirjataan hankintamenon määräisinä tai alempaan käy-

pään arvoon. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 83–84.) 

 

Pysyvät vastaavat jaotellaan aineettomiin hyödykkeisiin, aineellisiin hyö-

dykkeisiin ja sijoituksiin. Aineettomat hyödykkeet pitävät sisällään pitkä-

vaikutteisia menoja, muun muassa kehittämismenoja ja liikearvojen han-

kintamenoja. Muiden kuin vastikkeellisesti hankittujen aineettomien hyö-

dykkeiden hankintamenoa ei ole pakko aktivoida taseeseen. Poistot taseen 

aktivoiduista aineettomista hyödykkeistä tehdään yleensä viiden vuoden 

kuluessa. Aineellisiin hyödykkeisiin kuuluu muun muassa koneita, kalus-

toa ja rakennuksia, joista on tulonodotusta pysyvästi. Aineelliset hyödyk-

keet kirjataan taseeseen hankintamenon määrällä, josta tehdään vuosittain 

suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset. Sijoitukset sisältävät 

yrityksen omistamia osakkeita ja osuuksia, joista odotetaan saatavan tuloa 

useampana kuin yhtenä tilikautena. Tähän ryhmään kirjataan muun muas-

sa sijoitusluonteisia osakkeita, tytäryhtiön osakkeita ja yrityksen toimitilo-

jen osakkeita. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 85–89.) 

 

Vaihtuviin vastaaviin kuuluu vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopa-

perit sekä rahat ja pankkisaamiset (KPA 1. luku 6 §). Vaihto-omaisuus pi-

tää sisällään sellaisenaan tai jalostettuina myytäväksi tarkoitettujen hyö-

dykkeiden hankintamenot. Käytännössä vaihto-omaisuutta on muun muas-

sa raaka-aineet, tarvikkeet, puolivalmisteet ja valmisteet sekä myytäväksi 

hankitut tavarat. Tilinpäätösarvoksi merkitään joko hankintahinta tai 

alempi arvo, mikäli jälleenhankintahinta tai todennäköinen myyntihinta on 

alempi. Vaihto-omaisuus tulee aina inventoida ja laskea arvo hyödykekoh-

taisesti. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 90–91.) 

 

Vaihtuvien vastaavien saamisista odotetaan tuloa vain yhdellä tilikaudella. 

Saamiset voivat olla joko lyhytaikaisia tai pitkäaikaisia. Saamisia ovat 

muun muassa myynti-, laina- ja siirtosaamiset. Saamiset merkitään tasee-

seen nimellisarvoonsa, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoonsa. Saa-

miset ovat yleensä likvidiä eli tarvittaessa nopeasti rahaksi muuttuvaa va-

rallisuutta, joten ne vaikuttavat yrityksen maksuvalmiuteen. Niihin liittyy 



Case-yrityksen tilinpäätösanalyysi 

 

 

8 

myös luottotappioriski, koska ne eivät ole tulleet vielä yrityksen kassaan. 

(Salmi 2012, 70–72.) 

 

Rahoitusarvopaperit ovat pääasiassa lyhytaikaisia, tilapäisiä sijoituksia, 

esimerkiksi osakkeita ja osuuksia. Rahat ja pankkisaamiset ovat kassava-

roja ja pankissa olevia varoja. Sekä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä rahat ja 

pankkisaamiset ovat yrityksen elämisen ehto. Toisaalta ne tuottavat yri-

tykselle huonoa tuottoa, varsinkin korkotason ollessa alhainen. (Salmi 

2012, 71–72.) 

3.2 Taseen vastaavaa-puolen oikaiseminen 

Taseen oikaisu alkaa pysyvistä vastaavista. Ensimmäisenä oikaistaan ai-

neettomat hyödykkeet. Niihin voidaan aktivoida vain ne menot, joista to-

dennäköisesti saadaan niitä vastaavia tuloja tulevaisuudessa. Jos oikaistus-

sa taseessa on sellaisia kehittämismenoja, jotka ovat tuottamattomia tai ar-

vottomaksi osoittautuneita liikearvoja, poistetaan ne analyysissä kokonaan 

taseen vastaavista ja omasta pääomasta. Virallisesta taseesta siirretään 

kaikki aineettomien hyödykkeiden ryhmään kuuluvat erät oikaistuun ta-

seeseen. Siellä aineettomia hyödykkeitä on kolme erää: kehittämismenot, 

liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet. (Yritystutkimus ry 2013, 31–

33, 104.) 

 

Virallisen taseen aineellisten hyödykkeiden erät siirretään omina ryhminä 

oikaistuun taseeseen. Aineellisia hyödykkeitä ovat maa- ja vesialueet, ra-

kennukset ja rakennelmat, koneet ja kalusto sekä neljänteen erään kuulu-

vat muut aineelliset hyödykkeet.  Aineellisten hyödykkeiden tasearvoa ei 

yleensä oikaista, ellei liitetiedoista selviä selvää yliarvoa suhteessa tu-

lonodotuksiin. Silloin tasearvo korjataan ja vastaavasti omaa pääomaa vä-

hennetään. Jos taas esimerkiksi kiinteistön käypä arvo on selkeästi korke-

ampi kuin tasearvo, se korottaa omaa pääomaa. (Salmi 2012, 154.) 

 

Oikaistussa taseessa sijoituksiin kuuluu neljä erää: sisäiset osakkeet ja 

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

sijoitukset. Virallisen taseen erät osuudet saman konsernin yrityksissä ja 

osuudet omistusyhteysyrityksissä siirretään oikaistun taseen erään sisäiset 

osakkeet ja osuudet. Virallista tasetta tulee oikaista silloin, jos omistetun 

yrityksen oma pääoma on menetetty eikä osakkeilla ole enää arvoa. Tällai-

sissa tapauksissa osakkeiden tasearvo poistetaan omasta pääomasta ja 

osakkeista. Muut osakkeet ja osuudet sisältävät muun muassa osakeyhtiöi-

den, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden osakkeita. Oikaisua ei 

tarvita tässä ryhmässä. (Niskanen & Niskanen 2004, 73.)  

 

Virallisessa taseessa sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset ovat omina ryh-

minään, mutta oikaistussa taseessa ne on siirretty samaan ryhmään sijoi-

tukset ja pitkäaikaiset saamiset. Oikaistun taseen erään sisäiset saamiset 

siirretään virallisesta taseesta erät saamiset saman konsernin yrityksiltä ja 

saamiset omistusyhteysyrityksiltä. Tässä ryhmässä on pitkäaikaisia saami-

sia henkilöomistajilta ja samaan omistuskokonaisuuteen kuuluvilta kon-

serniyrityksiltä sekä muilta lähipiiriyhtiöiltä. Tällaisia saamisia on muun 

muassa myynti-, laina- ja siirtosaamiset. Myös ei-likvidit lyhytaikaiset 
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saamiset kuuluvat tähän ryhmään. Oikaisua tarvitaan silloin, jos yrityksel-

lä on henkilöomistajiltaan vakuudettomia tai epävarmoja lainasaamisia tai 

kyseiset omistajat eivät nosta lainkaan palkkaa tai osinkoa yrityksestä. Oi-

kaisua tarvitaan myös silloin, kun velallisyrityksen, jolta saamiset ovat, 

oma pääoma on menetetty ja takaisinmaksu on epävarmaa. Oikaisu teh-

dään myös, jos lainasaamisen takaisinmaksu on epätodennäköinen. Oi-

kaistun taseen muihin saamisiin ja sijoituksiin on siirretty virallisesta ta-

seesta sijoituksista erän muut saamiset sekä pitkäaikaisista saamisista erät 

myyntisaamiset, laskennalliset verosaamiset, lainasaamiset, muut saamiset 

ja siirtosaamiset. Tilinpäätöksen liitetiedoista selviää yrityksen leasingo-

maisuus, joka on omana eränään oikaistussa taseessa. Oikaisu tehdään 

niin, että jäljellä olevat leasingmaksut lisätään taseen vastaavaa-puolelle 

leasingomaisuutena ja vastattavaa-puolelle leasingvastuina. (Yritystutki-

mus ry 2013, 35–36, 104.) 

 

Pysyvien vastaavien jälkeen oikaistaan vaihtuvat vastaavat. Sekä virallisen 

taseen että oikaistun taseen vaihto-omaisuuteen kuuluu aineet ja tarvik-

keet, keskeneräiset tuotteet, valmiit tuotteet ja muu vaihto-omaisuus. Oi-

kaisu tarvitsee tehdä valmiiden tuotteiden kohdalla, mikäli tukku- tai vä-

hittäiskauppa on kirjannut vaihto-omaisuutensa tähän kohtaan. Tällöin se 

siirretään aineisiin ja tarvikkeisiin. Muuhun vaihto-omaisuuteen kuuluu 

myös virallisesta taseesta ennakkomaksut. (Yritystutkimus ry 2013, 37.) 

 

Virallisen taseen lyhytaikaiset saamiset esitetään oikaistussa taseessa yh-

tenä ryhmänä, joka jaetaan myyntisaamisiin, sisäisiin myyntisaamisiin, 

muihin sisäisiin saamisiin ja muihin saamisiin. Myyntisaamisiin tehdään 

oikaisu, mikäli yritys käyttää laskusaatavien rahoitusta ja nettokirjausta-

paa. Silloin käytetty factoringluotto lisätään myyntisaamisiin ja taseen 

velkoihin. Jos taas saamisten luottoriski on siirtynyt rahoitusyhtiölle, oi-

kaisua ei tarvitse tehdä. Sisäisiin myyntisaamisiin kuuluu myyntisaamiset 

saman konsernin yrityksiltä ja omistusyhteysyrityksiltä. Saman konsernin 

yritysten ja omistusyhteysyritysten muut kuin myyntisaamiset ovat siirret-

ty oikaistun taseen erään muut sisäiset saamiset. Saamiset ulkopuolisilta 

ovat muissa saamisissa. Tällaisia saamisia ovat lainasaamiset, muut saami-

set ja siirtosaamiset.  Siirtosaamisiin sisältyvät osatuloutussaamiset käsi-

tellään käyttöpääoman eränä tunnuslukulaskennassa ja maksuvalmiustar-

kastelussa.  (Yritystutkimus ry 2013, 38–39, 104.) 

 

Oikaistun taseen vastaavaa-puolen viimeisenä eränä ovat rahat ja rahoitus-

arvopaperit. Siihen on siirretty virallisesta taseesta rahoitusarvopaperit se-

kä rahat ja pankkisaamiset. (Yritystutkimus ry 2013, 104.) 

3.3 Virallisen taseen vastattavaa-puoli 

Vastattavaa-puoli jaotellaan neljään pääryhmään: omaan pääomaan, tilin-

päätössiirtojen kertymään, pakollisiin varauksiin ja vieraaseen pääomaan. 

Taseen kaava on sitova eikä siihen saa lisätä uusia pääryhmiä. (Leppinie-

mi & Leppiniemi 2006, 99–100.) 

 

Oma pääoma kertoo yrityksen vakavaraisuudesta. Mitä isompi suhteelli-

nen osuus taseen loppusummasta on, sitä vakavaraisempi yritys ja sitä 
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pienempi on sen rahoitusriski. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 100.) 

Oman pääoman esitystapa vaihtelee hieman johtuen yritysmuodosta. Vi-

rallinen tasekaava koskee lähinnä osakeyhtiöitä. Yksityisen elinkeinonhar-

joittajan omaa pääomaa seurataan omalla tilillään. Omassa pääomassa seu-

rataan yrittäjän ottamia yksityisottoja, koska yrittäjä ei voi nostaa yrityk-

sestä palkkaa. (Tomperi 2010, 111, 160.) Jos yksityisotot ovat suuremmat 

kuin taseessa oleva oma pääoma, oma pääoma esitetään taseessa negatiivi-

sena. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 102.) 

 

Tilinpäätössiirtojen kertymässä on kysymys verotusta varten kirjanpitoon 

merkityistä vapaaehtoisista varauksista ja poistoeroista. Tämä on ainoa pe-

ruste, millä kirjanpitoon voidaan merkitä tilinpäätössiirtoja. Nämä tilin-

päätössiirrot ovat sallittuja, verotukseen liittyvää tuloksen järjestelemistä. 

(Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 104.) Pakolliset varaukset ovat tiedossa 

olevia menoja ja menetyksiä, joista ei enää ole tulossa tuloja. Tällaisia va-

rauksia ovat muun muassa eläke- ja verovaraukset. (Salmi 2012, 79–80.) 

 

Vieras pääoma jaotellaan lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan ja pitkäai-

kaiseen vieraaseen pääomaan. Lyhytaikainen on vuodessa tai sitä vähem-

mässä ajassa takaisinmaksettava velka. Mitä suurempi on lyhyen vieraan 

pääoman osuus, sitä suurempi on riski, ettei yritys pysty suoriutumaan lai-

noista aiheutuvien velkojen maksusta. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 

109–110.) 

3.4 Taseen vastattavaa-puolen oikaiseminen 

Oikaistun taseen erä osake- tai muu peruspääoma sisältää osakeyhtiössä 

osakepääoman ja muissa yhtiömuodoissa omistajien sijoittaman perus- tai 

osuuspääoman. Tätä erää ei ole tarpeen oikaista. Oikaistun taseen luvut 

saadaan suoraan virallisesta taseesta. Oikaisu tarvetta ei myöskään ole yli-

kurssirahasto- tai arvonkorotusrahastoerillä. Virallisesta taseesta on yhdis-

tetty erät omien osakkeiden/osuuksien rahasto, vararahasto, yhtiöjärjestyk-

sen tai sääntöjen mukaiset rahastot ja muut rahastot oikaistun taseen muut 

rahastot eräksi. Näihin rahastoihin eikä kertyneisiin voittovaroihin liity oi-

kaisun tarvetta. Yrityksen tekemä voitto tai tappio näkyy tilikauden tulok-

sena. Oikaisu on tarpeen silloin, jos yritys on kirjannut kuluvalta tilikau-

delta jaettavan osingon osingonjakovelaksi ja vähentänyt vastaavan sum-

man omista pääomista. (Niskanen & Niskanen 2004, 77.)  

 

Tilipäätössiirtojen kertymä eli poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset siirre-

tään oikaistuun taseeseen taseen oma pääoma yhteensä erän jälkeen. Sitä 

oikaistaan siirtämällä verojen osuus laskennalliseen verovelkaan. Vapaa-

ehtoisia varauksia ovat muun muassa investointi- ja toimintavaraus. Toi-

mintavarauksen voivat tehdä yksityiset liikkeen- tai ammatinharjoittajat 

sekä henkilöyhtiöt. Vapaaehtoisten varausten muutos merkitään tuloslas-

kelmaan. Poistoeroa syntyy, jos verotuksessa vähennetään suunnitelman 

mukaisia poistoja suuremmat poistot. Poistoerojen muutos merkitään tu-

loslaskelmaan. (Yritystutkimus ry 2013, 42–43, 105). 

 

Oikaistun taseen erä oman pääoman oikaisut sisältää sellaisia eriä, joilla 

virallisen taseen omaisuuseriä tai velkoja on oikaistu muualla analyysin 
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yhteydessä (Niskanen & Niskanen 2004, 80). Oikaistun taseen vieraaseen 

pääomaan kuuluu virallisen taseen pakolliset varaukset, pitkä- ja lyhtyai-

kaiset velat ja leasingvastuukanta taseen ulkopuolelta. (Yritystutkimus ry 

2013, 44.) 

 

Välirahoitusinstrumentteja ovat muun muassa vaihtovelkakirjalainat, op-

tiolainat ja pääomalainat. Virallisessa taseessa kaikki välirahoitusinstru-

mentit kirjataan vieraaseen pääomaan. Oikaisu koskee kaikkia muita, pait-

si pääomalainoja. Jos välirahoitusinstrumentti on oman pääoman ehtoinen, 

se siirretään oikaistussa taseessa oman pääoman varoihin. Välirahoitus-

instrumentin siirto varoihin tulisi tehdä harkiten ja ainakin seuraavien eh-

tojen tulisi silloin täyttyä: vakuudettomuus, muita lainoja heikompi etuoi-

keus, ei koronmaksuvelvollisuutta ja ei määrättyä takaisinmaksuaikaa. 

Pääomalaina oikaistaan omaan pääomaan vain sen verran, että kertyneet 

tappiot saadaan katettua ja sidottu oma pääoma säilytettyä omassa pääo-

massa. Loput pääomalainasta jätetään vieraaseen pääomaan. (Yritystutki-

mus ry 2013, 44–45.)                                                                                                                                                          

 

Virallisen taseen erät lainat rahoituslaitoksilta, joukkovelkakirjalainat ja 

vaihtovelkakirjalainat on yhdistetty oikaistun taseen lainat rahoituslaitok-

silta -erään. Mikäli virallisessa taseessa on valuuttalainoja, joihin liittyviä 

korkotappiota on aktivoitu siirtosaamisiin, tulee ne oikaistussa taseessa 

poistaa sekä siirtosaamisista että omasta pääomasta. Eläkelainoihin ei liity 

oikaisutarvetta.  (Niskanen & Niskanen 2004, 80–81.) Sellaisia saatuja en-

nakoita, jotka kohdistuvat keskeneräisiin töihin ei lasketa tunnuslukulas-

kennassa veloiksi (Yritystutkimus ry 2011, 46). Virallisen taseen erät velat 

saman konsernin yrityksille ja velat omistusyhteysyrityksille on oikaistus-

sa taseessa laskettu yhteen erään, sisäiset velat. Molemmat erät pitävät si-

sällään myös näiltä yhtiöiltä saadut pitkäaikaiset ostovelat. Virallisen ta-

seen erät ostovelat, rahoitusvekselit, muut velat ja siirtovelat kuuluvat oi-

kaistussa taseessa muihin pitkäaikaisiin velkoihin. (Niskanen & Niskanen 

2004, 81.)  

 

Oikaistun taseen erä laskennalliset verovelat sisältää poistoeron ja vapaa-

ehtoisten varausten yhtiöverokannan mukaiset laskennalliset verovelat. 

Laskennallisen verovelan muutosta ei oikaista tuloslaskelmaan. Pakolliset 

varaukset -erä pitää sisällään virallisen taseen eläkevaraukset, verovarauk-

set ja muut pakolliset varaukset. Tilinpäätöksen liitetiedoista käy ilmi lea-

singvastuut. Jäljellä olevat leasingmaksut lisätään taseen vastaavaa-

puolelle leasingomaisuutena ja vastattavaa-puolelle leasingvastuina. (Yri-

tystutkimus ry 2013, 47.)  

 

Oikaistun taseen korolliset lyhytaikaiset velat -erään on yhdistetty viralli-

sesta taseesta joukko- ja vaihtovelkakirjalainat, lainat rahoituslaitoksilta, 

eläkelainat, pääomalainat, rahoitusvekselit ja muiden velkojen korollinen 

osuus. Oikaisuna taseen ulkopuolinen factoringluotto lisätään tähän ryh-

mään. Saadut lyhytaikaiset ennakot käyttäytyvät samalla tavalla kuin saa-

dut pitkäaikaiset ennakot. Ostovelat ovat syntyneet tuotannontekijöiden 

hankkimisesta ja ovat useimmiten lyhytaikaisia. Jos ostovelkoihin sisältyy 

osamaksuvelkoja, ne siirretään lyhytaikaiseen korolliseen vieraaseen pää-

omaan. Oikaistussa taseessa oleviin eriin sisäiset ostovelat, muut sisäiset 
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korottomat velat ja muut sisäiset korolliset velat on siirretty virallisen ta-

seen eristä velat saman konsernin yrityksille ja velat omistusyhteysyrityk-

sille jaoteltuna velan tyypin mukaan. Oikaistun taseen muut korottomat 

lyhytaikaiset velat sisältävät virallisen taseen laskennalliset verovelat, 

muut velat ja siirtovelat. Muita korottomia velkoja on muun muassa enna-

konpidätysvelat, arvonlisäverovelat ja tuloverojen jaksotukset. (Yritystut-

kimus ry 2013, 47–49, 105.)  

 

Taseen ulkopuolisia vastuita ovat ne velvoitteet ja takausvastuut sekä 

normaalista liiketoiminnasta poikkeavat olennaiset riskit, jotka eivät näy 

taseessa velkoina. Velvoitteisiin kuuluu muun muassa leasingvastuut, jot-

ka lisätään taseen velkoihin. Vuokravastuita ei yllensä oteta mukaan vel-

katarkasteluun, koska omavaraisuusaste alenisi kohtuuttomasti. (Yritystut-

kimus ry 2013, 49.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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4 TUNNUSLUKUANALYYSI 

Kun puhutaan perinteisestä tilinpäätösanalyysistä, sillä tarkoitetaan yksit-

täiseen yritykseen tai konserniin kohdistuvaa analyysia. Siinä tilinpäätök-

sestä tai oikaistusta tilinpäätöksestä johdetaan laskemalla tunnuslukuja ja 

arvioidaan tunnuslukujen tasoa ja muutosta. (Salmi 2012, 124.) Tilinpää-

tösanalyysissa verrataan eri yritysten taloudellista tilannetta samalla ajan-

hetkellä ja yksittäisten yritysten taloudellisen tilanteen kehittymistä eri 

ajanjaksoilla (Kallunki & Kytönen 2002, 14). 

 

Keskeisenä tavoitteena tilinpäätösanalyysissa on saada eri vuodet ja yri-

tykset keskenään vertailukelpoisiksi. Tämä tapahtuu oikaisemalla tulos-

laskelmaa ja tasetta. (Yritystutkimus ry 2013, 17.) Tilipäätösanalyysi pyr-

kii kuvaamaan todellisuutta. Analyysissa voidaan esimerkiksi havaita, että 

yrityksen tulos on huono ja että tämä on seurausta poikkeuksellisen suuris-

ta rahoituskuluista. (Salmi 2012, 136.) 

 

Tunnuslukujen avulla saadaan kuvattua ja analysoitua yrityksen taloutta ja 

taloudellisia toimintaedellytyksiä. Tunnuslukuja käytetään yritysten väli-

sessä vertailussa, kuvamaan yrityksen historiaa ja niiden avulla löydetään 

ja esitetään kehityslinjoja. Taloudellisen toimintakyvyn osatekijät jaetaan 

yleensä kannattavuudeksi ja rahoitukseksi. Rahoitusta tarkastellaan mak-

suvalmiutena eli likviditeettinä ja vakavaraisuutena eli soliditeettina. 

(Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 196–197.)  

 

Tunnuslukuanalyysissä laskelmien avulla saatuja tunnuslukuja verrataan 

valittuun tai valittuihin vertailuarvoihin. Tämän vertailun avulla voidaan 

tehdä johtopäätöksiä yrityksen johdon ja sen strategian onnistumisesta ja 

yrityksen mahdollisista vahvuuksista ja heikkouksista. Tunnuslukujen oi-

kea tai normaali arvo on suhteellinen käsite ja tunnuslukujen tulkinta pe-

rustuu aina vertailuun. Vertailuarvoina voidaan käyttää esimerkiksi yrityk-

sen budjetoituja tai sisäisesti asetettuja tavoitearvoja, yrityksen aikaisem-

mista analyyseista saatuja arvoja, yrityksen toimialan yritysten tunnuslu-

kujen arvoja, absoluuttista tai teoreettista arvoa tai muistisääntöjä. (Seppä-

nen 2011, 63–65.)  

 

Toimialan ja kilpailijoiden tunnuslukujen arvot ovat erittäin tärkeitä ver-

tailukohteita. Se, millä toimialalla yritys toimii, määrittää pitkälti yrityk-

sen menestymisen kannalta tärkeimmät tekijät. Nämä tekijät vaikuttavat 

yrityksen tunnuslukujen normaaleihin arvoihin. Tunnuslukuja analysoita-

essa kokonaiskuva on tärkeä, eikä yhden tunnusluvun perusteella tulisi 

tehdä arvioita yrityksen taloudellisesta suorituksesta ja asemasta. Aluksi 

kannattaa keskittyä muutaman keskeisen tunnusluvun avulla yrityksen 

vahvuuksiin ja heikkouksiin ja lähteä sitä kautta etsimään syitä näille. 

(Seppänen 2011, 66–67.) 

 

Analyysin tekijän tulisi tuntea yrityksen strategia, toimiala ja toimintaym-

päristö, jotta hän voisi tunnuslukujen avulla tehdä johtopäätöksiä. Tunnus-

luvuista saatu tieto ohjaa keskittymään analyysissa niihin seikkoihin, joista 

on saatu vertailuarvoista poikkeavia arvoja. Tunnuslukujen kaavoja on eri-

laisia, mutta tärkeintä on käyttää analyysissä samaa laskentakaavaa jokai-
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sella tilikaudella ja kaikille vertailuyrityksille. Tunnuslukujen arvoihin ja 

vertailtavuuteen vaikuttavat myös käytetyt tilinpäätösstandardit, muut ti-

linpäätösvalinnat ja tehdyt oikaisut. (Seppänen 2011, 69–70.) 

4.1 Tunnuslukujen ominaisuudet 

Tunnusluvut perustuvat mittaussääntöihin, joiden avulla käytettävissä ole-

va tilinpäätösinformaatio muokataan mittaustulokseksi. Sen tulee esittää 

mahdollisimman harhattomalla ja täsmällisellä tavalla haluttua ominai-

suutta, mittauksen kohdetta. Tunnuslukujen laskeminen perustuu liiketa-

pahtumien kirjaamista koskeviin neljän tasoisiin mittaussääntöihin. Kuvi-

ossa 1. on havainnollistettu näiden mittaustasojen suhdetta.  Näitä mittaus-

sääntöjä voidaan kuvailla seuraavasta: 0. liiketapahtumat, 1. liiketapahtu-

mista pidetään kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen mukaisesti, 

2. kirjanpidon perusteella tehdään tilinpäätös, 3. tilinpäätöslaskelmien erät 

oikaistaan taloudellisen informaation perusteella ja 4. tunnusluku muodos-

tetaan oikaistun tilinpäätöslaskelmien eristä. Kuviossa 1. on kuvattu tätä 

mittaussääntöjen moninaisuutta. (Laitinen 2002, 37–38.)  

 

Kirjanpidossa eroja yritysten tilitapahtumien välille voi syntyä harkinnan-

varaisuudesta, jota siinä voidaan käyttää. Eroja voi syntyä myös siitä, että 

tilinpäätösvienteihin sisältyy harkinnanvaraisuuksia, joissa otetaan kantaa 

mahdollisiin arvostuksiin, arvonnousuihin ja –menetyksiin sekä niiden to-

dennäköisyyksiin. Oikaisemisen avulla pyritään korjaamaan kirjanpidolli-

set arvot tilinpäätöksessä mahdollisimman hyvin todellisia arvoja vastaa-

viksi. Tunnuslukujen laskemisvaiheessakin esiintyy harkinnanvaraisuuksia 

esimerkiksi sen suhteen, mitä eriä ja minkä ajankohdan eriä tunnusluvun 

laskemisessa käytetään. (Laitinen 2002, 38–40.) 

 

 

Kuvio 1. Mittaussääntöjen moninaisuus (Laitinen 2002, 39). 

Tilinpäätöksen laatiminen 

kirjanpidon perusteella

Liiketapahtumien kirjaaminen 

kirjanpitoon

Liiketapahtumat

Tunnusluvun laskeminen 

oikaistun tilinpäätöksen eristä

Tilinpäätöksen oikaiseminen
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Mittaussääntöihin liittyy virhemahdollisuuksia, jotka heikentävät perintei-

sen tilinpäätösanalyysin luotettavuutta. Se heikkenee, koska tunnuslukujen 

mittaustarkkuus pienenee. Mittaustarkkuuden lisäksi tunnuslukujen käyt-

tökelpoisuuteen vaikuttaa niiden ennustamistarkkuus. Siinä on kysymys 

siitä, missä määrin tilinpäätöstunnuslukujen avulla on mahdollista ennus-

taa yrityksen tulevaisuutta. Liiketapahtumiin liittyviä virhemahdollisuuk-

sia on se, että liiketapahtuma ei kuulu liiketoimintaan. Juoksevaan kirjan-

pitoon liittyviä virhemahdollisuuksia ovat muun muassa, jos liiketapahtu-

ma kirjataan väärään aikaan, väärälle tilille tai väärän suuruisena tai jos 

liikevaihtoon sisältyy luottotappioita. Tilinpäätökseen liittyviä virhemah-

dollisuuksia ovat muun muassa vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden 

arvon oikaisuun liittyvät virheet. Tunnuslukujen laskemisessa tapahtuvia 

virheitä ovat muun muassa tunnuslukuun kuuluvan erän poisjättäminen ja 

laskuvirhe. (Laitinen 2002, 40–43.) 

 

Tunnuslukujen mittaus- ja ennustustarkkuudessa on ristiriitaisuuksia. Pa-

ras yhdistelmä olisi sellainen tunnusluku, johon mahdolliset virheet mit-

taamisessa vaikuttavat vähän ja joka myös ennustaa hyvin tulevaisuutta. 

Kuitenkin sellaisen löytäminen tai kehittäminen on vaikeaa. Monissa ta-

pauksissa vaatimukset ovat ristiriidassa keskenään: mitä paremmin valittu 

tunnusluku ennustaa tulevaisuutta, sitä enemmän sen mittaamiseen tavalli-

sesti sisältyy virhemahdollisuuksia. Mitä enemmän tilinpäätöksen laati-

mista ja oikaisemista koskevissa säännöissä painotetaan tulevaisuutta, sitä 

paremmin tilinpäätöstunnusluvut sitä ennustavat, mutta sitä epätarkemmin 

tunnusluvut ovat mitattavissa. (Laitinen 2002. 44–45.) 

4.2 Kannattavuus 

Kannattavuus on yksinkertaisimmillaan sitä, että yrityksen liikevaihto on 

suurempi kuin sen vastaavan ajanjakson kulut. Toisin sanoen sisääntule-

van rahan määrä on suurempi kuin ulosmenevän. Tilinpäätösanalyysissä 

yritys on kannattava, jos käytetty kannattavuuden tunnusluku on asetetulla 

tasolla. Yritystoiminnan tulee olla kannattavaa ja hyvän kannattavuuden 

avulla voidaan pitää huolta yrityksen maksuvalmiudesta ja vakavaraisuu-

desta. (Vilkkumaa 2010, 44.)  

4.2.1 Tulosprosentit 

Suhteellinen rakennetarkastelu on sitä, että tuloslaskelman tulosrivit suh-

teutetaan liiketoiminnan tuottojen yhteismäärään. Yhteismäärä saadaan li-

säämällä liikevaihtoon säännölliset liiketoiminnan muut tuotot. Tällöin lii-

ketoiminnan tuotot ovat 100 prosenttia ja muut erät ovat suhteessa tähän. 

Tästä tuloksena saadaan tulosprosentteja. Tulosprosenteilla voidaan tar-

kastella kausien välistä muutosta ja hakea muutostrendejä. Niiden avulla 

voidaan myös vertailla yritystä saman toimialan yritykseen tai koko toimi-

alaan sekä asettaa kannattavuustavoitteita. (Salmi 2012, 165.) 

 

Se, mistä kohdasta tuloslaskelmaa tulosprosentti lasketaan, kertoo siitä, 

mihin halutaan kiinnittää huomioita ja mistä tuloslaskelman osasta vasta-

taan. Tuloslaskelman rakenteesta tulisi muistaa, että käyttökatteen jälkeen 
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tulevilla riveillä on aina jotain tekemistä taseen kanssa. Liiketuloksen jäl-

keen tulevat rivit ovat aina riippuvaisia vakavaraisuudesta eli yrityksen ra-

hoitusrakenteesta. (Salmi 2012, 165.) 

 

Käyttökateprosentti lasketaan jakamalla oikaistun taseen käyttökate liike-

toiminnan tuottojen yhteismäärällä. Tuloksesta saadaan selville yrityksen 

liiketoiminnan tulos ennen poistoja ja rahoituseriä. Vertailua kannattaa 

tehdä vain samalla toimialalla toimivien yritysten kesken.  Useimmiten eri 

toimialojen käyttökateprosentit ovat seuraavissa vaihteluväleissä: teolli-

suus 5–20 prosenttia, kauppa 2–10 prosenttia ja palvelu 5–15 prosenttia. 

(Yritystutkimus ry 2013, 60–61.) Ohjearvoihin tulee suhteutua kuitenkin 

suurella varauksella. Liiketoiminnan rakenne ja luonne vaikuttavat tulok-

seen. Palvelualalla, kuten case-yritys toimii, on sekä työ- että pääomaval-

taisia yrityksiä. Työvaltaisen alan kustannukset näkyvät käyttökatteessa, 

kun taas pääomavaltaisen kustannukset tulevat näkyviin käyttökatteen jäl-

keisissä tulosprosenteissa. (Salmi 2012, 167.) 

 

Liiketulos on oikaistun tuloslaskelman välitulos. Virallisen tuloslaskelman 

liikevoitosta se eroaa analyysissa tehtyjen oikaisujen määrällä. Liiketulok-

sen avulla saadaan selville, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuo-

toista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja. Liiketulosprosentin avulla 

voidaan seurata yksittäisen yrityksen kehitystä. Sitä voidaan käyttää myös 

toimialan sisäiseen ja eri toimialojen väliseen vertailuun. Arvioinnissa 

voidaan käyttää ohjearvoina seuraavia lukuja: alle 5 prosenttia on heikko, 

5–10 prosenttia tyydyttävä ja yli 10 prosenttia on hyvä. (Yritystutkimus ry 

2013, 61–62.)  

 

Nettotulosprosentti kertoo kuinka paljon tulosta on jäänyt jäljelle liiketoi-

minnan tuotoista, kun kaikki tuloslaskelmassa olevat operatiiviset ja ei-

operatiiviset kulut on vähennetty. Tämän tuloksen yritys investoi takaisin 

liiketoimintaansa. Mitä paremmin yritys on onnistunut hinnoittelussaan tai 

mitä kustannustehokkaampi yritys on, sitä korkeampi nettotulosprosentti 

on. (Seppänen 2011, 75.)   

 

Rahoitustulosprosentti mittaa tulorahoituksen riittävyyttä. Tunnusluvulle 

on olemassa selvä kriisiraja: sen tulee olla positiivinen, jotta yrityksen ei 

tarvitse käyttää tuottojen lisäksi ulkopuolista rahoitusta rahoituskulujen ja 

verojen maksamiseen. Tämä kriisiraja on riippumaton yrityksen toimialas-

ta. (Laitinen 2002, 56.) 

4.2.2 Kokonaispääoman tuotto 

Liiketoiminnan harjoittamiseen tarvitaan omaisuutta ja organisaatio. Toi-

minnan rahoittamiseen voidaan käyttää joko omaa tai vierasta pääomaa. 

Tuloslaskelma kertoo liiketoiminnan onnistumisesta. Liiketoiminnan vaa-

timien kulujen jälkeen on jäljellä liiketulos, josta on maksettava korvauk-

set käyttöön saaduista pääomista rahoituskuluina ja oman pääoman sijoit-

tajalle eli omistajalle jää nettotulos veroineen. Kokonaispääoman tuotto-

prosentti ottaa huomioon kaikki yrityksen käytössä olleet pääomat erotte-

lematta sitä, mistä ne ovat lähtöisin ja millaista tuottoa niille vaaditaan.  

(Salmi 2012, 175–177.) 



Case-yrityksen tilinpäätösanalyysi 

 

 

17 

Kokonaispääoman tuottoprosentti on kannattavuuden mittari, johon ei vai-

kuta yrityksen veronmaksupolitiikka tai yritysmuodosta johtuva verotus-

tekniikka. Tunnusluvussa verrataan tulosta ennen rahoituskuluja ja veroja 

koko siihen pääomaan, joka on sitoutunut yritystoimintaan. Tunnusluku 

mittaa yrityksen kykyä tuottaa tulosta kaikelle toimintaan sitoutuneelle 

pääomalle. Tunnusluvun tase-erät lasketaan kauden alun ja lopun keskiar-

voina. Jos tilikauden oikaistu oma pääoma on negatiivinen, on kokonais-

pääoma kuitenkin vähintään vieraan pääoman suuruinen. Kokonaispää-

oman tuotolle voidaan antaa seuraavia ohjearvoja: alle 5 prosenttia on 

heikko, 5–10 prosenttia on tyydyttävä ja yli 10 prosenttia on hyvä tulos. 

(Yritystutkimus ry 2013, 63–64.) 

4.3 Maksuvalmius 

Maksuvalmiudella eli likviditeetillä tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä 

juoksevasti maksuvelvoitteistaan. Maksuvalmiudessa on kysymys rahojen 

jokahetkisestä riittävyydestä. Yrityksen likvidit varat kuvaavat heti käy-

tössä olevaa maksuvalmiutta. Heti käytössä olevia rahavaroja ovat taseesta 

ilmenevät kassavarat ja välittömästi nostettavissa olevat pankkitalletukset. 

Maksuvalmiutta edustavat myös helposti rahaksi muutettavissa olevat ta-

se-erät, kuten pörssinoteeratut arvopaperit, suurin osa vaihtuvien vastaavi-

en saamisista, myyntisaamiset ja vaihto-omaisuus. (Leppiniemi & Leppi-

niemi 2006, 239–239.)  

4.3.1 Quick ratio 

Quick ratiolla mitataan sitä, miten hyvin rahat ja nopeasti rahaksi muutet-

tava omaisuus riittävät lyhytaikaisten velkojen kattamiseen. Tunnusluvun 

arvon ollessa 1, rahat riittävät hyvin velkojen maksuun. Mitä kauempana 

arvo on yhdestä, sitä vähemmän rahaa on suhteessa velkoihin. Tunnuslu-

vun ongelma on se, että se mittaa tilannetta vain tietyllä hetkellä eli tilin-

päätöshetkellä. Suositeltavaa olisi laskea tunnusluku useammin kuin ker-

ran vuodessa, jotta todellinen kuva saataisiin. Jos tunnusluku lasketaan 

useammin, esimerkiksi kerran kuukaudessa, tulisi arvon olla nouseva ja yli 

yhden. Laskeva linja kertoo yrityksen tulevista maksuvaikeuksista. (Koski 

2012, 83.) 

4.3.2 Korolliset velat/käyttökate 

Korolliset velat/käyttökate kertoo, mikä on teoreettinen lainojen takaisin-

maksuaika vuosina, jos koko käyttökate voidaan käyttää lainojen mak-

suun. Tunnusluku kertoo myös yrityksen pääomarakenteesta. Mikäli yri-

tyksen toimiala on pääomavaltainen, tunnusluvun arvo voi olla hyvinkin 

korkea. (Yritystutkimus 2013, 73.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.4 Vakavaraisuus 

Yrityksen vakavaraisuudella tarkoitetaan sitä, miten yritys pystyy suoriu-

tumaan sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Tunnusluvut kuvaavat yleensä 
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yrityksen pääomarakennetta eli pääoman jakautumista omaan ja vieraa-

seen. Yritystä pidetään silloin vakavaraisena, kun sillä on omaa pääomaa 

niin paljon, että korkomenot, jotka syntyvät vieraasta pääomasta, pysty-

tään kattamaan pitkällä aikavälillä huonoinakin aikoina ilman, että liike-

toiminnan jatkuvuus vaarantuisi. (Niskanen & Niskanen 2004, 130.) 

4.4.1 Omavaraisuusaste 

Omavaraisuusaste kertoo siitä, kuinka paljon yrityksen omaisuudesta on 

rahoitettu omalla pääomalla. Mitä suurempi omavaraisuusaste on, sitä va-

kavaraisempi yritys on ja sitä pienempi on sen konkurssiriski. Ongelmana 

tämän tunnusluvun käytössä varsinkin pk-yrityksillä on se, että arvo on 

laskettu kirjanpidon arvoista, jolloin se ei ota mitään kantaa siihen, millä 

kirjausperiaatteilla oma pääoma muodostuu. Analysoitaessa tulisi tarkistaa 

taseen vastaavaa-puolelta, mistä yrityksen varallisuus koostuu ja millä se 

on rahoitettu. Mikäli yrityksen varallisuus on vaikeasti likvidoitavissa, niin 

rahoituksen tulisi olla enemmän oman pääoman ehtoista. (Koski 2012, 

82.) 

4.4.2 Suhteellinen velkaantuneisuus 

Kun on arvioitu yrityksen vakavaraisuutta, on tutkittu sen vieraan pää-

oman määrää verrattuna taseen kokonaispääomaan. Samalla tulee kuiten-

kin kiinnittää huomiota yrityksen tulonmuodostamiskykyyn. Mitä enem-

män yritys tuottaa tuloa, sitä enemmän sillä voi olla velkaa. Yrityksen ol-

lessa hyvin kannattava, se voi korottaa oman pääomansa tuottoa lisäämällä 

velkaansa ja tuottamalla rahoitukselleen suuremman tuoton kuin vieraan 

pääoman korko. Velkojen merkitystä yritykselle sekä vieraan pääoman ra-

situsta voidaan arvioida tunnusluvulla suhteellinen velkaantuneisuus. Tu-

loksena saadaan yrityksen velkaprosentti. Se kertoo velkojen suhteen lii-

kevaihtoon. (Leppiniemi & Leppiniemi 2006, 262.) 

4.4.3 Käyttöpääoman tarve ja sen kiertoajat 

Käyttöpääoma eli käyttöomaisuus on liiketoiminnan harjoittamiseen tar-

vittavaa aineellista ja aineetonta omaisuutta. Yrityksen täytyy huomioida 

käyttöomaisuuden tarve eli sen lyhytaikainen rahoitustarve. Käyttöpää-

oman tarvetta syntyy muun muassa raaka-aineiden ostamisesta, palkkojen 

maksusta ja varastoinnin kustannuksista. Näiden lisäksi käyttöomaisuutta 

sitoutuu myyntisaamisiin, kun asiakkaalle annetaan maksuaikaa. Käyttö-

pääoman sitoutumisen määrään voidaan vaikuttaa esimerkiksi pitämällä 

raaka-ainevarastot mahdollisimman pienenä. Voimakkaasti kasvavat yri-

tykset voivat joutua maksuvaikeuksiin kasvavien käyttöpääoman kustan-

nusten takia. (Koski 2012, 71–74.)  

 

Käyttöpääomaprosentti kertoo juoksevan liiketoiminnan sitoman pääoman 

määrän suhteessa liikevaihtoon. Jos yrityksen käyttöpääomaprosentissa on 

huomattavia poikkeamia, voidaan kiertoaika-tunnuslukujen avulla hakea 

sille syitä. Myyntisaamisten kiertoaika kertoo sen, kuinka monta päivää 

keskimäärin kuluu siihen kun myyntisaaminen muuttuu rahavaroiksi. 
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Koska myyntisaamiset sitovat pääomaa, voidaan kiertoaikaa lyhentämällä 

parantaa maksuvalmiutta. Mahdollisia käytännön toimia kiertoaikojen ly-

hentämiseen on esimerkiksi maksuajan lyhentäminen, käteisalennusten an-

taminen, perinnän tiukentaminen ja saamisten myyminen rahoitusyhtiölle. 

Myyntisaamisten kiertoaikojen muutokseen saattaa olla syynä esimerkiksi 

markkinatilanne, asiakkaiden maksukyky, jakelukanavat ja rahoitustavat. 

(Salmi 2012, 214–215.) 

 

Ostovelkojen kiertoaika kertoo keskimääräisen ostolaskujen maksuajan. 

Ostovelat ovat tavaran tai palvelun toimittajan antamaa maksuaikaa yri-

tykselle. Ostovelat ovat yleensä korotonta rahoitusta. Mitä hitaammin os-

tovelat kiertävät, sitä paremmin tämä rahoituslähde on käytössä. Toisaalta 

pidentyneet kiertoajat saattaa viitata maksuvaikeuksiin ja maksamattomiin 

ostovelkoihin. Taseessa olevista ostoveloista on vähennetty arvonlisävero, 

joten todelliset ostovelkojen maksuajat ovat hieman pidemmät kuin tun-

nusluvun avulla lasketut. Ostovelkojen kiertoaikoihin vaikuttavat esimer-

kiksi toimialan maksuaikakäytännöt, yrityksen rahoitustilanne ja yrityksen 

maksupolitiikka. (Salmi 2012, 215–215.) 

 

Myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertoaikojen tulisi olla suhteessa toisiin-

sa. Jos ostovelkojen kiertoaika on huomattavasti pitempi kuin myyntisaa-

misten, yritys saa toimittajiltaan enemmän rahoitusta kuin itse sitä antaa 

omille asiakkailleen. Näin asian kuuluu ollakin. (Salmi 2012, 216.) 

4.5 Muut tunnusluvut 

Yritystoiminnan volyymia mitataan muun muassa liikevaihdon muutoksel-

la. Se kuvaa yrityksen toiminnan kasvua tai supistumista. Liikevaihdon 

muutosprosenttia on tulkittava suhteessa inflaatiokehitykseen. Muutospro-

senttiin vaikuttaa myös se, jos yritys siirtyy osatuloutukseen. (Yritystutki-

mus ry 2011, 75.) 

 

Yhdistelmätunnusluvut on esimerkiksi rahoituslaitoksen luottopäätöksiä 

tehtäessä käyttämiä tunnuslukujen yhdistelmiä. Rahoituslaitokset pitävät 

yhdistelmätunnuslukujen kaavat salaisina. Yhdistelmätunnuslukuja voi-

daan käyttää muun muassa konkurssien ennustamiseen. Yksi tällainen 

tunnuslukujen yhdistelmä on Z-tunnusluku. Yhdistelmätunnusluku muo-

dostetaan antamalla eri tunnusluvuilla painokertoimet ja laskemalla ne yh-

teen. Tunnusluvuista muodostuu erottelufunktio, jolle määritetään kriitti-

nen arvo. Jos erottelufunktion arvo jää kriittisen arvon alapuolelle, kun 

siihen sijoitetaan tietyn yrityksen tunnusluvut, malli ennustaa yrityksen 

ajautuvan konkurssiin. (Niskanen & Niskanen 2004, 140.) Tässä tutki-

muksessa käytän Z-tunnusluvun kaavana Balance Consultingin verk-

kosivuilla ollutta professori Erkki K. Laitisen tutkimustuloksiin perustuvaa 

kaavaa. Tämän tunnusluvun tulkinnassa kriittinen arvo on 18. Ohjeelliset 

arvot tunnusluvulle ovat: alle 5 surkea, 5-18 heikko, 18–28 tyydyttävä, 

28–40 hyvä ja yli 40 erinomainen. 

 

Erkki K. Laitisen (2002, 61) mukaan sekä epäonnistumisen että onnistu-

misen kierre on prosessi, jonka kehitystä voidaan seurata tunnuslukujen 

avulla. Epäonnistumisen kierre alkaa usein tuottojen jyrkällä muutoksella. 
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Jyrkkä lasku voi johtua esimerkiksi suuren asiakkaan menetyksestä tai 

jyrkkä nousu puolestaan uuden tuotteen ansiosta. Aina jyrkästä muutok-

sesta ei synny epäonnistumisen kierrettä. Negatiivinen kierre syntyy vasta 

silloin, kun tuottojen muutos aiheuttaa kannattavuuden heikkenemisen. 

Kannattavuuden heikentymisen näkyy yrityksen suoriteperusteisen tulora-

hoituksen riittämättömyydessä, mikä taas tuntuu sekä rahoitustulossuh-

teessa että takaisinmaksukyvyssä. Samaan aikaan mahdolliset tappiot hei-

kentävät rahoitusrakennetta. Rahoitusomaisuus ja sen myötä quick ratio 

muuttuvat vasta viiveellä, koska kannattavuuden ja tulorahoituksen tun-

nusluvut sisältävät realisoitumattomia kassavirtoja. Seuraava vaihe kier-

teessä on rahoitustarpeen kattamisen vieraalla pääomalla, mikä edelleen 

heikentää quick ratiota ja vakavaraisuuden mittareita. Jos kannattavuus 

edelleen heikkenee, on seurauksena väistämättä kriisi. Tässä vaiheessa 

kriisiä ja jo ennen sitä, kaikki tunnusluvut ovat yleensä heikkoja.  

4.6 Prosenttilukumuotoinen oikaistu tilinpäätös ja trendianalyysi 

Prosenttilukumuotoinen tilinpäätös on yksi keino analysoida yrityksen ti-

linpäätöksen eriä. Siinä suhteutetaan tuloslaskelman erät liikevaihtoon ja 

taseen erät taseen loppusummaan. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi, kun 

halutaan vertailla keskenään erikokoisten yritysten kustannus- ja tasera-

kenteita. Toinen keino yksittäisten tilinpäätöserien kehittymisen tarkaste-

luun on laatia trendianalyysi. siinä suhteutetaan taseen ja tuloslaskelman 

eriä jonkin lähtövuoden arvoon. Kun trendianalyysi tehdään prosenttilu-

kumuodossa, voidaan vertailla eri tilinpäätöserien suhteellista kehittymistä 

keskenään. (Niskanen & Niskanen 2004, 87.) 

4.6.1 Prosenttilukumuotoinen oikaistu tilinpäätös 

Prosenttilukumuotoinen tilinpäätös laaditaan esittämällä tilinpäätöserät 

prosentteina jostain vertailukohteesta. Liikevaihto on tuloslaskelman ver-

tailukohde ja taseessa se on taseen loppusumma. Prosenttilukumuotoinen 

tuloslaskelma kertoo esimerkiksi, että yrityksen kulut ovat 38 prosentti lii-

kevaihdosta. Prosenttilukumuotoisesta tilinpäätöksestä ei voi kuitenkaan 

päätellä, että onko jokin erä kasvanut tai pienentynyt absoluuttisesti. Siinä 

tulee myös ottaa huomioon se, että jos jokin erä on kasvanut tai pienenty-

nyt huomattavasti, se voi muuttaa muiden erien prosentuaalisia osuuksia, 

vaikka erät itsessään eivät olisi muuttuneet absoluuttisesti juurikaan. Pro-

senttilukumuotoisesta tuloslaskelmasta saadaan tutkittua kulurakenteen 

kehittymistä tarkasteltavan jakson aikana. Prosenttilukumuotoinen tase 

taas soveltuu yrityksen omaisuus- ja rahoitusrakenteen seurantaan. (Nis-

kanen & Niskanen 2004, 87–92.) 

4.6.2 Trendianalyysi 

Tilinpäätöserien ajallisen kehityksen tarkasteluun käytetään trendianalyy-

siä. Sitä varten laaditaan usealta vuodelta prosenttilukumuotoinen tilinpää-

tös erä kerrallaan siten, että kunkin erän aikaisimman vuoden arvoksi ase-

tetaan 100 ja erän myöhempinä vuosina toteutuvia arvoja verrataan perus-
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vuoteen laskemalla, montako prosenttia myöhempi havainto on perusvuo-

den arvosta. (Niskanen & Niskanen 2004, 96.) 

4.7 Kassavirtalaskelma 

Kassavirtalaskelmassa tarkastellaan rahoituksen riittävyyttä menojen etu-

oikeusjärjestyksessä. Se kertoo yrityksen tilikauden aikana tulleiden ja 

käytettyjen rahojen määrän. Myyntituloilla katetaan ensin juoksevaan lii-

ketoimintaan menevät kulut, sen jälkeen rahoituskulut ja verot sekä vii-

meisenä investoinnit, lainojen lyhennykset ja voitonjako. Kassavirtalas-

kelma on vähennyslaskumuotoinen ja se osoittaa, miten myynnistä saadut 

tuotot ovat riittäneet menojen kattamiseen ja missä määrin rahoitus on 

hoidettu omalla tai vieraalla pääomalla. Kassavirtalaskelma laatimiseen 

käytetään oikaistua tuloslaskelmaa, virallista tasetta ja liitetietoja. Koska 

tuloslaskelma on laadittu suoriteperusteisesti, on kassavirtalaskelman tuo-

tot ja kulut muutettava maksuperusteisiksi. (Yritystutkimus ry 2013, 52.) 

 

Kassavirtalaskelman toimintajäämä kertoo jäljellä olevan myyntitulojen 

määrän, kun liiketoiminnan lyhytvaikutteiset menot on maksettu. Sen tulee 

olla jatkuvasti positiivinen, jotta yrityksen toiminta on kannattavaa ja sen 

maksuvalmius on kunnossa. Voimakkaan kasvun aikana kannattavallakin 

yrityksellä saattaa olla negatiivinen toimintajäämä. Tämä johtuu siitä, että 

voimakkaaseen kasvuun tarvitaan enemmän käyttöpääomaa ja se taas sitoo 

kassavaroja. Toimintajäämä voi olla negatiivinen myös silloin, kun projek-

tiluonteisen toimituksen luovutus ja laskutus tapahtuvat lähellä tilinpää-

töshetkeä. Rahoitusjäämä kertoo, miten yritys on pystynyt selviytymään 

juoksevista maksuistaan tilikauden aikana. Mikäli se on positiivinen, pys-

tyy yritys ainakin osittain suorittamaan investointinsa tulorahoituksella ja 

mahdollisesti myös lyhentämään velkojaan. Positiivinen investointijäämä 

kertoo, että liiketoiminnasta saadut tulot ovat riittäneet aineellisiin hyö-

dykkeisiin tehtyihin investointeihin, Investointijäämän jälkeinen vieraan ja 

oman pääoman sekä rahavarojen muutos kertoo, miten mahdollinen vaje 

on katettu tai miten positiivinen jäämä on käytetty. (Yritystutkimus ry 

2013. 57–58.) 
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5 CASE-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI 

Tämän työn toimeksiantaja on kuljetusyritys. Sen virallinen toimiala on 

tieliikenteen tavarankuljetus. Pääasiallisesti se kuljettaa sopimusajossa 

voimalaitosten polttoaineita. Se kuljettaa myös eläinten kuivikkeita ja kas-

vuturvetta multatuotannon raaka-aineeksi sopimusajon ulkopuolella. Li-

säksi yrityksellä on soratuotantoa ja siitä syntyvien tuotteiden myyntiä. 

Sillä ei ole mitään tuotteita varastossa, vaan se myy palveluja. Se on toi-

minut alalla vuodesta 2006 lähtien. Yritysmuotona on yksityinen elinkei-

nonharjoittaja. Henkilöstöä sillä on ollut omistajansa lisäksi 1-2 henkilöä. 

Se on myös käyttänyt vuokrattua työvoimaa henkilöstöpulan vuoksi. Yri-

tys on perustanut toimintansa laadukkaaseen ja toimintavarmaan palve-

luun, eikä ole lähtenyt kilpailemaan hinnoilla. (Yrittäjän haastattelu 

4.10.2014.) 

 

Yrityksen analysointi on tehty tilikausilta 2010, 2011, 2012 ja 2013. Yri-

tyksen tilikausi on kalenterivuosi. Se on tehty oikaisemalla taseet ja tulos-

laskelmat näiltä vuosilta Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaisesti. Oikais-

tujen taseiden ja tuloslaskelmien eristä on laskettu erilaisia tunnuslukuja, 

jotka kertovat muun muassa yrityksen kannattavuudesta, maksuvalmiudes-

ta ja vakavaraisuudesta. Lisäksi virallisista taseista ja tuloslaskelmista on 

tehty prosenttilukumuotoiset taseet ja tuloslaskelmat sekä trendianalyysi. 

Virallisista taseista ja oikaistuista tuloslaskelmista on laadittu myös kassa-

virtalaskelmat. 

 

Saatuja tunnuslukujen arvoja on verrattu Toimiala Onlinen palvelusta saa-

tuihin Finnvera Oyj:n tilinpäätöstietoihin. Finnvera Oyj:n tilinpäätöstilas-

tot ovat valittu, koska näiden tilastojen tilinpäätösten oikaisut ovat myös 

tehty Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan sekä saatavilla oli tilastot vuo-

teen 2013 asti. Lisäksi vertailussa on käytetty samasta palvelusta saadun 

Tilastokeskuksen tilastoja, joissa vertailuyritysten henkilöstön määräksi on 

valittu alle viisi henkilöä. Tilastokeskuksen tilinpäätöstiedot ovat valittu 

sen vuoksi vertailuun mukaan, koska vertailuyritykset vastaavat paremmin 

case-yritystä liikevaihdoltaan ja henkilöstölukumäärältään. Tilastokeskuk-

sen tilastoja ei ole kuitenkaan voitu käyttää koko vertailussa sen vuoksi, 

että niistä on saatavilla vain tilastot vuoteen 2012 asti. Työssä on maininta 

aina, jos vertailuarvot ovat Tilastokeskuksen tilinpäätöstiedoista. Mikäli 

mainintaa ei ole, vertailuarvot ovat Finnvera Oyj:n tilinpäätöstiedoista. 

Finnvera Oyj:n tilastoissa tulee ottaa huomioon se, että vuodesta 2012 läh-

tien pienempien yritysten osuutta on vähennetty, mikä näkyy muun muas-

sa korkeampana liikevaihtona. 

 

Toimialavertailun tunnuslukujen arvot on asetettu suuruusjärjestykseen 

neljänneksittäin eli kvartiileihin. Mediaani jakaa joukon tasan kahteen yh-

tä suureen osaan: 50 prosenttia yrityksistä on mediaanin yläpuolella ja 50 

prosenttia sen alapuolella. Neljännes eli kvartiili saadaan puolittamalla äs-

ken mainitut puolikkaat. Yläkvartiili on ensimmäisen neljänneksen alaraja 

ja alakvartiili viimeisen neljänneksen yläraja. (Salmi 2012, 169–170.) 
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5.1 Kannattavuuden tunnusluvut 

Case-yrityksen kannattavuutta kuvaavista tunnusluvuista laskettiin analyy-

siä varten käyttökateprosentti, liiketulosprosentti, nettotulosprosentti, ra-

hoitustulosprosentti sekä kokonaispääoman tuottoprosentti. Käyttökate-

prosentti laskettiin oikaistusta tuloslaskelmasta saadusta käyttökatteesta 

jakamalla se liiketoiminnan tuottojen yhteismäärällä.  

 

Case-yrityksen käyttökateprosentti vuonna 2010 oli 21,5 prosenttia, Sinä 

vuonna toimialavertailussa yläkvartiili oli 20,7 prosenttia, joten case-yritys 

sijoittuu yläkvartiilin rajan yläpuolelle. Toimialavertailussa tulee ottaa 

huomioon se, että mikäli yritys omistaa kalustonsa itse, kuten case-yritys 

omistaa, näkyvät kulut vasta käyttökatteen jälkeen poistoina ja rahoitusku-

luina. Mikäli yritys on taas vuokrannut osan tai koko kalustonsa, näkyy 

kulut tuloslaskelmassa ennen käyttökatetta. (Yritystutkimus ry 2011, 61). 

Vuonna 2011 case-yrityksen käyttökateprosentti oli 24,0 prosenttia, vuon-

na 2012 se oli 24,5 prosenttia ja vuonna 2013 se oli 23,5 prosenttia. Jokai-

sena vuonna se on ollut toimialavertailussa yläkvartiilin rajan yläpuolella. 

Vuonna 2012 case-yrityksen käyttökateprosentti oli 5 prosenttiyksikköä 

parempi kuin toimialan yläkvartiili. Yrityksen käyttökateprosentit ovat ol-

leet melko tasaisessa linjassa. Liikevaihdon kasvaessa ovat myös aine- ja 

tarvikekäyttö sekä ulkopuoliset palvelut kasvaneet. Tilastokeskuksen tun-

nuslukuihin verrattuna case-yritys sijoittuu mediaanin yläpuolelle vuosina 

2010 ja 2011. Vuonna 2012 se sijoittuu yläkvartiilin yläpuolelle, kun Ti-

lastokeskuksen toimialan yläkvartiili oli 22,6 prosenttia. Tilastokeskuksen 

tilastoissa käyttökateprosentti on ollut laskevassa linjassa vuosina 2010–

2012. Yritystutkimus ry:n ohjearvoihin verrattuna case-yrityksen käyttö-

kateprosentti on kaikkina vuosina ollut palvelun ohjearvojen (5-15 pro-

senttia) yläpuolella. Kuviossa 2. nähdään case-yrityksen käyttökatepro-

sentti verrattuna toimialan alakvartiiliin, mediaaniin ja yläkvartiiliin. 

  

 

Kuvio 2. Käyttökateprosentti 
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Case-yrityksen toinen kannattavuutta kuvaava tunnusluku, liiketulospro-

sentti, laskettiin jakamalla oikaistun tuloslaskelman liiketulos liiketoimin-

nan tuottojen yhteismäärällä. 

 

Yrityksen liiketulosprosentti vuonna 2010 oli 8,1 prosenttia. Se sijoittuu 

toimialavertailussa mediaanin ja yläkvartiilin väliin, lähemmäs kuitenkin 

yläkvartiilin rajaa. Yritystutkimus ry:n ohjearvon mukaan case-yrityksen 

liiketulosprosentti oli vuonna 2010 tyydyttävä. Vuodesta 2010 vuoteen 

2011 laskua tapahtui 30,9 prosenttia 5,6 prosenttiin. Syynä tähän oli kalus-

ton arvon lisääntymisestä johtuvat suurentuneet suunnitelman mukaiset 

poistot. Vuonna 2012 liiketulosprosentti nousi 5,6 prosentista 10,8 pro-

senttiin. Toimialavertailussa case-yrityksen liiketulosprosentti sijoittuu 

yläkvartiilin yläpuolelle. Yritystutkimus ry:n ohjearvojen mukaan se on 

hyvä tulos. Vuonna 2013 case-yrityksen liiketulosprosentti olikin jälleen 

tyydyttävällä tasolla eli 8,5 prosenttia.  Case-yrityksellä liiketulosprosentti 

on ollut koko tutkittavan ajan positiivinen, mikä tarkoittaa sitä, että yrityk-

sellä on vielä ollut varaa rahoituskulujen ja verojen maksuun. Toimiala-

vertailussa vuosina 2010, 2011 ja 2012 alakvartiili on ollut negatiivinen, 

mikä tarkoittaa sitä, että 25 prosentilla tutkituista yrityksistä liiketulospro-

sentti on ollut negatiivinen ennen rahoituskuluja ja veroja. Kuviosta 3. käy 

hyvin ilmi, miten case-yritys sijoittuu aina reilusti mediaanin yläpuolelle 

ja miten toimialan alakvartiili on ollut negatiivinen kolmena vuonna. 

 

 

Kuvio 3. Liiketulosprosentti 

 

Nettotulosprosentti saadaan liiketuloksesta lisäämällä siihen rahoitustuotot 

ja vähentämällä rahoituskulut ja verot ja jakamalla saatu tulos liiketoimin-

nan tuottojen yhteismäärällä. 

 

Case-yrityksen nettotulosprosentti on ollut joka vuosi positiivinen. Vuon-

na 2010 se oli 3,3 prosenttia, mikä sijoittuu toimialavertailussa mediaanin 

ja yläkvartiilin puoliväliin. Vuonna 2011 case-yrityksen nettotulosprosent-

ti oli 0,9 prosenttia ja se on toimialan mediaanin alapuolella. Vuonna 2012 

tulos on ollut tutkittavan ajan paras, 5,3 prosenttia, lähellä yläkvartiilin ra-
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jaa. Vuonna 2013 se laski taas mediaanin ja yläkvartiilin väliin. Nettotu-

losprosentin ollessa case-yrityksellä aina positiivinen, voidaan sen liike-

toimintaa pitää kannattavana (Yritystutkimus ry 2011, 62). Case-yrityksen 

tilinpäätösanalyysissa tehtiin Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan las-

kennallinen palkkakorjaus, koska eri yritysmuotojen vertailu olisi ilman 

laskennallista palkkakorjausta vaikeaa ja epätasa-arvoista. Laskennallinen 

palkkakorjaus tehtiin 20 000 euron suuruisena. Todellisuudessa case-

yrityksen tulos rahoituskulujen ja verojen jälkeen on ollut 20 000 euroa 

suurempi, jolloin voittoa on syntynyt enemmän. Kuvio 4. näyttää hyvin 

miten toimialavertailussa alakvartiili on ollut joka vuosi tutkittuna aikana 

negatiivinen, jolloin 25 prosenttia yrityksistä on tuottanut tappiota. Siitä 

näkee hyvin myös, miten case-yrityksen nettotulos on vaihdellut rajusti 

verrattuna toimialan melko tasaiseen linjaan. 

 

 

Kuvio 4. Nettotulosprosentti 

 

Yrityksen rahoitustulos lasketaan lisäämällä nettotulokseen poistot ja ja-

kamalla tämä summa liiketoiminnan tuottojen yhteismäärällä. 

 

Vuonna 2010 case-yrityksen rahoitustulos oli 16,6 prosenttia, mikä oli 

toimialavertailussa yläkvartiilin yläpuolella. Näin oli myös vuosina 2011, 

2012 ja 2013. Tällöin rahoitustulosprosentit olivat 19,3 prosenttia, 19,0 

prosenttia ja 18,4 prosenttia. Liike- ja nettotulosprosenttiin verrattuna ca-

se-yrityksen rahoitustulos on toimialaan verrattuna korkea. Tämä selittyy 

suurilla suunnitelman mukaisilla poistoilla. Kuviosta 5. näkyy se, miten 

case-yrityksen rahoitustulosprosentti on yläkvartiilin yläpuolella kaikkina 

vuosina. Hyvä rahoitustulos kertoo, että yritys on pystynyt maksamaan ra-

hoituskulut tulorahoituksella. 
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Kuvio 5. Rahoitustulosprosentti 

 

Pääoman tuottoa laskevaksi tunnusluvuksi valittiin case-yrityksen kohdal-

la kokonaispääoman tuottoprosentti. Oman pääoman tuottoprosenttia ei 

valittu sen vuoksi, että case-yrityksen pieni oma pääoma vääristää tulosta 

erittäin korkeaksi. Kokonaispääoman tuottoprosentti kuvaa paremmin ca-

se-yrityksen tilannetta. Kokonaispääoman tuottoprosentti lasketaan lisää-

mällä nettotulokseen rahoituskulut ja verot ja jakamalla saatu luku oikais-

tun taseen tilikauden keskimääräisellä loppusummalla. 

 

Case-yrityksen kokonaispääoman tuottoprosentti vuonna 2010 oli 13,7 

prosenttia, mikä sijoittuu toimialavertailussa yläkvartiilin ja mediaanin vä-

liin. Toimialan yläkvartiili vuonna 2010 oli 16,5 prosenttia. Yritystutki-

mus ry:n ohjeiden mukaan yli 10 prosentin tulos on hyvä, joten case-yritys 

sai hyvän arvosanan kaikkina muina vuosina paitsi vuonna 2011. Silloin 

sen kokonaispääoman tuottoprosentti oli 8,1 prosenttia, toimialan yläkvar-

tiilin ollessa 17,0 prosenttia. Lasku johtui sekä vähentyneistä liiketoimin-

nan tuotoista että kasvaneesta taseesta. Vuonna 2012 tuottoprosentti nousi 

95 prosenttia 15,8 prosenttiin, jolloin se oli vain 0,2 prosenttiyksikön 

päässä toimialan yläkvartiilista. Vuonna 2013 case-yrityksen tuottopro-

sentti laski 9,5 prosenttia 14,3 prosenttiin. Toimialan yläkvartiili oli tutki-

tun ajan korkein, 19,6 prosenttia. Toimialan alakvartiilit olivat negatiivisia 

kaikkina muina vuosina paitsi vuonna 2013. Kuviossa 6. näkyy miten toi-

mialan tunnusluvut ovat kulkeneet samassa linjassa nousten vuonna 2013, 

kun taas case-yrityksen linja on noussut ja laskenut jyrkemmin. 
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Kuvio 6. Kokonaispääoman tuottoprosentti 

5.2 Maksuvalmiuden tunnusluvut 

Maksuvalmiutta eli yrityksen rahoituksen riittävyyttä kuvaavista tunnuslu-

vuista laskettiin quick ratio, korolliset velat/käyttökate ja vieraan pääoman 

takaisinmaksuaika. Maksuvalmiutta kuvaavista tunnusluvuista on jätetty 

current ratio laskematta, koska yrityksellä ei ole vaihto-omaisuutta. Tun-

nusluku on yleinen ja se kuvaa paremmin sellaisten yritysten maksuvalmi-

utta, joilla on varallisuutta kiinni esimerkiksi varastoissa.  

 

Quick ratio saadaan laskettua vähentämällä rahoitusomaisuudesta eli ly-

hytaikaisista saamisista sekä rahoista ja pankkisaamisista osatuloutuksen 

saamiset ja jakamalla tämä tulos lyhytaikaisella vieraalla pääomalla, josta 

on vähennetty lyhytaikaiset saadut ennakot. 

 

Vuonna 2010 case-yrityksen quick ratio oli 1,0, joka on Yritystutkimus 

ry:n mukaan tyydyttävä tulos. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yritys pys-

tyisi maksamaan seuraavan vuoden aikana erääntyvät velat lähes koko-

naan sen rahoitusomaisuuden avulla. Toimialaan nähden case-yritys sijoit-

tui vuonna 2010 lähelle yläkvartiilin, 1,1 rajaa. Vuonna 2011 case-

yrityksen quick ratio laski 0,9, joka kuitenkin edelleen on tyydyttävä tulos. 

Toimialaan nähden se sijoittuu yläkvartiilin 1,1 ja mediaanin 0,6 väliin. 

Tutkittavan ajan heikoin tulos oli vuonna 2012, jolloin arvo oli case-

yrityksellä 0,7. Se on vielä tyydyttävä, mutta lyhytaikaisen vieraan pää-

oman suhde rahoitusomaisuuteen nähden on kasvanut jo suuremmaksi. 

Toimialan suhteen case-yritys sijoittuu lähelle mediaania, ollen kuitenkin 

sen yläpuolella. Vuonna 2013 toimialan ylä- ja alakvartiili laski edellisiin 

vuosiin nähden, mutta case-yritys pääsi samalle tasolle kuin vuonna 2010 

arvon ollessa 1,0. Arvo on sama kuin toimialan yläkvartiili. Kuviossa 7. 

näkyy toimialan ja case-yrityksen quick ratio vuosina 2010, 2011, 2012 ja 

2013. Kuviosta näkyy hyvin toimialan tasaisuus vuosina 2010–2012.  

 

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2010 2011 2012 2013

Kokonaispääoman tuottoprosentti 

Yläkvartiili

Mediaani

Alakvartiili

Caseyritys



Case-yrityksen tilinpäätösanalyysi 

 

 

28 

 

Kuvio 7. Quick ratio 

 

Korolliset velat/käyttökate saadaan jakamalla yrityksen kaikki, sekä pitkä-

aikaiset että lyhytaikaiset korolliset velat käyttökatteella. Tuloksena saa-

daan aika vuosina. 

 

Toimialan vastaavia lukuja ei ole saatavissa. Vuonna 2010 case-yrityksen 

korolliset velat/käyttökate oli 2,3 vuotta. Toisin sanoen case-yrityksen lii-

ketoiminnan tuotoista vähennettyjen kulujen jälkeen jäävällä osuudella 

maksaisi korolliset lainat takaisin 2,3 vuodessa, mikäli koko osuus voitai-

siin käyttää tähän tarkoitukseen. Vuonna 2011 aika oli 2,9 vuotta ja vuosi-

na 2012 ja 2013 se oli 2,3 vuotta. Tunnusluvun antamia arvoja voidaan ar-

vioida yhdessä vieraan pääoman takaisinmaksu – tunnusluvun kanssa. Se 

saadaan jakamalla vieras korollinen pääoma rahoitustuloksella. 

 

Case-yrityksen vieraan pääoman takaisinmaksuaika oli 3,0 vuotta vuosina 

2010, 2012 ja 2013 ja 3,6 vuotta vuonna 2011. Balance Consulting on an-

tanut tunnusluvulle seuraavanlaisia ohjearvoja: tulos on hyvä, mikäli aika 

on 1-3 vuotta ja tyydyttävä, mikäli aika on 3-5 vuotta. Näin ollen arvioita-

essa tätä sekä korolliset velat/käyttökate –tunnuslukua voidaan sanoa, että 

yritys saa hyvän arvosanan vuosina 2010, 2012 ja 2013 sekä tyydyttävän 

vuonna 2011, jolloin laina-ajat ovat hieman pidemmät. 

5.3 Vakavaraisuuden tunnusluvut 

Vakavaraisuutta sekä pääomarakennetta kuvaavista tunnusluvuista on ca-

se-yrityksen osalta laskettu omavaraisuusaste, velkaprosentti ja käyttöpää-

omaprosentti sekä siihen liittyvät myyntisaamisten ja ostovelkojen kierto-

ajat. 

 

Omavaraisuusaste saadaan jakamalla oikaistu oma pääoma oikaistun ta-

seen loppusummalla, josta on vähennetty saadut ennakot. 
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Vuonna 2010 toimialan omavaraisuusasteen yläkvartiilin raja oli 15,6 pro-

sentissa ja alakvartiilin -28,1 prosentissa. Case-yrityksen omavaraisuusaste 

oli kyseisenä vuonna 7,1 prosenttia. Yritystutkimus ry:n ohjearvojen mu-

kaan tulos on heikko, sillä se on alle 20,0 prosenttia. Case-yrityksessä se 

kertoo siitä, että vieraan pääoman osuus suhteessa omaan pääomaan on 

todella suuri. Vuonna 2011 se laski edelleen 2,8 prosenttiin. Toimialan 

yläkvartiilin raja nousi 16,7 prosenttiin, mutta alakvartiilin raja laski -28,6 

prosenttiin. Vuonna 2012 case-yrityksen omavaraisuusaste nousi 7,7 pro-

senttiin ja vuonna 2013 se nousi edelleen 8,6 prosenttiin. Toimialan ala-

kvartiilin raja sen sijaan on laskenut kaikkina tutkittavina vuosina. Vuonna 

2013 se oli jo -34,4 prosenttia, mikä tarkoittaa, että 25 prosentilla vertai-

luyrityksistä oma pääoman on ollut reilusti negatiivinen ja vierasta pää-

omaa on ollut paljon. Tämä laskeva linja saattaa kertoa tulevista rahoitus-

kriiseistä. Toimialan yläkvartiili on ollut koko tutkittavan ajan nouseva.  

 

Tilastokeskuksen toimialavertailun jakauma on ollut paljon laajempi. Ylä-

kvartiili on ollut noin 67–68 prosenttia, mediaani on ollut 28,5–30,0 pro-

sentin välillä ja alakvartiili -1,8 ja -3,7 välillä vuosien 2010–2012 välisenä 

aikana. Näiden eri tilastojen toimialojen eroa voi selittää se, että pienet 

yritykset eivät ole investoineet taantuman aikana niin paljon kuin isommat 

yritykset. Niiden vieraan pääoman osuus on ollut vähäisempi. Kuviosta 8. 

nähdään toimialan ja case-yrityksen omavaraisuusasteen linjat. Kuviosta 

9. nähdään oman ja vieraan pääoman suhteelliset osuudet. Kuviosta käy 

selville, kuinka oman pääoman osuus on todella pieni. 

 

 

Kuvio 8. Omavaraisuusaste, % 
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Kuvio 9. Case-yrityksen pääomarakenne 

 

Yrityksen velkaprosentti lasketaan vähentämällä oikaistun taseen veloista 

saadut ennakot ja jakamalla tämä summa 12 kuukauden liikevaihdolla. 

 

Case-yrityksen velkaprosentti vuonna 2010 oli 56,1 prosenttia, joka on 

hieman suurempi kuin toimialavertailun mediaani. Vuonna 2011 velkapro-

sentti nousi 72,9 prosenttiin, jolloin se oli suurimmillaan tutkivana ajan-

jaksona. Silloin se ylitti myös toimialan yläkvartiilin rajan. Myös vuosina 

2012 ja 2013 tulos oli korkea 61,7 prosenttia ja 59,9 prosenttia. Molempi-

na vuosina case-yrityksen velkaprosentti on laskenut alle yläkvartiilin ra-

jan.  

 

Toimialan ja case-yrityksen korkeat velkaprosentit kertovat toimialan 

luonteesta. Kaluston on oltava uutta ja hyväkuntoista, jotta toimitukset 

voidaan taata asiakkaille. Suomen teiden huonontuva kunto, vaativat olo-

suhteet ja pitkät ajomatkat rasittavat kalustoa ja sitä on uusittava säännölli-

sesti. Yrittäjän haastattelussa kävi ilmi, että case-yritys uusii kalustoaan 

noin joka kolmas vuosi varmistaakseen toimintavarmuuden. Vanhentu-

neen ja paljon ajetun kaluston korjaaminen on kallista sekä tulojen mene-

tykset kaluston seisonta-ajalta suuria. Tunnuslukuun vaikuttaa myös liike-

vaihto, joten toimialan korkeaan velkaprosenttiin saattaa vaikuttaa vielä 

enemmän heikko kannattavuus, ainakin jos tutkitaan asiaa tulosprosentit ja 

omavaraisuusaste mukaan lukien. Varsinkin Tilastokeskuksen tilastoista 

oli luettavissa laskeva kannattavuus, mutta omavaraisuusaste on ollut kor-

kea, joten vierasta pääomaa ei ole ollut suuria määriä suhteessa omaan 

pääomaan. Kuviossa 10. nähdään case-yrityksen ja toimialan velkapro-

senttien muutokset vuosina 2010–2013. 
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Kuvio 10. Velkaprosentti 

 

Käyttöpääomaprosentti saadaan laskemalla yhteen vaihto-omaisuus, 

myyntisaamiset, sisäiset myyntisaamiset ja osatuloutuksen saamiset ja vä-

hentämällä summasta ostovelat, sisäiset ostovelat ja saadut ennakot. Tämä 

tulos jaetaan 12 kuukauden liikevaihdolla. 

 

Vuonna 2010 case-yrityksen käyttöpääomaprosentti oli 5,1 prosenttia. Se 

sijoittuu toimialavertailussa yläkvartiilin ja mediaanin rajan väliin. Mitä 

suurempi luku on, sitä enemmän käyttöpääomaa sitoutuu liikevaihtoon 

nähden. Toisaalta taas, jos käyttöpääomaprosentti on negatiivinen, kuten 

toimialan alakvartiilin raja on ollut vuosina 2010 ja 2011, tarkoittaa se si-

tä, että käyttöpääoma on ollut negatiivinen. Negatiivinen käyttöpääoma 

voi johtua esimerkiksi ennakkomaksuista. Vuonna 2011 case-yrityksen 

käyttöpääomaprosentti laski 3,4 prosenttiin lähemmäs toimialan mediaa-

nia. Vuonna 2012 se kuitenkin nousi taas 4,5 prosenttiin ja laski vuonna 

2013 taas 2,5 prosenttiin ollen toimialan mediaanin alapuolella. Kuvio 11. 

kuvaa käyttöpääomaprosenttia vuosina 2010–2013. 
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Kuvio 11. Käyttöpääomaprosentti 

 

Käyttöpääoman yhteydessä tarkastellaan myös sekä myyntisaamisten että 

ostovelkojen kiertoaikoja. Myyntisaamisten kiertoaika lasketaan kertomal-

la myyntisaamisten ja sisäisten myyntisaamisten yhteismäärä 365:llä ja ja-

kamalla saatu tulos 12 kuukauden liikevaihdolla.  

 

Case-yrityksen myyntisaamisten kiertoajat vuonna 2010 olivat 28 päivää, 

kun toimialan mediaani oli 31 päivää. Vuonna 2011 se oli 25 päivää ollen 

taas toimialan mediaanin alapuolella. Vuonna 2012 kiertoaika laski edel-

leen 24 päivään ja vuonna 2013 20 päivään. Case-yrityksen kohdalla on 

selvästi nähtävissä, miten yritykset ovat maksaneet laskunsa koko ajan ly-

hemmässä ajassa ja case-yritys on saanut rahat nopeammin käyttöönsä. 

Kuviossa 12. kuvataan myyntisaamisten kiertoaikoja ja siitä näkyy hyvin 

case-yrityksen laskeva linja. 

 

 

Kuvio 12. Myyntisaamisten kiertoaika, pv 
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Ostovelkojen kiertoaika lasketaan lisäämällä ostovelkoihin sisäiset ostove-

lat ja kertomalla se 365:llä ja jakamalla saatu tulos ostoilla ja ulkopuolisil-

la palveluilla.  

 

Case-yrityksen ostovelkojen kiertoaika vuonna 2010 oli 22 päivää, mikä 

on lähellä toimialan alakvartiilia. Vuonna 2011 se nousi hieman 29 päi-

vään ja vuonna 2012 taas laski 18 päivään. Tällöin toimialan alakvartiiliin 

oli eroa vain 1 päivä. Vuonna 2013 case-yrityksen ostovelkojen kiertoaika 

oli 21 päivää. Case-yrityksen ostovelkojen maksuehdot olivat pääsääntöi-

sesti 14 päivää, yhden toimittajan kanssa on sovittu 30 päivästä siitä tai 

pidemmistä maksuehdoista. Yhteenvetona voi sanoa, että case-yritys mak-

saa ostovelkansa nopeasti pois. Tämä kävi selväksi myös yrittäjän haastat-

telussa, jossa hän mainitsi sen, että haluaa yrityksensä saavan jatkossakin 

nopeaa ja hyvää palvelua maksamalla laskunsa nopeasti. Kuviossa 13. esi-

tetään ostovelkojen kiertoajat vuosina 2010–2013. 

 

 

Kuvio 13. Ostovelkojen kiertoaika, pv 

5.4 Muut tunnusluvut 

Liikevaihdon muutosprosentti lasketaan vähentämällä laskettavan kauden 

liikevaihdosta edellisen kauden liikevaihto ja jakamalla tämä summa edel-

lisen kauden liikevaihdolla. 

 

Case-yrityksen liikevaihto vuonna 2010 oli noin 311 300 euroa. Se oli las-

kenut edellisestä vuodesta 7,6 prosenttia, Edelleen vuonna 2011 se laski 

5,6 prosenttia, ollen tuolloin noin 293 700 euroa. Liikevaihtoon ainakin oli 

vaikuttanut vuonna 2011 se, että yrittäjän lisäksi työskenteli vain yksi va-

kituinen kuljettaja, kun vuonna 2010 heitä työskenteli kaksi. Vuonna 2012 

edelleen työskenteli 1 vakituinen kuljettaja, mutta lisäksi käytettiin vuok-

rattua työvoimaa. Liikevaihto kasvoi tuolloin 7,6 prosenttia ollen noin 

316 100 euroa. Sen lisäksi vuoden 2012 liikevaihdon kasvuun vaikutti so-

ratuotantoon liittyvien palveluiden lisääntyminen. Samoin se vaikutti vuo-

den 2013 liikevaihdon kasvuun, joka oli huimat 24,3 prosenttia. Liikevaih-
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to oli tuolloin noin 392 800 euroa. Toimialaan verrattuna case-yritys oli 

vuonna 2010 ja 2011 alakvartiilin alapuolella ja vuonna 2012 se nousi 

mediaanin yläpuolelle. Vuonna 2013 se nousi toimialan yläkvartiilin ylä-

puolelle. Kuviossa 14. esitetään case-yrityksen sekä toimialan liikevaihto 

tuhansina euroina. Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastoissa alle viiden hen-

gen yrityksien liikevaihdon yläkvartiilin raja vuonna 2010 oli 233 700 eu-

roa, vuonna 2011 raja oli 249 700 euroa ja vuonna 2012 raja oli 268 300 

euroa. Kuviosta 15. nähdään case-yrityksen ja tilastokeskuksen tilinpää-

töstiedoista saadut liikevaihdot vuosilta 2010, 2011 ja 2012. Case-

yrityksen liikevaihto on yli nelinkertainen kaikkina vuosina verrattuna 

näiden yritysten alakvartiilin rajaan. Kuviossa 16. esitetään liikevaihdon 

muutos prosentteina, toimialan vertailuarvot ovat Finnvera Oyj:n tilastois-

ta. 

 

 

Kuvio 14. Liikevaihto 1000 € Finnvera Oyj 
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Kuvio 16. Liikevaihdon muutos, % Finnvera Oyj 

Kolmen muuttujan Z-tunnusluku on kolmen eri tekijän yhdistelmätunnus-

luku, joka perustuu Balance Consultingin verkkosivujen mukaan professo-

ri Erkki K. Laitisen tutkimustuloksiin. Se voi kertoa yrityksen tulevista ta-

loudellisista kriiseistä. Siinä käytetään tiettyjä kertoimia tietyille tunnuslu-

vuille. Rahoitustuloksen kerroin on 1,77, quick ration 14,14 ja omavarai-

suusasteen 0,54. 

 

Tunnusluvulle on annettu seuraavat ohjearvot:  

 

- erinomainen yli 40 

- hyvä 28–40 

- tyydyttävä 18–28 

- heikko 5–18 

- surkea alle 5. 

 

Case-yrityksen Z-luku vuonna 2010 oli 47, joten tulos oli erinomainen. 

Vuonna 2011 se oli 48, samoin vuonna 2012. Vuonna 2013 luku oli 51. 

Mikäli tunnusluvun avulla voi johtopäätöksiä tehdä, yrityksellä ei olisi lä-

hitulevaisuudessa tulossa taloudellisia kriisejä, mikäli olosuhteet pysyvät 

samankaltaisina. Kuviossa 17. on kuvattu case-yrityksen Z-luvun suhdetta 

erinomaisen tuloksen ohjearvoon. 
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Kuvio 17. Z-luku 

5.5 Prosenttilukumuotoinen oikaistu tilinpäätös 

Case-yrityksen prosenttilukumuotoisen oikaistun tuloslaskelman kaikki 

tuotot ja kulut tilikauden aikana on suhteutettu liikevaihtoon. Liikevaihto 

on siis merkitty 100 prosentiksi ja sen euromääräinen vaihtelu on ollut 

vuosien 2010 ja 2013 välillä noin 290 000 eurosta 390 000 euroon. Suurin 

tekijä vaihteluun on sopimusajon ulkopuolisten muiden palveluiden, kuten 

kuivikkeen ajon ja soran lastauksen lisääntyminen. On vaikea arvioida 

näistä eri toiminnoista saatujen tuottojen osuuksia, koska kirjanpidossa 

niitä ei ole tarkkaan eritelty.  

 

Aine- ja tarvikekäytön osuus samalla ajanjaksolla on vaihdellut 33 prosen-

tista 43 prosenttiin. Vuonna 2013 aine- ja tarvikekäytön osuus liikevaih-

dosta on siis ollut suurimmillaan. Osaltaan se johtuu lisääntyneistä kuivik-

keiden ja soran ostoista, osaltaan taas työvoimaa on jouduttu vuokraamaan 

henkilökuntapulan vuoksi. Tämä näkyy taas henkilöstökulujen osuuden 

pienuutena vuonna 2013, jolloin ne ovat olleet 14,5 prosenttia liikevaih-

dosta. Muina vuosina niiden osuus on ollut 18,1 prosentin ja 23,9 prosen-

tin välillä. Ulkopuolisten palveluiden osuus on ollut 5,3 ja 8,0 prosentin 

välillä.  

 

Ulkopuoliset palvelut koostuvat suurimmaksi osaksi kaluston korjausku-

luista. Kuorma-auto on ostettu vuonna 2011, jolloin ulkopuoliset palvelut 

ovat pienimmillään 5,3 prosenttia. Kulut nousevat auton vanhetessa. Las-

kennallisen palkkakorjauksen, joka tehtiin 20 000 euron suuruisena vuosit-

tain, osuus oli 5,1 ja 6,8 prosentin välillä. Liiketoiminnan muiden kulujen 

osuus oli 5,5 ja 7,9 prosentin välillä. Käyttökatteen osuus liikevaihdosta 

vaihteli 21,5 prosentista 24,5 prosenttiin.  

 

Suunnitelman mukaisten poistojen osuus oli 13,4 prosentin ja 18,3 prosen-

tin välillä. Liiketuloksen osuus vaihteli 5,6 prosentista 10,8 prosenttiin. 

Suunnitelman mukaiset poistot ovat ainoa erä, joka vaikuttaa käyttökat-
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teen jälkeen saatuun liiketulokseen. Poistot ovat olleet suuret vuonna 

2011, koska kalustoa on uusittu silloin. Vaikka yrityksellä on paljon vie-

rasta pääomaa, ovat korko- ja rahoituskulut olleet vain 1,4 prosentista 2,0 

prosenttiin. Tämä johtuu korkotason mataluudesta. Yrityksen maksamien 

tuloverojen osuus liikevaihdosta oli 2,9 ja 3,7 prosentin välillä. Case-

yrityksen nettotulos vaihteli 0,9 prosentista 5,3 prosenttiin. Vuonna 2012 

nettotuloksen osuus liikevaihdosta oli melkein yhtä hyvä kuin vuonna 

2011 liiketuloksen osuus oli. Tilikauden tuloksen osuuteen liikevaihdosta 

nettotuloksen jälkeen on vaikuttanut ainoastaan vapaaehtoisten varausten 

muutos. Se on ollut joko lisäystä 0,04 prosentin ja 0,1 prosentin välillä tai 

vähennystä 0,1 prosentin verran. 

 

Taseen vastaavaa- ja vastattavaa-puolet suhteutetaan taseen loppusum-

maan. Oikaistun taseen vastaavaa-puolella aineellisten hyödykkeiden ko-

neiden ja kaluston osuus taseen loppusummasta oli vuosien 2010 ja 2013 

välillä 66,3 prosentista 75,4 prosenttiin. Myyntisaamisten osuus on vaih-

dellut 8,4 prosentin ja 12,6 prosentin välillä. Muiden saamisten osuus lii-

kevaihdosta on ollut melko tasainen, osuus on ollut 0,3 prosentin ja 0,6 

prosentin välillä. Lyhytaikaiset saamiset osuus taseesta on ollut 8,8 pro-

sentin ja 13,1 prosentin välillä. Rahojen ja pankkisaamisten osuus on ollut 

14,3 prosentin ja 20,8 prosentin välillä. Rahavarat ovat siis kasvaneet 6,5 

prosenttia vuodesta 2012 vuoteen 2013 suhteessa taseen loppusummaan. 

Kokonaisuutena voidaan sanoa, että case-yrityksen varallisuudesta on 

esimerkiksi vuonna 2013 70,4 prosenttia koneissa ja kalustossa sekä saa-

misissa ja rahavaroissa 29,6 prosenttia. 

 

Taseen vastattavaa-puolen vertailukohteena on siis myös taseen loppu-

summa. Yksityisottojen osuus on ollut 10,7 prosentin ja 13,8 prosentin vä-

lillä suhteessa taseen loppusummaan. Tilikauden tulos on ollut 10,0 pro-

sentin ja 17,3 prosentin välillä. Yksityisotot ovat pienentäneet omaa pää-

omaa, joka on vaihdellut miinus 2,1 prosentista 4,2 prosenttiin. Toiminta-

varauksen osuus on ollut 4,4 prosentin ja 5,9 prosentin välillä. Oikaistun 

oman pääoman yhteismäärän osuus taseen loppusummasta on ollut 2,8 

prosentista 8,6 prosenttiin. Vuonna 2013 oikaistun oman pääoman osuus 

on siis noussut 8,6 prosenttiin, mikä on hyvä suunta yritykselle, jolla on 

ollut heikko vakavaraisuus johtuen suuresta vieraasta pääomasta. 

 

Pitkäaikaisen vieraan pääoman osuus taseen loppusummasta on vaihdellut 

57,8 prosentista 67,2 prosenttiin. Eroa on ollut lähes 10 prosenttia suhtees-

sa taseen loppusummaan vuosien 2011 ja 2012 välillä, vuoden 2012 luvun 

ollessa pienempi. Lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus on ollut 29,7 pro-

sentin ja 34,5 prosentin välillä. Oikaistun vieraan pääoman osuus on ollut 

91,4 prosentin ja 97,2 prosentin välillä.  

5.6 Trendianalyysi 

Case-yrityksen trendianalyysissä vertailuvuosi on 2010. Muita vuosia ver-

rataan siis siihen. Vuonna 2010 liiketoiminnan tuotot ovat pudonneet 5,6 

prosenttia, mutta vuoteen 2012 mennessä ne ovat kasvaneet 1,5 prosenttia. 

Vuoteen 2013 mennessä tuotot ovat kasvaneet 26,2 prosenttia. Aine- ja 

tarvikekäyttö on kasvanut vuosien 2010 ja 2013 välillä 63,4 prosenttia. 
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Henkilöstökulut ovat taas pienentyneet 23,5 prosenttia. Näiden kahden 

erän muutosta selittää edellisessäkin luvussa kerrottu henkilöstöpulan ai-

heuttama vuokratun työvoiman käyttö. Liiketoiminnan muut kulut ovat 

pysyneet melko tasaisena. Liiketoiminnan kaikki kulut yhteensä on nous-

sut vuodesta 2010 vuoteen 2013 mennessä 22,9 prosenttia. Käyttökate on 

noussut 38,2 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2013. Kuviossa 18. näh-

dään miten liiketoiminnan tuotot yhteensä ja käyttökate ovat kasvaneet. 

 

 

Kuvio 18. Trendianalyysi 2010–2013. 

Suunnitelman mukaiset poistot ovat kasvaneet vuodesta 2010 vuoteen 

2013 mennessä 42,0 prosenttia. Liiketulos on noussut samalla aikavälillä 

31,9 prosenttia. Korkokulut ovat heilahdelleet, mutta vuodesta 2010 vuo-

teen 2013 mennessä ne ovat laskeneet 0,5 prosenttia. Tuloverot ovat nous-

seet 51,2 prosenttia. Liiketuloksessa ja nettotuloksessa on tapahtunut voi-

makas lasku 2010–2011 välillä. Liiketulos putosi lähes 35 prosenttia, ja 

nettotulos putosi 73,9 prosenttia. Nettotulos on kuitenkin noussut vuodesta 

2010 vuoteen 2013 mennessä 31,0 prosenttia. Tilikauden tulos on noussut 

29,5 prosenttia ajalla 2010–2013. Kuviosta 19. nähdään käyttökate, liike-

tulos, nettotulos ja tilikauden tulos oikaistun tuloslaskelman trendianalyy-

sin mukaan vuosina 2010, 2011, 2012 ja 2013. 
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Kuvio 19. Trendianalyysi 2010–2013. 

Taseen vastaavaa-puolen aineellisten hyödykkeiden eli koneiden ja kalus-

ton arvo on kasvanut vuosien 2010 ja 2013 välillä 45,3 prosenttia. Myyn-

tisaamiset ovat samalla aikavälillä vähentyneet 8,7 prosenttia, samoin 

muiden saamisten osuus on vähentynyt 7,6 prosenttia. Rahat ja pank-

kisaamiset ovat kasvaneet vuosien 2010–2013 välisenä aikana 38,6 pro-

senttia ja taseen loppusumma on kasvanut 36,9 prosenttia. Yhteenvetona 

voidaan todeta, että yrityksen varallisuus on kasvanut vuodesta 2010 vuo-

teen 2013 mennessä. 

 

Taseen vastattavaa-puolen oman pääoman tili on heitellyt rajusti. Vuodes-

ta 2010 vuoteen 2013 se oli kasvanut yli kolminkertaisesti. Yksityisotot 

kasvoivat samalla aikavälillä 5,7 prosenttia ja tilikauden tulos kasvoi 10,0 

prosenttia. Taseen oma pääoma viisinkertaistui vuodesta 2010 vuoteen 

2013 mennessä. Oikaistu oma pääoma kasvoi vuosien 2010 ja 2013 välillä 

66,4 prosenttia. Pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi 44,1 prosenttia ajalla 

2010–2013. Korolliset lyhytaikaiset velat ovat nousseet 23,2 prosenttia 

vuodesta 2010 vuoteen 2013 mennessä. Ostovelkojen määrä ajalla 2010–

2013 oli kasvanut 49,8 prosenttia. Muut korottomat lyhytaikaiset velat oli-

vat vähentyneet 29,2 prosenttia ja lyhytaikainen vieras pääoma kasvanut 

18,5 prosenttia sekä oikaistun vieraan pääoman yhteismäärä oli kasvanut 

34,6 prosenttia vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana. 

5.7 Kassavirtalaskelma 

Kassavirtalaskelma alkaa oikaistun tuloslaskelman liiketuloksesta. Siihen 

lisätään tilikauden aikana tehdyt suunnitelman mukaiset poistot. Tulokse-

na saadaan käyttökate, joka eroaa oikaistun tuloslaskelman käyttökatteesta 

laskennallisen palkkakorjauksen määrällä. Oikaistussa tuloslaskelmassa 

laskennallinen palkkakorjaus tehtiin 20 000 euron suuruisena, mutta kas-

savirtalaskelmassa se on poistettu. Käyttökatteen jälkeen lisätään tai vä-

hennetään toiminnallisen käyttöpääoman muutos ja pakollisten varausten 

muutos. Case-yrityksen toimintajäämä on kaikkina vuosina ollut positiivi-

nen. Vuonna 2010 se oli noin 86 000 euroa. Se on jäljellä olevien myynti-
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tulojen määrä, kun liiketoiminnanmenot ovat maksettu. Vuonna 2011 

summa oli noin 90 000 euroa, vuonna 2012 noin 99 000 euroa ja vuonna 

2013 noin 114 000 euroa. Luvuista voidaan todeta, että case-yrityksen lii-

ketoiminta on ollut kannattavaa vuosina 2010 – 2013.   

 

Kun toimintajäämään lisätään rahoitustuotot ja satunnaiset tuotot sekä vä-

hennetään rahoituskulut, verot ja satunnaiset kulut, saadaan rahoitusjäämä. 

Se on ollut positiivinen kaikkina tutkittavina vuosina. Vuonna 2010 se oli 

noin 72 000 euroa, vuonna 2011 noin 76 000 euroa, vuonna 2012 noin 82 

000 euroa ja vuonna 2013 noin 94 000 euroa. Koska luvut ovat olleet case-

yrityksellä positiivisia, on se pystynyt osan investoinneistaan maksamaan 

tulorahoituksella. Rahoitusjäämästä vähennetään investointien nettomäärä 

sekä sijoitusten ja pitkäaikaisten saamisten muutos. Tuloksena saadaan in-

vestointijäämä. Case-yrityksellä luku on ollut positiivinen kaikkina muina 

vuosina paitsi vuonna 2011, jolloin case-yritys investoi kuljetuskalustoon-

sa. Vuonna 2010 investointijäämä oli noin 21 000 euroa, vuonna 2011 

noin -15 000 euroa, vuonna 2012 noin 41 000 euroa ja vuonna 2013 noin 

13 000 euroa.  

 

Investointijäämän jälkeen lasketaan pitkäaikaisen vieraan pääoman muu-

tos, lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman muutos, pääomalainojen 

muutos, oman pääoman maksullinen muutos ja lainasaamisten muutos se-

kä vähennetään yrittäjän ottamat yksityisnostot. Tuloksena saadaan raha-

varojen muutos. Se kertoo, minne yrityksen investointien jälkeen jääneet 

rahavarat ovat menneet. Vuonna 2010 case-yrityksellä on suurin osa jäljel-

lä jääneistä rahoista mennyt yksityiskäyttöön. Investointijäämä ole täysin 

riittänyt kattamaan kaikkia tarpeita, vaan rahavarojen muutos on mennyt 

negatiiviselle noin 4 500 euroa. Vieraan pääoman määrä pysyi lähes sa-

mana vuonna 2010.  

 

Vuonna 2011 investointeja kattamaan tarvittiin vierasta pääomaa noin 

38 000 euroa, sekä lyhytaikaista korollista vierasta pääomaa noin 6 500 

euroa. Yksityiskäyttöön varoja meni noin 29 000 euroa ja rahavarat lisään-

tyivät noin 700 euroa. Vuonna 2012 pitkäaikaisenvieraan pääoman määrä 

väheni noin 27 000 euroa ja lyhytaikainen korollisen vieras pääoman nousi 

noin 3 700 eurolla. Yksityisnostot olivat noin 27 000 euroa. Rahavarat vä-

henivät noin 9 000 euroa. Vuonna 2013 pitkäaikaisen vieraan pääoman 

määrä lisääntyi noin 37 000 eurolla. Yksityiskäyttö vähensi varoja noin 

27 000 eurolla. Rahavarat lisääntyivät noin 23 000 euroa. Toiminta- ja ra-

hoitusjäämä ovat molemmat olleet noususuuntaisia, mutta investoinnit 

vaikuttavat huomattavasti eri vuosien lukuihin. Tehdyistä investoinneista 

riippuen pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä on joko vähentynyt ja li-

sääntynyt. 

 

Kuviossa 20. on nähtävissä viivakaavion muodossa olevat case-yrityksen 

kassavirtalaskelman käyttökate, toimintajäämä, rahoitusjäämä, investointi-

jäämä sekä rahavarojen muutos.  
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Kuvio 20. Kassavirtalaskelma 2010–2013 

5.8 Johtopäätöksiä case-yrityksen taloudellisesta tilanteesta 

Case-yrityksen kannattavuutta arvioitaessa laskettiin tulosprosentteja sekä 

kokonaispääoman tuottoprosentti. Käyttökateprosentit olivat hyvällä tasol-

la kaikkina vuosina, joten voidaan päätellä, että yrityksen saamat tulot 

ovat riittäneet kattamaan hyvin sekä toiminasta aiheutuneet kulut että 

muut liiketoiminnan kulut. Kun vähennetään suunnitellut elinkeinovero-

lain mukaiset maksimipoistot, tulos muuttuu. Tällöin case-yrityksen kan-

nattavuus on ollut tyydyttyvää kaikkina muina vuosina paitsi vuonna 

2012, jolloin se oli hyvällä tasolla. Yrityksellä on ollut kuitenkin varaa 

tehdä kaikki poistot suunnitelmien mukaan täysimääräisenä ja rahaa on 

jäänyt vielä rahoituskuluihin ja veroihin tuloksen menemättä tappiolle. 

Case-yritys on tehnyt kaikkina vuosina myös maksimimääräisen toiminta-

varauksen, jolloin tulosta on pystytty pienentämään toimintavarauksen 

verran.  

 

Rahoituskulujen ja verojen jälkeen yrityksen nettotulos on ollut melko hy-

vällä mallilla kaikkina muina vuosina paitsi 2011, jolloin tulos on ollut 

huonompi. Kaikkina vuosina yritys on tehnyt voittoa, joten voidaan todeta, 

että yritys on ollut kannattava. Yrityksen vahvuuksiin voidaan lukea hyvä 

liikevaihto, jonka avulla on pystytty uusimaan säännöllisesti kalustoa, 

maksamaan suuret vieraat pääomat ja niiden korot sekä tekemään poistot 

täysimääräisinä.  

 

Kokonaispääoman tuottoprosentti oli vuosina 2010, 2012 ja 2013 hyvä. 

Vuonna 2011 se oli tyydyttävä. Esimerkiksi vuonna 2012 jokaista taseen 

varoihin sijoitettua euroa kohden on saatu 15,8 sentin tuotto. Yritys saa 

siis koko sitoutuneelle pääomalleen hyvän tuoton. (Salmi 2012, 171.) Ti-

lastokeskuksen toimialatilastoista oli luettavissa trendi nousevista liike-

vaihdoista, mutta laskevasta suunnasta kannattavuuden suhteen. Kaikki 

toimialan tulosprosentit olivat laskusuuntaisia vuosien 2010 ja 2012 väli-
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senä aikana. Kannattavuuden heikkenemiseen liittyy kuljetusalalla jatku-

vasti nousevat kulut. Esimerkiksi polttoaineen hinta on noussut vuodesta 

2010 vuoteen 2012 yli 40 prosenttia (Skal). 

 

Yrityksen maksuvalmius on ollut tyydyttävällä tasolla kaikkina vuosina. 

Vuonna 2013 yrityksen likvidit varat ovat olleet kuitenkin lähes samat 

kuin lyhytaikainen vieras pääoma, joten voidaan todeta, että yritys olisi 

pystynyt rahoitusomaisuudellaan maksamaan kaikki seuraavan vuoden ve-

lat, jos tarve olisi näin vaatinut. Case-yrityksen liikevaihdon tuotot ovat 

melko vakaat johtuen pitkäaikaisesta ajosopimuksesta ison toimijan kans-

sa. Sen vuoksi rahoituspuskurin ei tarvitse olla niin suuri kuin esimerkiksi 

yrityksellä, jolla on epäsäännölliset ja epävakaat tulot. Toisaalta taas yri-

tyksen omavaraisuusaste on huono, joten se ei voi ottaa lisää velkaa van-

hojen velkojen maksuun. Yrityksen vieraan pääoman takaisinmaksuajat 

verrattuna rahoitustulokseen ja käyttökatteeseen ovat olleet melko lyhyet 

kaikkina vuosina. Ajat ovat olleet 2,3 ja 3,6 vuoden välissä huomioon ot-

taen molemmat tunnusluvut. Yritys siis pystyisi maksamaan tuon ajan ku-

luessa korolliset velat pois, jos käytettäisiin koko käyttökate tai rahoitustu-

los. Korkokuluja ei ole otettu näissä tunnusluvuissa huomioon, joten mikä-

li korkoprosentti olisi korkea, saattaisi kulut nousta huomattaviksi. 

 

Case-yritys ei ole kovin vakavarainen. Siitä kertoo oman pääoman vähäi-

syys suhteessa suureen vieraaseen pääomaan. Tosin yritys on toiminut 

alalla vasta kahdeksan vuotta, joten se ei ole vielä kovin pitkäikäinen. Yri-

tys kestää pientä oman pääoman osuutta, mikäli sen kannattavuus pysyy 

samalla tasolla kuin se on ollut tutkimusaikana. Mikäli kannattavuus ro-

mahtaisi äkillisesti ja yritys tuottaisi tappiota, se joutuisi todennäköisesti 

taloudellisiin vaikeuksiin. Tappiollinen toiminta syö nopeasti sen oman 

pääoman. Oman pääoman ollessa negatiivinen, se ei saisi vähentää korko-

kuluja. Vakavaraisuutta parantaa kuitenkin se, että yrityksen velkaprosent-

ti on ollut koko tutkittavan ajan tyydyttävällä tasolla. Myös korkeahko 

velkaprosentti vaatii hyvää kannattavuutta. Heikosta vakavaraisuudesta 

huolimatta yritys on saanut rahoituslaitoslainaa aina uusiessaan kalustoa. 

Tämä todennäköisesti johtuu hyvästä kannattavuudesta ja siitä, että yritys 

on hoitanut lainanmaksuvelvollisuutensa aina ajallaan ja täsmällisesti. 

 

Oman pääoman määrää yrityksen tulisi kasvattaa tulevaisuudessa. Yksi 

keino sen suurentamiseen on se, että omistajayrittäjä sijoittaa yritykseensä 

rahaa. Toisaalta tässä syntyy kierre, koska suurin osa yrittäjän tuloista tu-

lee yrityksestä. Tällöin yrittäjän tulisi ottaa lainaa, jotta voisi sijoittaa yri-

tykseensä ja tämän lainan takaisinmaksuun hänen tulisi nostaa yrityksestä 

yksityisottoja, jotka taas vähentävät omaa pääomaa. Toinen keino oman 

pääoman lisäämiseksi on parantaa tulosta. Käytännössä tämä käy lisäämäl-

lä myyntituloja tai pienentämällä kuluja. Kulurakennetta tarkastelemalla 

voidaan löytää mahdollisia kuluja, joiden määrää pystyttäisiin pienentä-

mään. Tuottoja voi yrittää lisätä sopimuskauden katkeamisen yhteydessä 

pidettävien neuvottelujen yhteydessä. Myyntimäärien lisäämiseen ei enää 

pystytä. Käytännössä kaikki kapasiteetti on maksimikäytössä. Kolmas 

keino olisi vuokrata kuljetuskalusto. Tällöin vieraan pääoman määrä vä-

henisi. Lisäksi se vähentäisi poistoja, mikä taas pienentäisi osaltaan kuluja. 

Toisaalta vuokrakulut tulisivat kasvamaan. Tämä vaihtoehto vaatisi paljon 
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tarkkaa tietoa ja laskelmia ennen kuin sen todellista vaikutusta yrityksen 

talouteen voitaisiin arvioida.   

 

Käyttöpääomaprosentti on ollut suhteellisen hyvä kaikkina vuosina. Tämä 

tarkoittaa, ettei yrityksen käyttöpääoman suhde liikevaihtoon on liian suu-

ri. Tämä johtuu myös yrityksen toimialasta, koska sillä ei ole vaihto-

omaisuutta. Mitä vähemmän käyttöpääomaan sitoutuu rahaa, sitä parempi. 

Myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertoajat ovat case-yrityksellä lyhyet. 

Maksuehdot sekä ostoveloissa että myyntisaamisissa ovat pääasiassa 14 

päivää. Yrittäjän haastattelun mukaan yrityksellä ei ole ollut missään vai-

heessa vaikeuksia saada saamisiaan yrityksiltä, eikä sillä ole usein ollut 

tarvetta perintätoimiin. Tunnuslukuanalyysin mukaan ostovelkojen kierto-

aika on ollut keskimäärin 22 päivää. Yrittäjän haastattelun mukaan yrityk-

sen maksuajat ovat olleet pääsääntöisesti 14 päivää. Poikkeuksena on ollut 

yksi toimittaja, jonka kanssa on sovittu 30 päivän maksuajasta. Yritys on 

hoitanut kaikki ostovelkojensa maksun eräpäivänä. Yrityksen ostovelkojen 

maksuajat ovat korottomia, joten pidennetty maksuaika olisi yritykselle 

edullista rahoitusta. Kuitenkin sovittuja maksuaikoja ei kannata ylittää, sil-

lä se voi vaikuttaa negatiivisesti yrityksen suhteisiin toimittajien kanssa. 

 

Yrityksen liikevaihto on ollut samankokoisiin yrityksiin verrattuna erittäin 

hyvä kaikkina tutkittavina vuosina. Liikevaihto ei ole kuitenkaan ollut 

kasvava kaikkina vuosina. Vuonna 2010 se laski edelliseen vuoteen verrat-

tuna, samoin vuonna 2011. Vuonna 2012 se lähti nousuun ja kasvoi reilus-

ti vuonna 2013. Yrityksen liikevaihdon kasvattamiseksi tulee case-

yrityksen miettiä, miten jatkossa laajentaa yritystoimintaansa. Case-yritys 

ei ole halunnut laajentua kuljetuspuolella, koska yrittäjän mielestä se vaa-

tisi liian suuria investointeja. Hän ei pidä kannattavana sitä, että lisäisi kul-

jetuskalustonsa määrää muutamalla kuorma-autolla, vaan pitäisi kasvattaa 

kaluston määrää huomattavasti. Yrityksen kannattavuus on osittain kiinni 

omistajayrittäjän suuresta työpanoksesta. Henkilökunnan määrä on vaih-

dellut tutkittavina vuosina yhden ja kahden henkilön välillä. Sopivaa ja 

osaavaa henkilökuntaa on yrittäjän mukaan ollut vaikea löytää. Tämän ta-

kia on jouduttu vuonna 2012 ja 2013 käyttämään vuokrattua työvoimaa.  

 

Yrityksen liikevaihto on kasvanut vuonna 2014 elokuun loppuun mennes-

sä edellisestä vuodesta noin 6,8 prosenttia. Mikäli kasvu jatkuisi syyskuus-

ta joulukuuhun samana, liikevaihdon voitaisiin olettaa olevan vuonna 

2014 noin 420 000 euroa.  

 

Kokonaisuus huomioon ottaen case-yrityksen liiketoiminnan taloudellinen 

suunta näyttäisi olevan menossa positiiviseen suuntaan. Sen kannattavuus, 

käyttökatteella ja rahoitustuloksella mitattuna on noususuuntainen. Sen 

velkaprosentti on ollut laskusuunnassa ja omavaraisuusaste on myös pa-

rantumassa. Case-yritys näyttäisi olevan menossa taloudellisten lukujen 

valossa positiiviseen suuntaan. Seuraava taloudelliseen tilanteeseen suu-

resti vaikuttava tekijä on seuraavat investoinnit. Se mihin ratkaisuun yrit-

täjä päätyy investointien suhteen, vaikuttaa taas taloudelliseen kokonai-

suuteen.  
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6 YHTEENVETO 

Työn tavoitteena oli saada kattava kuva case-yrityksen taloudellisesta ti-

lanteesta. Jotta päästäisiin haluttuun lopputulokseen, valittiin työn tutki-

mustavaksi perinteinen tilinpäätösanalyysi. Sitä varten valittiin case-

yrityksen toiminta-ajalta tilikaudet 2010–2013. Näiden tilikausien tilinpää-

töksistä laadittiin oikaistut tuloslaskelmat ja taseet. Oikaistuista eristä saa-

tiin matemaattisten kaavojen avulla laskettua tunnuslukuja. Tunnusluvuik-

si valittiin yleisesti käytettyjä ja talouden eri osa-alueita kattavia tunnuslu-

kuja. 

 

Kannattavuuden tunnusluvuiksi valittiin käyttökate-, liiketulos-, nettotu-

los- ja rahoitustulosprosentti sekä kokonaispääoman tuottoprosentti. Mak-

suvalmiuden tunnusluvuiksi valittiin quick ratio, korolliset ve-

lat/käyttökate ja vieraan pääoman takaisinmaksu. Maksuvalmiuden tun-

nusluvuista jätettiin laskematta yleisesti käytetty current ratio, joka sopii 

parhaiten vaihto-omaisuutta omistaville yrityksille. Vakavaraisuuden tun-

nusluvuiksi valittiin omavaraisuusaste, velkaprosentti ja käyttöpääomapro-

sentti sekä myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertoajat. Muut laskettavat 

tunnusluvut olivat liikevaihdon muutosprosentti ja konkurssia ennustava 

Z-luku. Saatujen tunnuslukujen arvoja verrattiin Finnvera Oyj:n tilinpää-

töstilastoihin sekä joitakin tunnuslukujen arvoja myös Tilastokeskuksen ti-

linpäätöstilastoihin. Tunnuslukuanalyysin tueksi laadittiin myös prosentti-

lukumuotoinen oikaistu tilinpäätös ja oikaistun tilinpäätöksen trendiana-

lyysi samoilta tilikausilta. Virallisista taseista ja oikaistuista tuloslaskel-

mista laadittiin myös kassavirtalaskelmat.  

 

Case-yrityksen vahvuuksia ovat kannattavuus sekä hyvin hoidettu laskujen 

ja lainojen maksu. Heikkouksia ovat suuri vieras pääoma ja vähäinen oma 

pääoma, jotka vaikuttavat vakavaraisuuteen. Yritys on selviytynyt hyvin 

kaikista maksuvelvoitteistaan, mutta jos kannattavuus äkillisesti heikkeni-

si, yritys voisi joutua maksuvaikeuksiin. Työssä ei ole tutkittu taantuman 

vaikutuksia case-yritykseen, koska se on ollut toiminnassa vain lyhyen ai-

kaa ennen kuin taantuma alkoi vuonna 2008.  

 

Tämän tutkimuksen myötä syntyi aihetta lisätutkimuksille. Seuraava tut-

kimuksen kohde case-yrityksessä tulisi olla vieraan pääoman määrän vä-

hentäminen. Koska kuljetusalalla kaluston uusiminen on iso investointi, 

tulisi kaluston vuokraamisen kannattavuutta tutkia. Myös yhtiömuodon 

vaihtamista tulisi miettiä yksityisestä elinkeinonharjoittajasta osakeyhtiök-

si. Case-yrityksen tilikauden voitto ennen veroja on noussut sen verran 

suureksi, että osakeyhtiönä se maksaisi todennäköisesti vähemmän veroja. 

Tämän muutoksen tueksi tarvitaan enemmän laskelmia, jotta voitaisiin ar-

vioida esimerkiksi, miten omistajan nostama palkka ja osingot vaikuttaisi-

vat yrityksen talouteen. Koska case-yritys on ainakin tämän tutkimuksen 

valossa erittäin riippuvainen hyvästä kannattavuudesta ja omistajan suu-

resta työpanoksesta, tulisi myös tutkia riskien tiedostamista ja niiden hal-

linnan tasoa yrityksessä. Tämä on yksi keino torjua maksuvaikeuksiin jou-

tumista. 
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Tämän työn luotettavuutta ja oikeudellisuutta on arvioitu Erkki K. Laitisen 

(2002, 42–43) kriteerien mukaan. Tilinpäätösanalyysin eri vaiheissa voi 

tapahtua virheitä, jotka vaikuttavat työn luotettavuuteen. Tämän työn luo-

tettavuuden arviointi lähtee kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen arvi-

oinnista. Mikäli kirjanpitoon on kirjattu sellaisia liiketapahtumia, jotka ei-

vät sinne kuulu tai kirjaukset ovat tahallisesti tai vahingossa tehty väärille 

tileille tai väärin summin, tutkimustyön antama kuva case-yrityksen talou-

den tilanteesta voi olla vääristynyt. Tilinpäätösten oikaisemisen yhteydes-

sä on myös voinut tapahtua virheitä. Case-yrityksen tilikaudet ovat olleet 

kalenterivuosia ja aina 12 kuukauden pituisia, joten poikkeavia tilikausia 

ei ole tarvinnut työssä oikaista. Tilinpäätöksien oikaisussa tai tunnusluku-

jen laskemisessa on voinut tapahtua teknisiä tai huolimattomuusvirheitä, 

joita ei ole tarkastuksessa huomattu. Tässä työssä kaikkien vuosien oikai-

sut on tehty samalla tavalla, toisin sanoen vuosien välillä ei ole ollut poik-

keavia oikaisutarpeita. Näin ollen voidaan todeta, että mikäli saaduissa ti-

linpäätöstiedoissa ei ole ollut virheitä, on sekä oikaistut tilinpäätökset että 

sen eristä lasketut tunnusluvut keskenään luotettavasti vertailukelpoisia. 

 

Työssä käytetyt kirjalliset lähteet ovat pääsääntöisesti alle kymmenen 

vuotta vanhoja. Kaikissa käytetyissä kirjallisissa lähteissä oleva tieto on 

ollut edelleen ajantasaista. Tunnuslukujen ohjearvoja käsittelevä kirjalli-

nen lähde on ollut uusin markkinoilla oleva painos.  

 

Työn toimeksiantajalle tästä tutkimuksesta on ollut hyötyä case-yrityksen 

kokonaisvaltaisen taloudellisen tilanteen selvittämisessä. Työssä esitetyt 

numeromuotoiset tunnusluvun arvot ja niistä tehdyt kaaviot ovat kertoneet 

selkeästi, mikä yrityksen asema on ollut eri vuosina muun muassa kannat-

tavuutta tarkastellessa. Kaaviot kertovat selkeästi nousevan tai laskevan 

linjan sekä sen miten case-yritys sijoittuu vertailussa saman toimialan yri-

tysten kesken. Teoriaosuus on selventänyt toimeksiantajalle talouden eri 

osa-alueita. Taloudellisen tilanteen parantamiseen liittyvät kehittämiseh-

dotukset sekä jatkotutkimukset ovat auttaneet toimeksiantajaa tekemään 

case-yrityksen tulevaisuuteen liittyviä päätöksiä.   
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CASEYRITYKSEN TULOSLASKELMA 2010-2013, €

Vuosi 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

Liikevaihto 311 290,09 293 741,62 316 054,86 392 847,69

Valmiiden ja keskeneräisten

tuotteiden varaston muutos 0,00 0,00 0,00 0,00

Valmistus omaan käyttöön 0,00 0,00 0,00 0,00

Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tavarat ja tarvikkeet

Ostot tilikauden aikana -104 111,08 -103 336,50 -124 138,77 -170 151,40

Varastojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00

Ulkopuoliset palvelut -24 625,09 -22 523,18 -16 652,62 -31 484,84

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -49 980,41 -36 392,60 -37 484,04 -37 968,09

Henkilöstösivukulut -24 530,18 -17 783,91 -19 637,53 -19 046,57

Poistot ja arvonalennukset

Suunnitelman mukaiset poistot -41 566,70 -53 888,03 -43 337,45 -59 013,76

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0,00 0,00 0,00 0,00

Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00

Liiketoiminnan muut kulut -21 127,10 -23 247,37 -20 658,74 -21 737,23

Liikevoitto (-tappio) 45 349,53 36 570,03 54 145,71 53 445,80

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 0,00 0,00 0,00 0,00

Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 0,00 0,00 0,00 0,00

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut korko- ja rahoitustuotot 9,90 32,14 37,47 5,30

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0,00 0,00 0,00 0,00

Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 0,00 0,00 0,00 0,00

Korkokulut ja muut rahoituskulut -5 432,63 -6 166,11 -6 377,45 -5 404,05

VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 39 926,80 30 436,06 47 805,73 48 047,05

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00

Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00

VOITTO/TAPPUO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA 39 926,80 30 436,06 47 805,73 48 047,05

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos 0,00 0,00 0,00 0,00

Vapaaehtoisten varausten muutos 0,00 232,75 -327,43 -145,22

Tuloverot -9 664,57 -8 594,41 -10 943,27 -14 608,62

0,00

Muut välittömät verot 0,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)           30 262,23 22 074,40 36 535,03 33 293,21
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CASEYRITYKSEN OIKAISTU TULOSLASKELMA 2010-2013 €

Vuosi 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

LIIKEVAIHTO 311 290,09 293 741,62 316 054,86 392 847,69

Liiketoiminnan muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00

LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 311 290,09 293 741,62 316 054,86 392 847,69

Aine- ja tarvikekäyttö -104 111,08 -103 336,50 -124 138,77 -170 151,40

Ulkopuoliset palvelut -24 625,09 -22 523,18 -16 652,62 -31 484,84

Henkilöstökulut -74 510,59 -54 176,51 -57 121,57 -57 014,66

Laskennallinen palkkakorjaus -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00

Liiketoiminnan muut kulut -21 127,10 -23 247,37 -20 658,74 -21 737,23

Valmistevaraston lisäys/vähennys 0,00 0,00 0,00 0,00

KÄYTTÖKATE 66 916,23 70 458,06 77 483,16 92 459,56

Suunnitelman mukaiset poistot -41 566,70 -53 888,03 -43 337,45 -59 013,76

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien

hyödykkeistä 0,00 0,00 0,00 0,00

Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset

arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00

LIIKETULOS 25 349,53 16 570,03 34 145,71 33 445,80

Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut korko- ja rahoitustuotot 9,90 32,14 37,47 5,30

Korkokulut ja muut rahoituskulut -5 432,63 -5 330,90 -6 377,45 -5 404,05

Kurssierot 0,00 0,00 0,00 0,00

Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden

arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00

Välittömät verot -9 664,57 -8 594,41 -10 943,27 -14 608,62

NETTOTULOS 10 262,23 2 676,86 16 862,46 13 438,43

Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00

Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00

KOKONAISTULOS 10 262,23 2 676,86 16 862,46 13 438,43

Poistoeron lisäys/vähennys 0,00 0,00 0,00 0,00

Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys 0,00 232,75 -327,43 -145,22

Laskennallinen palkkakorjaus 0,00 0,00 0,00 0,00

Käyvän arvon muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut tuloksen oikaisut 0,00 0,00 0,00 0,00

TILIKAUDEN TULOS 10 262,23 2 909,61 16 535,03 13 293,21
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CASEYRITYKSEN PROSENTTILUKUMUOTOINEN OIKAISTU TULOSLASKELMA 2010-2013

Vuosi 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

LIIKEVAIHTO 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Aine- ja tarvikekäyttö 33,4 % 35,2 % 39,3 % 43,3 %

Ulkopuoliset palvelut 7,9 % 7,7 % 5,3 % 8,0 %

Henkilöstökulut 23,9 % 18,4 % 18,1 % 14,5 %

Laskennallinen palkkakorjaus 6,4 % 6,8 % 6,3 % 5,1 %

Liiketoiminnan muut kulut 6,8 % 7,9 % 6,5 % 5,5 %

Valmistevaraston lisäys/vähennys 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

KÄYTTÖKATE 21,5 % 24,0 % 24,5 % 23,5 %

Suunnitelman mukaiset poistot 13,4 % 18,3 % 13,7 % 15,0 %

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien

hyödykkeistä 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset

arvonalentumiset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

LIIKETULOS 8,1 % 5,6 % 10,8 % 8,5 %

Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut korko- ja rahoitustuotot 0,0 % -0,01 % -0,01 % 0,0 %

Korkokulut ja muut rahoituskulut 1,7 % 1,8 % 2,0 % 1,4 %

Kurssierot 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

arvonalentumiset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Välittömät verot 3,1 % 2,9 % 3,5 % 3,7 %

NETTOTULOS 3,3 % 0,9 % 5,3 % 3,4 %

Satunnaiset tuotot 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Satunnaiset kulut 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

KOKONAISTULOS 3,3 % 0,9 % 5,3 % 3,4 %

Poistoeron lisäys/vähennys 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys 0,0 % 0,1 % -0,1 % -0,04 %

Laskennallinen palkkakorjaus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Käyvän arvon muutokset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut tuloksen oikaisut 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

TILIKAUDEN TULOS 3,3 % 1,0 % 5,2 % 3,4 %
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CASEYRITYKSEN OIKAISTU TULOSLASKELMA, TRENDIANALYYSI 2010-2013

Vuosi 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

LIIKEVAIHTO 100,0 % 94,4 % 101,5 % 126,2 %

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 100,0 % 94,4 % 101,5 % 126,2 %

Aine- ja tarvikekäyttö 100,0 % 99,3 % 119,2 % 163,4 %

Ulkopuoliset palvelut 100,0 % 91,5 % 67,6 % 127,9 %

Henkilöstökulut 100,0 % 72,7 % 76,7 % 76,5 %

Laskennallinen palkkakorjaus 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Liiketoiminnan muut kulut 100,0 % 110,0 % 97,8 % 102,9 %

Valmistevaraston lisäys/vähennys 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

KÄYTTÖKATE 100,0 % 105,3 % 115,8 % 138,2 %

Suunnitelman mukaiset poistot 100,0 % 129,6 % 104,3 % 142,0 %

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien

hyödykkeistä 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset

arvonalentumiset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

LIIKETULOS 100,0 % 65,4 % 134,7 % 131,9 %

Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut korko- ja rahoitustuotot 100,0 % 324,6 % 378,5 % 53,5 %

Korkokulut ja muut rahoituskulut 100,0 % 98,1 % 117,4 % 99,5 %

Kurssierot 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden

arvonalentumiset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Välittömät verot 100,0 % 88,9 % 113,2 % 151,2 %

NETTOTULOS 100,0 % 26,1 % 164,3 % 131,0 %

Satunnaiset tuotot 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Satunnaiset kulut 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

KOKONAISTULOS 100,0 % 26,1 % 164,3 % 131,0 %

Poistoeron lisäys/vähennys 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys 100,0 % 232,7 % -327,4 % -145,2 %

Laskennallinen palkkakorjaus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Käyvän arvon muutokset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut tuloksen oikaisut 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

TILIKAUDEN TULOS 100,0 % 28,4 % 161,1 % 129,5 %
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CASEYRITYKSEN TASE VASTAAVAA 2010-2013, €

Vuosi 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 0,00 0,00

Kehittämismenot 0,00 0,00 0,00 0,00

Aineettomat oikeudet 0,00 0,00 0,00 0,00

Liikearvo 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00

Ennakkomaksut

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 0,00 0,00 0,00 0,00

Rakennukset 0,00 0,00 0,00 0,00

Koneet ja kalusto 124 700,10 161 664,09 159 268,05 181 247,57

Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 0,00 0,00 0,00

Ennakkomaksut 0,00 0,00 0,00 0,00

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 0,00 0,00

Vaihtuvat VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00

Keskeneräiset tuotteet 0,00 0,00 0,00 0,00

Valmiit tuotteet 0,00 0,00 0,00 0,00

Muu vaihto-omaisuus 0,00 0,00 0,00 0,00

Ennakkomaksut 0,00 0,00 0,00 0,00

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00

Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 23 624,82 19 907,55 21 094,58 21 580,95

Lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00

Siirtosaamiset 996,12 752,94 606,38 985,26

Muut saamiset 70,00 70,00 0,00 0,00

Rahoitusarvopaperit

Rahoitusarvopaperit 0,00 0,00 0,00 0,00

Rahat ja pankkisaamiset

Kassa 0,00 0,00 0,00 0,00

Pankkitilit 38 689,08 39 370,95 30 303,39 53 617,78

VASTAAVAA YHTEENSÄ 188 080,12 221 765,53 211 272,40 257 431,56
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CASEYRITYKSEN OIKAISTU TASE VASTAAVAA 2010-2013, €

Vuosi 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

PYSYVÄT VASTAAVAT

Kehittämismenot 0,00 0,00 0,00 0,00

Liikearvo 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 0,00 0,00

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00

Maa- ja vesialueet 0,00 0,00 0,00 0,00

Rakennukset ja rakennelmat 0,00 0,00 0,00 0,00

Koneet ja kalusto 124 700,10 161 664,09 159 268,05 181 247,57

Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 124700,10 161664,09 159268,05 181247,57

Sisäiset osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 0,00 0,00

Sisäiset saamiset 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut saamiset ja sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00

Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00

Leasingomaisuus 0,00 0,00 0,00 0,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Aineet ja tarvikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00

Keskeneräiset tuotteet 0,00 0,00 0,00 0,00

Valmiit tuotteet 0,00 0,00 0,00 0,00

Muu vaihto-omaisuus 0,00 0,00 0,00 0,00

Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00

Myyntisaamiset 23 624,82 19 907,55 21 094,58 21 580,95

Sisäiset myyntisaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut sisäiset saamiset 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut saamiset 1 066,12 822,94 606,38 985,26

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 24 690,94 20 730,49 21 700,96 22 566,21

Rahat ja rahoitusarvopaperit 38 689,08 39 370,95 30 303,39 53 617,78

Vastaavaa yhteensä 188 080,12 221 765,53 211 272,40 257 431,56



Case-yrityksen tilinpäätösanalyysi 
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PROSENTTILUKUMUOTOINEN TASE VASTAAVAA 

 

 
 

 

  

CASEYRITYKSEN PROSENTTILUKUMUOTOINEN OIKAISTU TASE VASTAAVAA 2010-2013

Vuosi 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

PYSYVÄT VASTAAVAT

Kehittämismenot 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Liikearvo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut aineettomat hyödykkeet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Maa- ja vesialueet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Rakennukset ja rakennelmat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Koneet ja kalusto 66,3 % 72,9 % 75,4 % 70,4 %

Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä 0,0 % 100,0 % 200,0 % 300,0 %

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 66,3 % 72,9 % 75,4 % 70,4 %

Sisäiset osakkeet ja osuudet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut osakkeet ja osuudet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sisäiset saamiset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut saamiset ja sijoitukset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Leasingomaisuus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Aineet ja tarvikkeet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Keskeneräiset tuotteet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Valmiit tuotteet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muu vaihto-omaisuus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Vaihto-omaisuus yhteensä 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Myyntisaamiset 12,6 % 9,0 % 10,0 % 8,4 %

Sisäiset myyntisaamiset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut sisäiset saamiset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut saamiset 0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,4 %

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 13,1 % 9,3 % 10,3 % 8,8 %

Rahat ja rahoitusarvopaperit 20,6 % 17,8 % 14,3 % 20,8 %

Vastaavaa yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 %



Case-yrityksen tilinpäätösanalyysi 
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TRENDIANALYYSI TASEEN VASTAAVAA-PUOLESTA 

 

 
 

  

CASEYRITYKSEN OIKAISTU TASE VASTAAVAA, TRENDIANALYYSI 2010-2013

Vuosi 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

PYSYVÄT VASTAAVAT

Kehittämismenot 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Liikearvo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut aineettomat hyödykkeet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Aineettomat hyödykkeet yhteensä 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Maa- ja vesialueet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Rakennukset ja rakennelmat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Koneet ja kalusto 100,0 % 129,6 % 127,7 % 145,3 %

Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä 0,0 % 0,0 % 100,0 % 200,0 %

Aineelliset hyödykkeet yhteensä 100,0 % 129,6 % 127,7 % 145,3 %

Sisäiset osakkeet ja osuudet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut osakkeet ja osuudet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sisäiset saamiset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut saamiset ja sijoitukset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Leasingomaisuus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Aineet ja tarvikkeet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Keskeneräiset tuotteet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Valmiit tuotteet 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muu vaihto-omaisuus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Vaihto-omaisuus yhteensä 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Myyntisaamiset 100,0 % 84,3 % 89,3 % 91,3 %

Sisäiset myyntisaamiset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut sisäiset saamiset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut saamiset 100,0 % 77,2 % 56,9 % 92,4 %

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 100,0 % 84,0 % 87,9 % 91,4 %

Rahat ja rahoitusarvopaperit 100,0 % 101,8 % 78,3 % 138,6 %

Vastaavaa yhteensä 100,0 % 117,9 % 112,3 % 136,9 %
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CASEYRITYKSEN TASE VASTATTAVAA 2010-2013, €

Vuosi 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

OMA PÄÄOMA

Oma pääoma -2 077,85 2 215,03 -4 591,35 5 018,68

Yksityissijoitus 0,00 0,00 0,00 0,00

Yksityiskäyttö -25 969,35 -28 907,78 -26 925,00 -27 460,55

Tilikauden tulos 30 262,23 22 074,40 36 535,03 33 293,21

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Toimintavaraus 11 150,53 10 917,78 11 245,21 11 390,43

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 110 266,22 149 105,71 122 165,82 158 840,54

Eläkelainat 0,00 0,00 0,00 0,00

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 46 908,52 53 462,34 57 203,56 57 812,40

Eläkelainat 0,00 0,00 0,00 0,00

Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostovelat 7 741,26 9 950,07 6 926,18 11 597,11

Muut velat 8 869,68 1 787,47 6 707,38 1 864,42

Laskennallinen verovelka 0,00 0,00 0,00 3 200,00

Siirtovelat 928,88 1 160,51 2 005,57 1 875,32

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 188 080,12 221 765,53 211 272,40 257 431,56



Case-yrityksen tilinpäätösanalyysi 

 

 

 

Liite 10 

 

OIKAISTU TASE VASTATTAVAA 

 

 
 

  

CASEYRITYKSEN OIKASITU TASE VASTATTAVAA 2010-2013, €

Vuosi 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

OMA PÄÄOMA

Oma pääoma -2 077,85 2 215,03 -4 591,35 5 018,68

Yksityissijoitus 0,00 0,00 0,00 0,00

Yksityiskäyttö -25 969,35 -28 907,78 -26 925,00 -27 460,55

Tilikauden tulos 30 262,23 22 074,40 36 535,03 33 293,21

Taseen oma pääoma yhteensä 2 215,03 -4 618,35 5 018,68 10 851,34

Poistoero 0,00 0,00 0,00 0,00

Vapaaehtoiset varaukset 11 150,53 10 917,78 11 245,21 11 390,43

Poistoero ja varaukset yhteensä 11 150,53 10 917,78 11 245,21 11 390,43

Oman pääoman oikaisut 0,00 0,00 0,00 0,00

Oikaistu oma pääoma yhteensä 13 365,56 6 299,43 16 263,89 22 241,77

VIERAS PÄÄOMA

Pääomalainat 0,00 0,00 0,00 0,00

Lainat rahoituslaitoksilta 110 266,22 149 105,71 122 165,82 158 840,54

Eläkelainat 0,00 0,00 0,00 0,00

Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00 0,00

Sisäiset velat 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00 0,00

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 110 266,22 149 105,71 122 165,82 158 840,54

Laskennallinen verovelka 0,00 0,00 0,00 0,00

Pakolliset varaukset 0,00 0,00 0,00 0,00

Leasingvastuut 0,00 0,00 0,00 0,00

Korolliset lyhytaikaiset velat 46 908,52 53 462,34 57 203,56 57 812,40

Saadut ennakot 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostovelat 7 741,26 9 950,07 6 926,18 11 597,11

Sisäiset ostovelat 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut sisäiset korolliset velat 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut sisäiset korottomat velat 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut korottomat lyhytaikaiset velat 9 798,56 2 947,98 8 712,95 6 939,74

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 64 448,34 66 360,39 72 842,69 76 349,25

Oikaistu vieras pääoma yhteensä 174 714,56 215 466,10 195 008,51 235 189,79

Vastattavaa yhteensä 188 080,12 221 765,53 211 272,40 257 431,56
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PROSENTTILUKUMUOTOINEN TASE VASTATTAVAA 

 

 
 

 

  

CASEYRITYKSEN PROSENTTILUKUMUOTOINEN OIKAISTU TASE VASTATTAVAA 2010-2013 

Vuosi 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

OMA PÄÄOMA

Oma pääoma -1,1 % 1,0 % -2,2 % 1,9 %

Yksityissijoitus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Yksityiskäyttö -13,8 % -13,0 % -12,7 % -10,7 %

Tilikauden tulos 16,1 % 10,0 % 17,3 % 12,9 %

Taseen oma pääoma yhteensä 1,2 % -2,1 % 2,4 % 4,2 %

Poistoero 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Vapaaehtoiset varaukset 5,9 % 4,9 % 5,3 % 4,4 %

Poistoero ja varaukset yhteensä 5,9 % 4,9 % 5,3 % 4,4 %

Oman pääoman oikaisut 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Oikaistu oma pääoma yhteensä 7,1 % 2,8 % 7,7 % 8,6 %

VIERAS PÄÄOMA

Pääomalainat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Lainat rahoituslaitoksilta 58,6 % 67,2 % 57,8 % 61,7 %

Eläkelainat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Saadut ennakot 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sisäiset velat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut pitkäaikaiset velat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 58,6 % 67,2 % 57,8 % 61,7 %

Laskennallinen verovelka 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Pakolliset varaukset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Leasingvastuut 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Korolliset lyhytaikaiset velat 24,9 % 24,1 % 27,1 % 22,5 %

Saadut ennakot 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Ostovelat 4,1 % 4,5 % 3,3 % 4,5 %

Sisäiset ostovelat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut sisäiset korolliset velat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut sisäiset korottomat velat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut korottomat lyhytaikaiset velat 5,2 % 1,3 % 4,1 % 2,7 %

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 34,3 % 29,9 % 34,5 % 29,7 %

Oikaistu vieras pääoma yhteensä 92,9 % 97,2 % 92,3 % 91,4 %

Vastattavaa yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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CASEYRITYKSEN OIKAISTU TASE VASTATTAVAA. TRENDIANALYYSI 2010-2013

Vuosi 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

OMA PÄÄOMA

Oma pääoma 100,0 % 206,6 % 45,3 % 341,5 %

Yksityissijoitus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Yksityiskäyttö 100,0 % 111,3 % 103,7 % 105,7 %

Tilikauden tulos 100,0 % 72,9 % 120,7 % 110,0 %

Taseen oma pääoma yhteensä 100,0 % -308,5 % 226,6 % 489,9 %

Poistoero 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Vapaaehtoiset varaukset 100,0 % 97,9 % 100,8 % 102,2 %

Poistoero ja varaukset yhteensä 100,0 % 97,9 % 100,8 % 102,2 %

Oman pääoman oikaisut 0,0 % 0,0 % 100,0 % 200,0 %

Oikaistu oma pääoma yhteensä 100,0 % 47,1 % 121,7 % 166,4 %

VIERAS PÄÄOMA

Pääomalainat 0,0 % 0,0 % 100,0 % 200,0 %

Lainat rahoituslaitoksilta 100,0 % 135,2 % 110,8 % 144,1 %

Eläkelainat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Saadut ennakot 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Sisäiset velat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut pitkäaikaiset velat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 100,0 % 135,2 % 110,8 % 144,1 %

Laskennallinen verovelka 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Pakolliset varaukset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Leasingvastuut 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Korolliset lyhytaikaiset velat 100,0 % 114,0 % 121,9 % 123,2 %

Saadut ennakot 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Ostovelat 100,0 % 128,5 % 89,5 % 149,8 %

Sisäiset ostovelat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut sisäiset korolliset velat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut sisäiset korottomat velat 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Muut korottomat lyhytaikaiset velat 100,0 % 30,1 % 88,9 % 70,8 %

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 100,0 % 103,0 % 113,0 % 118,5 %

Oikaistu vieras pääoma yhteensä 100,0 % 123,3 % 111,6 % 134,6 %

Vastattavaa yhteensä 100,0 % 117,9 % 112,3 % 136,9 %
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CASE-YRITYKSEN TUNNUSLUVUT 

 

Vuosi 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

Käyttökate 66 916,2 70 458,1 77 483,2 92 459,6

Käyttökate% 21,50 % 23,99 % 24,52 % 23,54 %

Liiketulos% 8,1 % 5,6 % 10,8 % 8,5 %

Nettotulos% 3,3 % 0,9 % 5,3 % 3,4 %

Käyttökate = Liiketulos + poistot ja arvonalennukset

Käyttökate% = Käyttökate

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

Liiketulos% = Liiketulos

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

Nettotulos = Liiketulos + rahoitustuotot - rahoituskulut- verot

Nettotulos% = Nettotulos

Liiketoiminnan tuotot yhteensä

2010 Käyttökate = 25349,53+41566,70

Käyttökate% = 66916,23

311290,09

2011 Käyttökate = 16570,03+53888,03

Käyttökate% = 70458,06

293741,62

2012 Käyttökate = 34145,71+43337,45

Käyttökate% = 77483,16

316054,86

2013 Käyttökate = 33445,80+59013,76

Käyttökate% = 92459,56

392847,69

x 100

x 100

x 100

x 100

2010 Liiketulos% = 25349,53

311290,09

2011 Liiketulos% = 16570,03

293741,62

2012 Liiketulos% = 34145,71

316054,86

2013 Liiketulos% = 33445,8

392847,69

x 100

x 100

x 100

x 100

2010 Nettotulos% = 10262,23

311290,09

2011 Nettotulos% = 2676,86

293741,62

2012 Nettotulos% = 16862,46

316054,86

2013 Nettotulos% = 13438,43

392847,69

x 100

x 100

x 100

x 100



Case-yrityksen tilinpäätösanalyysi 
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CASE-YRITYKSEN TUNNUSLUVUT 

 

Kokonaispääoman tuotto% 13,7 % 8,1 % 15,8 % 14,3 %

Quick ratio 1,0 0,9 0,7 1,0

Korolliset velat/käyttökate 2,3 2,9 2,3 2,3

                                       

Kokonaispää- Nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk)

oman tuotto% Oikaistun taseen loppusumma keskimäärin

tilikaudella = kokonaispääoma

=

Quick Rahoitusomaisuus - osatuloutuksen saamiset

ratio Lyhytaikainen vieras pääoma - lyhytaikaiset saadut ennakot
=

Korolliset velat/ Oikaistun taseen korolliset velat + pääomalainat

Käyttökate Käyttökate (12 kk)
=

2010 Korolliset velat/ 110266,22+46908,52

käyttökate 66916,23

2011 Korolliset velat/ 149105,71+53462,34

käyttökate 70458,06

2012 Korolliset velat/ 122165,82+57203,56

käyttökate 77483,16

2013 Korolliset velat/ 158840,54+57812,40

käyttökate 92459,56

=

=

=

=

2010 Quick ratio = 63380,02

64448,34

2011 Quick ratio = 60101,44

66360,39

2012 Quick ratio = 52004,35

72842,69

2013 Quick ratio = 76183,99

76349,25

2010 Kokonaispää- = 10262,23+5432,63+9664,57

oman tuotto% 184764,20

Oikaistu tase = 188080,12+181448,28

keskimäärin 2

2011 Kokonaispää- = 2676,86+5330,90+8594,41

oman tuotto% 204922,83

Oikaistu tase = 188080,12+221765,53

keskimäärin 2

2012 Kokonaispää- = 16862,46+6377,45+10943,27

oman tuotto% 216518,97

Oikaistu tase = 221765,53+211272,40

keskimäärin 2

2013 Kokonaispää- = 13438,43+5404,05+14608,62

oman tuotto% 234351,98

Oikaistu tase = 211272,40+257431,56

keskimäärin 2

x 100

x 100

x 100

x 100
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CASE-YRITYKSEN TUNNUSLUVUT 

 
 

  

Vieraan pääoman takaisinmaksu 3,0 3,6 3,0 3,0

Omavaraisuusaste 7,1 % 2,8 % 7,7 % 8,6 %

Velka% 56,1 % 72,9 % 61,7 % 59,9 %

Omavaraisuus- Oikaistu oma pääoma

aste % Oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakot
=

Oikaistun taseen velat - saadut ennakot

Liikevaihto (12 kk)
=Velka %

2010 174714,56

311290,09

2011 215466,10

293741,62

2012 195008,51

316054,86

2013 235189,79

392847,69
= x 100

Velka%

Velka%

Velka%

Velka%

= x 100

= x 100

= x 100

2010 Vieraan pääoman 110266,22+46908,52

takaisinmaksuaika, v 10262,23+41566,70

2011 Vieraan pääoman 149105,71+53462,34

takaisinmaksuaika, v 2676,86+53888,03

2012 Vieraan pääoman 122165,82+57203,56

takaisinmaksuaika, v 16862,46+43337,45

2013 Vieraan pääoman 158840,54+57812,40

takaisinmaksuaika, v 13438,43+59013,76

=

=

=

=

2010 Omavaraisuus- 13365,56

aste, % 188080,12

2011 Omavaraisuus- 6299,43

aste, % 221765,53

2012 Omavaraisuus- 16263,89

aste, % 211272,40

2013 Omavaraisuus- 22241,77

aste, % 257431,56

=

=

=

=

x 100

x 100

x 100

x 100
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CASE-YRITYKSEN TUNNUSLUVUT 

 
  

Käyttöpääoma% 5,1 % 3,4 % 4,5 % 2,5 %

Myyntisaamisten kiertoaika, pv 28 25 24 20

Ostovelkojen kiertoaika, pv 22 29 18 21

Käyttöpääoma

Liikevaihto (12 kk)
=Käyttöpääoma%

2010 Käyttöpää- 15883,56

oma% 311290,09

2011 Käyttöpää- 9957,48

oma% 293741,62

2012 Käyttöpää- 14168,40

oma% 316054,86

2013 Käyttöpää- 9983,84

oma% 392847,69

= x 100

= x 100

= x 100

= x 100

Myyntisaamisten 365 * (Myyntisaamiset + sisäiset myyntisaamiset)

kiertoaika, pv Liikevaihto (12 kk)
=

2010 Myyntisaamisten 365*23624,82

kiertoaika, pv 311290,09

2011 Myyntisaamisten 365*19907,55

kiertoaika, pv 293741,62

2012 Myyntisaamisten 365*21094,58

kiertoaika, pv 316054,86

2013 Myyntisaamisten 365*21580,95

kiertoaika, pv 392847,69
=

=

=

=

Ostovelkojen 365 * (Ostovelat + sisäiset ostovelat)

kiertoaika, pv Ostot + ulkopuoliset palvelut (12 kk)
=

2010 Ostovelkojen 365*7741,26

kiertoaika, pv 104111,08+24625,09

2011 Ostovelkojen 365*9950,07

kiertoaika, pv 103336,50+22523,18

2012 Ostovelkojen 365*6926,18

kiertoaika, pv 124138,77+16652,62

2013 Ostovelkojen 365*11597,11

kiertoaika, pv 170151,40+31484,84
=

=

=

=

2010 2011 2012 2013

+ Vaihto-omaisuus + 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Myyntisaamiset + 23624,82 19907,55 21094,58 21580,95

+ Sisäiset myyntisaamiset + 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Osatuloutuksen saamiset + 0,00 0,00 0,00 0,00

- Ostovelat - 7741,26 9950,07 6926,18 11597,11

- Sisäiset ostovelat - 0,00 0,00 0,00 0,00

- Saadut ennakot - 0,00 0,00 0,00 0,00

= Käyttöpääoma = 15883,56 9957,48 14168,40 9983,84
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CASE-YRITYKSEN TUNNUSLUVUT 

 
  

Liikevaihdon muutos% -7,6 % -5,6 % 7,6 % 24,3 %

Z 47 48 48 51

Rahoitustulos% 16,6 % 19,3 % 19,0 % 18,4 %

2010 Ostovelkojen 365*7741,26

kiertoaika, pv 104111,08+24625,09

2011 Ostovelkojen 365*9950,07

kiertoaika, pv 103336,50+22523,18

2012 Ostovelkojen 365*6926,18

kiertoaika, pv 124138,77+16652,62

2013 Ostovelkojen 365*11597,11

kiertoaika, pv 170151,40+31484,84
=

=

=

=

Liikevaihdon Liikevaihdon muutos (12 kk)

muutos, % Liikevaihto edellisellä kaudella (12 kk)
=

2010 Liikevaihdon 311290,09-336805,48

muutos% 336805,48

2011 Liikevaihdon 293741,62-311290,09

muutos% 311290,09

2012 Liikevaihdon 316054,86-293741,62

muutos% 293741,62

2013 Liikevaihdon 392847,69-316054,86

muutos% 316054,86

= x 100

= x 100

= x 100

= x 100

Z = 1,77 * rahoitustulos% + 14,14 * quick ratio + 0,54 * omavaraisuusaste

Nettotulos + poistot

Liiketoiminnan tuotot yhteensä
Rahoitustulos% = x100

2010 Rahoitustulos% = 10262,23+41566,70

311290,09

Z = 1,77*16,65%+14,14*0,98+0,54*7,11%

2011 Rahoitustulos% = 2676,86+53888,03

293741,62

Z = 1,77*19,26%+14,14*0,91+0,54*2,84%

2012 Rahoitustulos% = 16862,46+43337,45

316054,86

Z = 1,77*19,05+14,14*0,71+0,54*7,70

2013 Rahoitustulos% = 13438,43+59013,76

392847,69

Z = 1,77*18,44+14,14*1,00+0,54*8,64

x100

x100

x100

x100
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FINNVERA OYJ TOIMIALAN TUNNUSLUVUT 

 
  

2010 2011 2012 2013

49410 Tieliikenteen tavarankuljetus

Tilinpäätösanalyysien/yritysten lkm kpl

Havainnot lkm 585 572 474 296

Liikevaihto 1000 €

Havainnot lkm 580 570 472 292

Yläkvartiili 930,0 890,0 980,0 1004,0

Mediaani 354,0 373,0 402,0 385,0

Alakvartiili 160,0 161,0 175,0 199,0

Caseyritys 311,3 293,7 316,1 392,8

Liikevaihdon muutos, %

Havainnot lkm 489 466 400 271

Yläkvartiili 30,1 31,6 24,0 23,0

Mediaani 11,2 12,9 7,2 3,6

Alakvartiili -1,2 2,1 -4,1 -10,1

Caseyritys -7,6 -5,6 7,6 24,3

Käyttökate%

Havainnot lkm 585 572 474 296

Yläkvartiili 20,7 20,0 19,5 20,2

Mediaani 12,3 11,6 10,6 12,0

Alakvartiili 4,5 4,6 4,1 5,3

Caseyritys 21,5 24,0 24,5 23,5

Liiketulos%

Havainnot lkm 585 572 474 296

Yläkvartiili 9,6 10,0 9,7 9,9

Mediaani 3,3 3,2 3,1 4,4

Alakvartiili -0,8 -0,4 -1,0 0,5

Caseyritys 8,1 5,6 10,8 8,5

Nettotulos%

Havainnot lkm 585 572 474 296

Yläkvartiili 6,2 5,6 5,6 6,4

Mediaani 0,6 1,0 0,8 2,1

Alakvartiili -3,6 -2,5 -3,6 -2,0

Caseyritys 3,3 0,9 5,3 3,4

Rahoitustulos%

Havainnot lkm 585 572 474 296

Yläkvartiili 15,8 15,6 15,6 15,5

Mediaani 8,9 9,0 8,0 9,4

Alakvartiili 2,5 2,4 2,0 3,5

Caseyritys 16,6 19,3 19,0 18,4
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FINNVERA OYJ TOIMIALAN TUNNUSLUVUT 

 

Kokonaispääoman tuotto%

Havainnot lkm 585 572 474 296

Yläkvartiili 16,5 17,0 16,0 19,6

Mediaani 5,3 5,7 5,3 8,2

Alakvartiili -1,3 -1,0 -2,1 1,2

Caseyritys 13,7 8,1 15,8 14,3

Omavaraisuusaste%

Havainnot lkm 585 572 474 296

Yläkvartiili 15,6 16,7 17,3 17,9

Mediaani 2,0 2,6 2,4 3,2

Alakvartiili -28,1 -28,6 -31,4 -34,4

Caseyritys 7,1 2,8 7,7 8,6

Velka%

Havainnot lkm 585 572 474 296

Yläkvartiili 76,9 71,1 71,2 67,5

Mediaani 53,8 49,0 49,1 47,2

Alakvartiili 37,3 34,4 34,1 33,3

Caseyritys 56,1 72,9 61,7 59,9

Quick ratio

Havainnot lkm 579 562 468 296

Yläkvartiili 1,1 1,1 1,1 1,0

Mediaani 0,6 0,6 0,6 0,6

Alakvartiili 0,4 0,4 0,4 0,3

Caseyritys 1,0 0,9 0,7 1,0

Käyttöpääoma%

Havainnot lkm 585 572 474 296

Yläkvartiili 7,2 6,9 6,9 7,6

Mediaani 3,1 2,8 3,1 3,8

Alakvartiili -0,9 -1,0 0,0 0,0

Caseyritys 5,1 3,4 4,5 2,5

Myyntisaamisten kierto, pv

Havainnot lkm 585 572 474 296

Yläkvartiili 43,0 41,0 41,0 43,0

Mediaani 31,0 29,0 30,0 30,0

Alakvartiili 17,0 17,0 16,0 18,0

Caseyritys 28,0 25,0 24,0 20,0

Ostovelkojen kierto, pv

Havainnot lkm 585 572 474 296

Yläkvartiili 87,0 77,0 73,0 75,0

Mediaani 44,0 41,0 40,0 36,0

Alakvartiili 15,0 20,0 17,0 17,0

Caseyritys 22,0 29,0 18,0 21,0
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TILASTOKESKUS TOIMIALAN TUNNUSLUVUT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 5 henkilöä

2010 2011 2012

4941 Tieliikenteen tavarankuljetus

Yritysten lukumäärä jakaumassa

Yläkvartiili 2203 2150 2119

Mediaani 4406 4300 4238

Alakvartiili 2203 2150 2119

Caseyritys

Käyttökate%

Yläkvartiili 26,1 25,0 22,6

Mediaani 14,6 13,5 11,6

Alakvartiili 3,0 2,4 1,0

Caseyritys 21,5 24,0 24,5

Omavaraisuusaste%

Yläkvartiili 67,6 67,1 68,0

Mediaani 28,5 28,8 30,0

Alakvartiili -3,0 -3,7 -1,8

Caseyritys 7,1 2,8 7,7

Liikevaihto 1000 €

Yläkvartiili 233,7 249,7 268,3

Mediaani 123,3 132,0 140,3

Alakvartiili 69,8 72,8 75,2

Caseyritys 311,3 293,7 316,1
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CASE-YRITYKSEN KASSAVIRTALASKELMA 

 

 

KASSAVIRTALASKELMA 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

Liiketulos 45 349,53 36 570,03 54 145,71 53 445,80

+ poistot ja arvonalentumiset 41 566,70 53 888,03 43 337,45 59 013,76

= Käyttökate 86 916,23 90 458,06 97 483,16 112 459,56

-/+ Toiminnallisen käyttöpääoman lisäys/vähennys -289,87 -681,32 1 770,61 2 032,47

+/- Pakollisten varausten lisäys/vähennys 0,00 0,00 0,00 0,00

= Toimintajäämä 86 626,36 89 776,74 99 253,77 114 492,03

+ Rahoitustuotot 9,90 32,14 37,47 5,30

- Rahoituskulut -5 432,63 -5 330,90 -6 377,45 -5 404,05

- Verot -9 664,57 -8 594,41 -10 943,27 -14 608,62

+/- Satunnaiset tuotot/kulut 0,00 0,00 0,00 0,00

= Rahoitusjäämä 71 539,06 75 883,57 81 970,52 94 484,66

-/+ Investoinnit (netto) 50 811,48 90 852,02 40 941,41 80 993,28

-/+ Sijoitusten ja pitkäaikaisten saamisten lis/väh 0,00 0,00 0,00 0,00

= Investointijäämä 20 727,58 -14 968,45 41 029,11 13 491,38

+/- Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys 41,69 38 004,28 -26 912,89 36 674,72

+/- Lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman lis/väh 786,20 6 553,82 3 741,22 608,84

+/- Pääomalainojen lisäys/vähennys 0,00 0,00 0,00 0,00

+/- Oman pääoman maksullinen lis/väh 0,00 0,00 0,00 0,00

- Yksityiskäyttö -25 969,35 -28 907,78 -26 925,00 -27 460,55

-/+ Lainasaamisten lisäys/vähennys 0,00 0,00 0,00 0,00

= Rahavarojen muutos -4 413,88 681,87 -9 067,56 23 314,39

+ Rahavarat tilikauden alussa 43 102,97 38 689,08 39 370,95 30 303,39

- Rahavarat tilikauden lopussa 38 689,08 39 370,95 30 303,39 53 617,78

= 0 0 0 0 0

TOIMINNALLINEN KÄYTTÖPÄÄOMA 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

+ Vaihto-omaisuus alussa 0,00 0,00 0,00 0,00

- Vaihto-omaisuus lopussa 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Lyhytaikaiset saamiset yhteensä alussa 22 889,99 24 690,94 20 730,49 21 700,96

- Lyhytaikaiset saamiset yhteensä lopussa 24 690,94 20 730,49 21 700,96 22 566,21

+ Pitkäaikaiset myyntisaamiset alussa 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pitkäaikaiset myyntisaamiset lopussa 0,00 0,00 0,00 0,00

- Lyhytaikaiset korottomat velat alussa 16 028,74 17 539,82 12 898,05 15 639,13

+ Lyhytaikaiset korottomat velat lopussa 17 539,82 12 898,05 15 639,13 18 536,85

- Pitkäaikaiset ostovelat alussa 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Pitkäaikaiset ostovelat lopussa 0,00 0,00 0,00 0,00

- Pitkäaikaiset saadut ennakot alussa 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Pitkäaikaiset saadut ennakot lopussa 0,00 0,00 0,00 0,00

= Toiminallisen käyttöpääoman lisäys/vähennys -289,87 -681,32 1 770,61 2 032,47

INVESTOINNIT AINEETTOMIIN JA AINEELLISIIN HYÖDYKKEISIIN (NETTO) 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2012-31.12.2012 1.1.2013-31.12.2013

+ Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet tilikauden lopussa 124 700,10 161 664,09 159 268,05 181 247,57

- Edelliseen sisältyvät arvonkorotukset tilikauden lopussa 0 0 0 0

+ Tehdyt poistot ja arvonalentumiset 41 566,70 53888,03 43337,45 59013,76

- Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet tilikauden alussa 115455,32 124 700,10 161 664,09 159 268,05

+ Edelliseen sisältyvät arvonkorotukset tilikauden alussa 0,00 0 0 0

=Investoinnit (netto) 50 811,48 90 852,02 40 941,41 80 993,28


