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Talouskoulu

Tällä kertaa käymme talouskoulussa läpi, mikä on  
tilinpäätös, mitä se pitää sisällään ja mihin sitä käy-
tetään. Seuraavassa osassa tutustumme tarkemmin 
tuloslaskelman ja taseen sisältöön. 6-osainen talous-
koulu antaa välineitä lukea yritysten talouspapereita. 
Opettajana toimii PAMin ekonomisti Sampsa Hamarila.

Mikä on tilinpäätös?

KAIKKI LÄHTEE  
KIRJANPIDOSTA
Kaikki liike- tai ammattitoimintaa 
harjoittavat ovat kirjanpitovelvollisia. 
Kirjanpitovelvollisuus alkaa yrityksen 
perustamisesta ja tarkoittaa yrityksen 
johdon velvollisuutta huolehtia siitä, 
että yrityksen liiketapahtumista syn-
tyvä ja niitä kuvaava kirjallinen aineis-
to (tositteet ja kirjeenvaihto) kootaan 
ja säilytetään, ja että niistä laaditaan 
määräajassa yrityksen kirjanpito 
noudattaen kirjanpitolainsäädäntöä ja 
hyvää kirjanpitotapaa.

Kirjanpidon tehtävä on pitää yrityk-
sen tulot ja menot erillään yrityksen 
omistajan ja muiden yritysten tuloista 
ja menoista. Tulojen ja menojen 
lisäksi kirjanpidon tarkoituksena on 
pitää yrityksen varat ja velat erillään 
omistajan ja muiden yritysten varois-
ta ja veloista.

Kirjanpidon ja sen perusteella 
tilikausittain laadittavan tilinpää-
töksen tehtävä on myös selvittää 
yritystoiminnan tulos yrityksen 
omistajille sekä verottajalle. Tämän 
lisäksi kirjanpidon tietoja käytetään 
muun yrityksessä kerättävän tiedon 
(esim. työtunnit, tavaramäärät, 
neliöpinta-alat tms.) kanssa yhdessä 
yrityksen toiminnan suunnittelussa ja 
arvioimisessa. 

TILINPÄÄTÖS 
Yrityksen tulos lasketaan 
kirjanpidon luvuista tilikau-
sittain, jolloin yritys laatii 
tilinpäätöksen. Tilikausi on 
pääsääntöisesti 12 kuukautta 
ja usein kalenterivuosi  
(eli 1.1.–31.12.).

Pienillä yrityksillä tilin-
päätös koostuu yleensä vain 
tuloslaskelmasta ja taseesta 
sekä mahdollisesti tilinpää-
töksen liitetiedoista. Suurem-
milla yrityksillä (eli jos kaksi 
seuraavista ehdoista toteutuu: 
liikevaihto 7,3 milj. euroa, tase 
3,65 milj. euroa tai henkilöstö 
vähintään 50 henkilöä) tilin-
päätös koostuu tuloslaskelman 
ja taseen lisäksi myös rahoi-
tuslaskelmasta ja toiminta-
kertomuksesta.

Tuloslaskelmasta löytyy 
yrityksen tulot ja menot 
kyseisen tilikauden ajalta.

Taseessa on yrityksen rahan 
lähteet ja sen käyttökohteet. 
Se kuvaa yrityksen omaisuu-
den ja velkojen arvoa tiettynä 
ajankohtana.

Rahoituslaskelmasta selviää 
tilikauden aikana yrityksen 
käyttöön tulleet rahavirrat 
sekä niiden käyttökohteet.

Tilinpäätöksen liitteissä 
avataan tilinpäätöksessä esi-
tettyjä summia tarkemmin.

Toimintakertomus on osa-
keyhtiön hallituksen selostus 
yhtiön toiminnasta tilikauden 
ajalta. Toimintakertomuk-
sessa on myös arvioitava 
liiketoimintojen kehittymistä 
ja näkymiä seuraavalla tili-
kaudella.

OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE  
OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS  

OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO
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Talouskoulu Talouskoulu

tällä kertaa pAMin ekonomisti Sampsa Hamarila 
selittää, mitä tuloslaskelma ja tase pitävät sisällään.
Seuraavassa osassa perehdymme siihen, miten 
yritystoiminnan laajuutta ja kannattavuutta voidaan 
arvioida tilinpäätöksen lukujen avulla. 

Tuloslaskelma ja tase

tUloSlaSkElma
Tuloslaskelmasta selviää yrityksen 
tulot, eli tuotot, ja menot, eli kulut, 
tilikauden aikana, esim. 1.1.–31.12.
Tuloslaskelma voi olla ns. kululaji-
kohtainen tai toimintokohtainen, 
mikä tarkoittaa sitä, että ilmoitetut 
kuluerät ovat erilaisia. Molemmissa 
kuitenkin rakenne on samanlainen. 
ylhäällä tuloslaskelmassa on liike-
vaihto tai liiketoiminnan tuotot ja 
tuloslaskelman lopussa on tilikauden 
voitto tai tappio. Molemmista selviää 
myös liikevoitto tai -tappio, voitto 
ennen satunnaisia eriä sekä voitto 
ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. 

yleensä tilinpäätökset ovat 
kululajikohtaisia. Tulot, eli tuotot, ja 
menot, eli kulut, tilikauden aikana. 
Tuloslaskelma voi olla ns. kululaji-
kohtainen tai toimintokohtainen, 
mikä tarkoittaa sitä, että ilmoitetut 
kuluerät ovat erilaisia. Molemmissa 
rakenne on kuitenkin samanlainen. 
ylhäällä tuloslaskelmassa on liike-
vaihto tai liiketoiminnan tuotot ja 
tuloslaskelman lopussa on tilikauden 
voitto tai tappio. Molemmista selviää 
myös liikevoitto tai -tappio, voitto 
ennen satunnaisia eriä sekä voitto 
ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. 
yleensä tilinpäätökset ovat kululaji-
kohtaisia, kuten tässä esimerkissä.    

OSA 1: MIKä ON TILINPääTöS? OsA 2: tulOslAsKelmA jA tAse  
OSA 3: yRITyKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS  

OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA yHTEENVETO

liikevaihto: veroton myynti ilman 
ALVia.
materiaalit ja palvelut: sisäänos-
tettu tavara, varaston muuttumi-
nen tilikauden aikana ja käytettyjä 
ulkoisia palveluita, esim. vuokra-
työtä.
henkilöstökulut: palkat ja 
muut henkilösivukulut.
poistot ja arvonalentumat: 
yrityksen kaikkien tilikaudelle 
kohdistuvien poistojen summa.
Liiketoiminnan muut kulut: esim. 
vuokrat, kirjanpito ja vartiointi.

liikevoitto: voitto ennen rahoi-
tuskuluja, kun tuotoista vähenne-
tään kulut.
rahoitustuotot ja -kulut: 
korkotuotot ja tilikauden aikana 
maksetut lainojen korot.

Satunnaiset erät: esim. saadut 
tai annetut konserniavustukset, 
kertaluontoiset kulut tai tuotot, 
kuten omaisuuden myyntituotot.

tuloverot: yrityksen voitosta 
maksetut verot.
tilikauden voitto: voitto rahoi-
tuskulujen satunnaisten erien ja 
tuloverojen jälkeen.

liikEvaihto  75 000,00 €

materiaalit ja palvelut 
Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana -25 000,00€
Varaston muutos -2 000,00 €
Ulkopuoliset palvelut -8 850,00 €
materiaalit ja palvelut yhteensä -35 850,00 €

henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -15 000,00 €
Henkilösivukulut
Eläkekulut -5 000,00 €
Muut henkilöstösivukulut -2 000,00 €
henkilöstökulut yhteensä -22 000,00 €

poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -500,00 €

liiketoiminnan muut kulut -1 500,00 €

liikEvoitto 15 150,00 €

rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot 200,00 €
Korkokulut -400,00 €
rahoitustuotot ja -kulut -200,00 €

voitto EnnEn 
SatUnnaiSia Eriä 14 950,00 €

Satunnaiset erät
Konserniavustus -10 000,00 €

voitto EnnEn tilinpäätöS-
Siirtoja ja vEroja  4 950,00€

Tuloverot -1 212,75 €

tilikaUdEn voitto 3 737,25 €

vaStattavaa 
 
oma pääoma 
Osakepääoma  20 000,00 € 
Edellisten tilikausien voitto  55 000,00 € 
Tilikauden voitto  3 737,25 € 
oma pääoma yhteensä  78 737,25 € 
 
tilinpäätössiirtojen kertymä 
poistoero  200,00 € 
 
pakolliset varaukset 
Eläkevaraukset  400,00 € 
 
vieras pääoma 

pitkäaikainen pääoma
velat saman konsernin yrityksille     48 812,75 €

lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot  1 500,00 € 
Ostovelat  8 200,00 € 
Siirtovelat  6 500,00 € 

vieras pääoma yhteensä  65 012,75 € 

 
vaStattavaa yhtEEnSä  144 350,00 € 

taSE 31.12.2013 
 
vaStaavaa
 
pysyvät vastaavat 
aineettomat hyödykkeet 
Aineettomat oikeudet  500,00 € 
 
aineelliset hyödykkeet 
Rakennukset ja rakennelmat  100 000,00 € 
Koneet ja kalusto  20 000,00 € 
 
Sijoitukset 
Osuudet saman konsernin yrityksissä  5 000,00 € 
pysyvät vastaavat yhteensä  125 500,00 € 
 
vaihtuvat vastaavat 
vaihto-omaisuus 
Aineet ja tarvikkeet  15 000,00 € 
 
Saamiset 
Myyntisaamiset  250.00 € 
 
rahoitusarvopaperit 
Muut osakkeet ja osuudet  100,00 € 
 
rahat ja pankkisaamiset  3 500,00 € 
vaihtuvat vastaavat yhteensä  18 850,00 € 
 
vaStaavaa yhtEEnSä  144 350,00 € 

taSE tilikaUdEn  
päättEESSä 
Toisin kuin tuloslaskelma, joka ker-
too tulot ja menot koko tilikauden 
ajalta, tase on yhden hetken (esim. 
31.12.) läpileikkaus yrityksen omai-
suudesta ja rahanlähteistä. Tase on 
yleensä päivätty tilikauden viimeise-
nä päivänä.

Taseen vastaavaa puoli kertoo 
siitä, mihin rahat on yrityksessä 
käytetty. Vastaavaa puolella pätee 
sellainen logiikka, että mitä alem-
pana omaisuus on taseen vastaavaa 
puolella, sitä helpompaa kyseinen 
omaisuuserä on muuttaa käteiseksi. 
Alimpana rivinä on rahat ja pankki-
saamiset, joka kertoo yrityksen tilin 
saldon taseen päiväämishetkellä. 

Taseen vastattavaa puoli kertoo, 
mistä rahat yrityksen toiminnan pyö-
rittämiseen ovat tulleet. ylimpänä on 
osakepääoma, jonka omistajat ovat 
yritykseen sijoittaneet. Pitkäaikainen 
vieras pääoma on yli 1v pituisia vel-
koja ja lyhytaikainen alle 1v pituisia 
velkoja. 

Jos kirjanpito on tehty oikein, 
ovat taseen vastaavaa ja vastattavaa 
puolet samansuuruiset. yrityksen 
taloudellisen tilanteen arvioimi-
sessa käytetään sekä taseessa että 
tuloslaskelmassa olevia eriä. 

Vastaavaa puolella 
pätee sellainen logiik-
ka, että mitä alempana 
omaisuus on taseen 
vastaavaa puolella, sitä 
helpompaa kyseinen 
omaisuuserä on muut-
taa käteiseksi.
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Talouskoulu

OSA 1: MIKä ON TILINPääTöS? OSA 2: TuLOSLASKeLMA JA TASe  
Osa 3: yRiTyKsEN TOiMiNNaN Laajuus ja KaNNaTTavuus OSA 4: VAKAVARAISuuS  

OSA 5: MAKSuVALMIuS JA TeHOKKuuS OSA 6: KeRTAuS JA yHTeeNVeTO

Tällä kertaa pAMin ekonomisti sampsa Hamarila käy 
läpi, miten saa selville yrityksen toiminnan laajuutta 
ja kannattavuutta. seuraavalla kerralla arvioidaan 
esimerkkiyrityksen vakavaraisuutta.

Yrityksen 
toiminnan laajuus 
ja kannattavuus

LiikeVaihto  75 000,00 €

materiaalit ja palvelut 
Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana -25 000,00€
Varaston muutos -2 000,00 €
ulkopuoliset palvelut -8 850,00 €
materiaalit ja palvelut yhteensä -35 850,00 €

henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -15 000,00 €
Henkilösivukulut
eläkekulut -5 000,00 €
Muut henkilöstösivukulut -2 000,00 €
henkilöstökulut yhteensä -22 000,00 €

poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -500,00 €

Liiketoiminnan muut kulut -1 500,00 €

LiikeVoitto 15 150,00 €

Rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot 200,00 €
Korkokulut -400,00 €
Rahoitustuotot ja -kulut -200,00 €

Voitto ennen 
satunnaisia eRiä 14 950,00 €

satunnaiset erät
Konserniavustus -10 000,00 €

Voitto ennen tiLinpäätös-
siiRtoja ja VeRoja  4 950,00€

Tuloverot -1 212,75 €

tiLikauden Voitto 3 737,25 €

Liiketoiminnan Laajuus
Kun liiketoiminnan laajuutta arvioidaan, ensimmäiseksi 
kannattaa kiinnittää huomiota yrityksen liikevaihdon suu-
ruuteen. esimerkkiyrityksemme liikevaihto on 75 000 €, 
eli kyseessä on pieni yritys. Sen jälkeen katsotaan, miten 
liikevaihto on muuttunut. esimerkkiyrityksen edellisen 
vuoden liikevaihto, jonka saa selville edellisen vuoden 
tuloslaskelmasta, on ollut 68 000 €. Molempien vuosien 
liikevaihdon perusteella voi laskea, montako prosenttia 
liikevaihto on kasvanut. ensin lasketaan paljonko liike-
vaihto on muuttunut: 
75 000 € – 68 000 € = 7 000 €
Sitten verrataan muutosta edellisen vuoden liikevaihtoon 
jakolaskulla:
7 000 € / 68 000 € = 0,1029. 

Tämä luku kerrotaan 100:lla, jotta saadaan muutos pro-
senteissa: 0,1029 x 100 = 10,29 % eli pyöristämällä 10,3 
prosenttia. Liikevaihto on siis kasvanut 10,3 prosenttia.

Tähän mennessä tiedämme, että liiketoiminta on 
suhteellisen pienimuotoista, mutta myynti on kasvanut 
jonkin verran.

Liiketoiminnan laajuutta voidaan arvioida myös 
katsomalla yrityksen taseen loppusummaa sekä oman 
pääoman ja henkilökunnan määrää yrityksessä. esimerk-
kiyrityksemme taseen loppusumma (muistutuksena, että 
taseen loppusumma on sekä vastattavaa- että vastaa-
vaa- puolella sama) on 144 350 euroa. Tämän verran 
yritykseen on laitettu rahaa omistajien ja rahoittajien 
toimesta. 

Liiketoiminnan kannattaVuus
Liiketoiminnan kannattavuutta arvioidaan liikevoiton, 
käyttökatteen ja nettotuloksen avulla.

Talouskoulu

VastattaVaa 
 
oma pääoma 
Osakepääoma  20 000,00 € 
edellisten tilikausien voitto  55 000,00 € 
Tilikauden voitto  3 737,25 € 
oma pääoma yhteensä  78 737,25 € 
 
tilinpäätössiirtojen kertymä 
poistoero  200,00 € 
 
pakolliset varaukset 
eläkevaraukset  400,00 € 
 
Vieras pääoma 

Pitkäaikainen pääoma 
       Velat saman konsernin yrityksille 48 812,75 €

Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot  1 500,00 € 
Ostovelat  8 200,00 € 
Siirtovelat  6 500,00 € 

Vieras pääoma yhteensä  65 012,75 € 

 
VastattaVaa yhteensä  144 350,00 € 

tase 31.12.2013 
 
VastaaVaa
 
pysyvät vastaavat 
aineettomat hyödykkeet 
Aineettomat oikeudet  500,00 € 
 
aineelliset hyödykkeet 
Rakennukset ja rakennelmat  100 000,00 € 
Koneet ja kalusto  20 000,00 € 
 
sijoitukset 
Osuudet saman konsernin yrityksissä    5 000,00€ 
pysyvät vastaavat yhteensä  125 500,00 € 
 
Vaihtuvat vastaavat 
Vaihto-omaisuus 
Aineet ja tarvikkeet  15 000,00 € 
 
saamiset 
Myyntisaamiset  250,00 € 
 
Rahoitusarvopaperit 
Muut osakkeet ja osuudet  100,00 € 
 
Rahat ja pankkisaamiset  3 500,00 € 
Vaihtuvat vastaavat yhteensä  18 850,00 € 
 
VastaaVaa yhteensä  144 350,00 € 

Liikevoitto
Liikevoiton suuruus on 15 150 euroa. Tämän verran yritystoiminta siis 
tuottaa voittoa ennen rahoituskuluja ja veroja. Seuraavaksi lasketaan 
liikevoittoprosentti jakamalla liikevoitto liikevaihdolla: 
15 150 € / 75 000 € = 0,202.
Tämä luku kerrotaan 100:lla, jotta saadaan liikevoitto prosenteissa: 
0,202 X 100 = 20,2 %

Liikevoittoprosentti on siis 20,2 %, joka on erittäin hyvä. Luku kertoo 
sen, että sadan euron verottomasta myynnistä (jos arvonlisäverokanta 
on 24 %, niin 100 € veroton myynti on 124 € verollista myyntiä) yritys-
toiminta tuottaa 20,2 euroa, josta täytyy vielä maksaa rahoituskulut ja 
verot.  

käyttökate
Käyttökate kertoo, kuinka paljon rahaa yrityksellä jää todellisuudessa 
jäljelle ennen rahoituskuluja ja veroja. Käyttökate saadaan, kun liike-
voittoon lisätään poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate on näin ollen 
esimerkkiyrityksessämme 15 150 € + 500 € = 15 650 €. Käyttökatepro-
sentti saadaan jakamalla tämä summa liikevaihdolla ja kertomalla saatu 
tulos 100:lla: (15 650 € / 75 000 €) x 100 = 20,9 % 

Todellisuudessa liiketoiminta jätti ennen rahoituskuluja ja veroja 
hieman liikevoittoa enemmän käteen, koska poistot olivat 500 euroa. 
Käyttökateprosentti on erittäin hyvä.

nettotulos
Nettotulos on yrityksen tulos rahoituskulujen ja verojen jälkeen. Sitä 
pidetään yleisesti yrityksen varsinaisen toiminnan tuloksena. Nettotulos 
on yrityksen omistajille jäävä osuus tilikauden tuloksesta ja se toimii 
yleensä voitonjakopäätösten pohjana. Nettotulos saadaan, kun liikevoi-
tosta vähennetään (tai lisätään, jos luku on positiivinen) rahoitustuotot ja 
-kulut sekä maksetut verot. esimerkkiyrityksessämme nettotulos saadaan 
laskemalla:
15 150 € – 200 € – 1 212,75 € = 13 737,25 €. 

Nettotulos kertoo sen, paljonko liiketoiminnasta on jäänyt käteen 
kaikkien kulujen ja verojen jälkeen. Nettotulosprosentti saadaan jakamalla 
nettotuloksen liikevaihdolla ja kertomalla saatu tulos 100:lla: 
(13 737,25 € / 75 000 €) x 100 = 18,3 %. 

Tulos on erittäin hyvä. Toisin sanoen omistajille jää 100 € verottomasta 
myynnistä (eli esimerkissämme 124 euron verollisesta myynnistä) 18,3 
euroa käteen. Huom! Nettotuloksessa ei huomioida satunnaisia eriä ja 
tästä syystä nettotulos eroaa tuloslaskelman tilikauden voitosta.

yritystoiminnan kannattavuutta voi arvioida myös sen perusteella, 
miten yritykseen sijoitettu pääoma tuottaa tulosta. Parhaimpia tunnuslu-
kuja tämän arviointiin ovat sijoitetun pääoman tuotto ja oman pääoman 
tuotto. Niitä emme kuitenkaan tässä käy läpi. 
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OSA 1: MiKä ON TiLiNPääTöS? OSA 2: TuLOSLASKeLMA JA TASe  
OSA 3: YRiTYKSeN TOiMiNNAN LAAJuuS JA KANNATTAVuuS OSA 4: VAKAVARAiSuuS  

OSA 5: MAKSuVALMiuS JA TeHOKKuuS OSA 6: KeRTAuS JA YHTeeNVeTO

Tällä kertaa pAMin ekonomisti Sampsa Hamarila 
tarkastelee sitä, kuinka yrityksen vakavaraisuutta 
voidaan arvioida yrityksen tuloslaskelman ja taseen 
perusteella.

Yrityksen  
vakavaraisuus

liikevaihTo  75 000,00 €

materiaalit ja palvelut 
Aineet ja tarvikkeet
    Ostot tilikauden aikana -25 000,00€
    Varaston muutos -2 000,00 €
ulkopuoliset palvelut -8 850,00 €
materiaalit ja palvelut yhteensä -35 850,00 €

henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -15 000,00 €
Henkilösivukulut
    eläkekulut -5 000,00 €
    Muut henkilöstösivukulut -2 000,00 €
henkilöstökulut yhteensä -22 000,00 €

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -500,00 €

liiketoiminnan muut kulut -1 500,00 €

liikevoiTTo 15 150,00 €

rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot 200,00 €
Korkokulut -400,00 €
rahoitustuotot ja -kulut -200,00 €

voiTTo ennen 
SaTunnaiSia eriä 14 950,00 €

Satunnaiset erät
Konserniavustus -10 000,00 €

voiTTo ennen TilinPääTöS-
SiirToja ja veroja  4 950,00€

Tuloverot -1 212,75 €

TilikauDen voiTTo 3 737,25 €

Vakavaraisuutta tarkastelemalla saadaan selvyyttä 
siihen, kuinka omavarainen yritys on ja kuinka suuret 
yrityksen velat ovat suhteessa yrityksen myynnistä saa-
miin tuloihin. Tarkastelemme yrityksen vakavaraisuutta 
suhteellisen velkaantuneisuuden ja omavaraisuusasteen 
tunnuslukujen avulla.

SuhTeellinen velkaanTuneiSuuS
Suhteellisen velkaantuneisuuden avulla mitataan yrityk-
sen velkojen suhdetta yritystoiminnan laajuuteen. Jos 
yrityksen suhteellinen velkaantuneisuus on korkea, on 
yritystoiminnasta jäätävä ennen rahoituskuluja käteen 
huomattavasti enemmän rahaa kuin mitä velattomalla 
yrityksellä. 

edellisessä talouskoulun numerossa opetettujen käsit-
teiden avulla sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että korkea 
suhteellinen velkaantuneisuus edellyttää yleensä yrityksel-
tä hyvää ja vakaata käyttökatetta (käyttökate = liikevoitto 
+ poistot).Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että velkaisella 
yrityksellä rahoituskulujen ja velanhoitomenojen osuus on 
huomattavasti suurempi ja näistä menoista täytyy pystyä 
selviytymään, jotta yritystoiminta voi jatkua.

esimerkkiyrityksessämme laskemme suhteellisen vel-
kaantuneisuuden seuraavasti:
[(taseen velat – saadut ennakot)]/liikevaihto x 100 = % 
Toisin sanoen otamme taseen velat (vieras pääoma 
yhteensä 65 012,75 € + pakolliset varaukset 400 €) 
ja vähennämme tästä saadut ennakot 1 500 €. näin 
saamme 65 012,75 + 400 - 1500 = 63 912,75 €.

Nyt saadun summan jaamme liikevaihdolla ja kerrom-
me saadun tuloksen 100:lla. Näin: 
 63 912,75 / 7 5000 = 0,8522 -> 0,8522 x 100 = 85,2 %.
esimerkkiyrityksemme velat ovat varsin suuret liike-

Talouskoulu

vaSTaTTavaa 
 
oma pääoma 
Osakepääoma  20 000,00 € 
edellisten tilikausien voitto  55 000,00 € 
Tilikauden voitto  3 737,25 € 
oma pääoma yhteensä  78 737,25 € 
 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 
poistoero  200,00 € 
 
Pakolliset varaukset 
eläkevaraukset  400,00 € 
 
vieras pääoma 

Pitkäaikainen pääoma
Velat saman konsernin yrityksille  48 812,75 €

Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot  1 500,00 € 
Ostovelat  8 200,00 € 
Siirtovelat  6 500,00 € 

vieras pääoma yhteensä  65 012,75 € 

 
vaSTaTTavaa yhTeenSä  144 350,00 € 

TaSe 31.12.2013 
 
vaSTaavaa
 
Pysyvät vastaavat 
aineettomat hyödykkeet 
Aineettomat oikeudet  500,00 € 
 
aineelliset hyödykkeet 
Rakennukset ja rakennelmat  100 000,00 € 
Koneet ja kalusto  20 000,00 € 
 
Sijoitukset 
Osuudet saman konsernin yrityksissä    5 000,00€ 
Pysyvät vastaavat yhteensä  125 500,00 € 
 
vaihtuvat vastaavat 
vaihto-omaisuus 
Aineet ja tarvikkeet  15 000,00 € 
 
Saamiset 
Myyntisaamiset  250,00 € 
 
rahoitusarvopaperit 
Muut osakkeet ja osuudet  100,00 € 
 
rahat ja pankkisaamiset  3 500,00 € 
vaihtuvat vastaavat yhteensä  18 850,00 € 
 
vaSTaavaa yhTeenSä  144 350,00 € 

vaihtoon nähden. Tästä syystä yrityksen suhteellinen 
velkaantuneisuus on korkea ja suhteellisen velkaantunei-
suuden tilanne heikko. Yritystutkimusneuvottelukunnan 
YTN:n ohjearvot suhteellisen velkaantuneisuuden tulkin-
nalle ovat seuraavat; hyvä: alle 40 %, tyydyttävä: 40–80 
% ja heikko: yli 80 %.

omavaraiSuuSaSTe
Toinen vakavaraisuuden mittari, jota tarkastelemme, 
on omavaraisuusaste. Se kertoo, kuinka suuri osuus yri-
tyksen varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. 
Mitä korkeampi omavaraisuusaste on, sitä vakaammalle 
pohjalle yrityksen liiketoiminta rakentuu.

Korkea omavaraisuusaste kertoo siitä, että vaikka 
edessä olisi tappiollisia aikoja, eikä lisärahoitusta olisi 
saatavilla, yritystoiminnan jatkumiseen on paremmat 
mahdollisuudet, koska yritys voisi ääritilanteessa rahoit-
taa toimintaansa myymällä omaa omaisuuttaan, vaikka 
se saattaisi johtaa toiminnan supistumiseen. 

Taseen omaisuus muodostaa tavallaan puskurin yrityk-
sen mahdollisia tappioita vastaan, ja omavaraisuusaste 
mittaa tämän puskurin suuruutta.

esimerkkiyrityksessämme laskisimme omavaraisuusas-
teen seuraavasti: 
oma pääoma / (taseen loppusumma – saadut en-
nakot) x 100 = %. Toisin sanoen 78 737,25 € jaetaan 
(144 350 € – 1500 € = 142 850 €) saatavalla summalla 
eli 78 737,25 / 142 850 = 0,55 ja kun tämä kerrotaan 
100:lla, saadaan 55 %.

YTN:n ohjearvot omavaraisuusasteelle ovat seuraavat; 
hyvä: yli 40 %, tyydyttävä: 20–40 % ja heikko: alle 20 %.

Vakavaraisuuden yhteenvetona voimme todeta, että 
esimerkkiyrityksemme suhteellinen velkaantuneisuus on 
varsin korkea. Se tarkoittaa sitä, että käyttökatteen tulee 
olla hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste on toisaalta hyväl-
lä tasolla, joten puskuria tappion tekemiselle toisaalta 
on. Yritys voi myös sopeuttaa toimintaansa myymällä 
varallisuuttaan ja kuittaamalla velkoja pois, jolloin myös 
käyttökatevaatimus laskisi. 

Seuraavassa talouskoulun osassa katsomme vielä yri-
tyksen maksuvalmiuslukuja sekä toiminnan tehokkuutta 
ennen lopullista kaikkien tunnuslukujen yhteenvetoa.
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Talouskoulu

OSA 1: MiKä ON TiLiNPääTöS? OSA 2: TULOSLASKeLMA JA TASe  
OSA 3: yRiTyKSeN TOiMiNNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAiSUUS  

oSA 5: mAkSuvAlmiuS jA tehokkuuS OSA 6: KeRTAUS JA yHTeeNVeTO

Tällä kertaa paMin ekonomisti Sampsa Hamarila 
käy läpi olennaisimmat luvut yrityksen tehokkuuden 
ja maksuvalmiuden selvittämisessä. Seuraavassa ja 
viimeisessä talouskoulussa on luvassa kertausta ja 
yhteenvetoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Tehokkuus ja  
maksuvalmius

liikevaiHto  75 000,00 €

Materiaalit ja palvelut 
Aineet ja tarvikkeet
    Ostot tilikauden aikana -25 000,00€
    Varaston muutos -2 000,00 €
Ulkopuoliset palvelut -8 850,00 €
Materiaalit ja palvelut yhteensä -35 850,00 €

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -15 000,00 €
Henkilösivukulut
    eläkekulut -5 000,00 €
    Muut henkilöstösivukulut -2 000,00 €
Henkilöstökulut yhteensä -22 000,00 €

poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -500,00 €

liiketoiminnan muut kulut -1 500,00 €

liikevoitto 15 150,00 €

rahoitustuotot ja -kulut
Korko- ja rahoitustuotot 200,00 €
Korkokulut -400,00 €
rahoitustuotot ja -kulut -200,00 €

voitto ennen 
satunnaisia eriä 14 950,00 €

satunnaiset erät
Konserniavustus -10 000,00 €

voitto ennen tilinpäätös-
siirtoja ja veroja  4 950,00€

Tuloverot -1 212,75 €

tilikauDen voitto 3 737,25 €

toiMinnan teHokkuus  
Tehokkuuden osalta tarkastelemme henkilötyön reaalista 
tuottavuutta. Sitä voidaan tarkastella vertaamalla yrityksen 
jalostusarvoa (liikevoitto + poistot + henkilöstökulut) yrityk-
sen henkilöstökuluihin.  

Jos työn reaalituottavuus saa luvun yksi, koko yrityksen 
tuotos on kulunut henkilöstökuluihin. Mitä korkeamman 
arvon tunnusluku saa, sitä korkeampi on työn tuottavuus.

esimerkkiyrityksemme jalostusarvo olisi siis liikevoitto  
15 150 € + poistot 500 € + henkilöstökulut 22 000 € =  
37 650 €. Seuraavaksi verrataan saatua jalostusarvoa henki-
löstökuluihin. esimerkkiyrityksen työn reaalituottavuus 
on 37 650 € / 22 000 € = 1,7. esimerkkiyrityksen henkilö-
työn tuottavuus vaikuttaa hyvältä. Tunnusluku vaihtelee 
toimialoittain. 

MaksuvalMius
Maksuvalmiusmittareilla, eli quick ratiolla ja current ratiolla, 
tarkastellaan yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista 
veloistaan. Velkaa pidetään lyhytaikaisena, jos se erääntyy 
maksettavaksi vuoden sisällä. Maksuvalmiusmittareissa ver-
rataan valittua yrityksen omaisuuserää lyhytaikaisiin velkoi-
hin. Jos omaisuutta on enemmän kuin lyhytaikaista velkaa, 
mittarin arvo on suu rempi kuin yksi. Jos taas lyhyt aikaisen 
velan määrä on suurempi kuin valitun omaisuuserän arvo, 
mittarin arvo on pienempi kuin yksi.

quick ratio
Quick ratiolla testataan yrityksen kykyä selvitä lyhy-
taikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavalla 
omaisuudella. Tätä omaisuuserää kutsutaan yrityksen 
rahoitusomaisuudeksi. Se pitää sisällään mm. tilillä olevat 
rahat, pankkisaamiset, saamiset ja rahoitusarvopaperit. 

Talouskoulu

vastattavaa 
 
oma pääoma 
Osakepääoma  20 000,00 € 
edellisten tilikausien voitto  55 000,00 € 
Tilikauden voitto  3 737,25 € 
oma pääoma yhteensä  78 737,25 € 
 
tilinpäätössiirtojen kertymä 
Poistoero  200,00 € 
 
pakolliset varaukset 
eläkevaraukset  400,00 € 
 
vieras pääoma 

Pitkäaikainen pääoma
Velat saman konsernin yrityksille  48 812,75 €

Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot  1 500,00 € 
Ostovelat  8 200,00 € 
Siirtovelat  6 500,00 € 

vieras pääoma yhteensä  65 012,75 € 

 
vastattavaa YHteensä  144 350,00 € 

tase 31.12.2013 
 
vastaavaa
 
pysyvät vastaavat 
aineettomat hyödykkeet 
Aineettomat oikeudet  500,00 € 
 
aineelliset hyödykkeet 
Rakennukset ja rakennelmat  100 000,00 € 
Koneet ja kalusto  20 000,00 € 
 
sijoitukset 
Osuudet saman konsernin yrityksissä    5 000,00€ 
pysyvät vastaavat yhteensä  125 500,00 € 
 
vaihtuvat vastaavat 
vaihto-omaisuus 
Aineet ja tarvikkeet  15 000,00 € 
 
saamiset 
Myyntisaamiset  250,00 € 
 
rahoitusarvopaperit 
Muut osakkeet ja osuudet  100,00 € 
 
rahat ja pankkisaamiset  3 500,00 € 
vaihtuvat vastaavat yhteensä  18 850,00 € 
 
vastaavaa YHteensä  144 350,00 € 

Tiedot löytyvät taseen vastaavaa-puolelta.
esimerkkiyrityksemme taseessa rahoitusomaisuutta 

ovat rahat ja pankkisaamiset 3500 €, rahoitusarvopape-
rit 100 € ja saamiset 250 €. esimerkkiyrityksen rahoi-
tusomaisuus on siis 3500 € + 100 € + 250 € = 3 850 €. 

esimerkkiyrityksen lyhytaikaiset velat löytyvät taseen 
vastattavaa-puolelta lyhytaikaisen vieraan pääoman alta. 
Lyhytaikaiset velat ovat 1500 € + 8200 € + 6500 € =  
16 200 €. 

Quick ratio saadaan jakamalla rahoitusomaisuuden  
3 850 € lyhytaikaisilla veloilla 16 200 €. esimerkkiyrityk-
sen quick ratioksi on 3 850 € / 16 200 € = 0,3. Tavoitelta-
va taso yritykselle olisi yleisesti ottaen 1. yritystutkimus-
neuvottelukunnan yTN:n ohjearvot ovat seuraavat; hyvä: 
yli 1, tyydyttävä: 0,5–1, heikko: alle 0,5.  esimerkkiyrityk-
semme maksuvalmius on ohjearvojen mukaan heikolla 
tasolla. 

Quick ratio soveltuu myös toimialan yritysten väliseen 
vertailuun. Tunnusluvussa on huomioitava, että se kuvaa 
yrityksen rahoituspuskuria vain tilinpäätöshetkellä, eli esi-
merkkiyrityksessämme 31.12.2013. Luvun suuruus riippuu 
myös osin yrityksen toimialasta. Varsinkin kaupan alan 
yrityksillä voi olla hankalaa saavuttaa maksuvalmiudessa 
korkeita arvoja, koska pääomaa sitoutuu usein runsaasti 
varastoihin, joita quick ratiossa ei huomioida.

Current ratio
Current ratio lasketaan muutoin samalla tavalla kuin 
edellä käsitelty quick ratio, mutta omaisuuteen huomioi-
daan rahoitusomaisuuden lisäksi myös vaihto-omaisuus 
eli varastossa makaava tavara. 

Vaihto-omaisuuden muuttaminen käteiseksi on jo 
hieman hitaampaa kuin rahoitusomaisuuden tapauksessa. 
Current ration tarkasteluajanjakso onkin tavallaan quick 
ratiota pidempi, koska siinä oletetaan, että varasto saa-
daan muutettua niin sanotuksi likvidiksi omaisuudeksi.

esimerkkiyrityksessämme current ratiossa huomioitava 
omaisuus olisi rahoitusomaisuus 3 850 € + vaihto-omai-
suus 15 000 €. toisin sanoen current ratio esimerkkiyri-
tyksessämme on (3 850 € + 15 000 €) / 16 200 € = 1,2. 
yTN:n ohjearvot ovat current ratiolle seuraavat; hyvä: yli 
2, tyydyttävä: 1–2, heikko: alle 1. yTN:n mukaisella arvioin-
nilla esimerkki yrityksemme maksuvalmius on tyydyttäväl-
lä tasolla, kun vaihto-omaisuus on huomioitu.
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yHteenVetO
Seuraavaksi tarkastelemme yhteenvetotaulukon 
avulla esimerkkiyrityksen taloudellista tilaa.

Taulukossa on vedetty yhteen kaikki laskemam-
me tunnusluvut. Paras arvio on kirkkaan vihreä ja 
huonoin kirkkaan punainen. 

yhteenvetona voidaan sanoa, että kyseessä 
on pieni kasvava yritys, joka tekee hyvää tulosta. 
Toisaalta tuloksen on oltava korkealla tasolla, 
koska yrityksellä on velkaa. Taseesta kuitenkin on 
todettavissa, että velka koostuu saman konsernin 
yrityksiltä saaduista lainoista, joten niiden järjeste-
leminen lienee paljon mutkattomampaa, kuin jos 
rahoitus olisi hankittu pankista. 

yrityksen omavaraisuus on hyvällä tasolla ja 
siltä osin puskuria on jonkin verran heikompien 
aikojen eteen sattuessa. Maksuvalmius vaikuttaa 
olevan esimerkkiyrityksemme heikoin lenkki. Jos 
henkilöstökulut (tuloslaskelmassa 22 000 €/vuosi) 
jakautuvat tasaisesti eri kuukausille, niiden osuus 
kuukautta kohden on yli 1 800 €. 

Lisäksi yrityksen taseen vastattavaa-puo-

liiketoiminnan  laajuus liikevaihto liikevaihdon muutos
Tulos 75 000€ 10,3%

Arvio Pieni Hyvä

kannattavuus liikevoitto % käyttökate % nettotulos %
Tulos 20,2% 20,9% 18,3%

Arvio Erittäin hyvä Erittäin hyvä Erittäin hyvä

Vakavaraisuus Suht. velkaantuneisuus Omavaraisuusaste
Tulos 85,2% 55%

Arvio Heikko Hyvä

maksuvalmius quick ratio Current ratio
Tulos 0,3 1,2

Arvio Heikko Tyydyttävä

toiminnan tehokkuus työvoiman reaalinen
Tulos 1,7

Arvio Hyvä

lelta nähdään, että yrityksellä on ostovelkoja 
8 000 €. Tilikauden viimeisenä päivänä tilillä on 
ollut kuitenkin vain 3 500 € varoja (tieto löytyy 
ta seen vastaavaa-puolella "Rahat ja pankkisaa-
misten" alta), eikä saamisiakaan ole kuin nimeksi. 
Varastossa (tieto löytyy taseen vastaavaa-puolella 
vaihto-omaisuuden alta) on kuitenkin myytävää 
tavaraa jonkin verran, mutta varaston sisällöstä  
ei ole tarkempaa tietoa.

Lopuksi voidaan vetää yhteen, että yritys tekee 
hyvää tulosta, on tehokas ja vakavarainen, mutta 
käyttörahan puute saattaa tulla ongelmaksi. Jotta 
tilille saataisiin hieman enemmän puskuria, yritys 
voisi keskittyä esimerkiksi pidentämään yrityksen 
tekemien ostojen maksuaikoja ja lyhentämään asi-
akkaille myytyjen tuotteiden maksuaikoja, jolloin 
toiminnan pyörittäminen onnistuisi varmemmin 
tulorahoituksen (eli myynnistä saatavien tulojen) 
turvin. Lisäksi  
yritys voisi neuvotella pankin kanssa tililimiitin (ti-
lin luotolliseksi muuttaminen) käyttöön ottamises-
ta, jos sellaista yrityksellä ei käytössä vielä olisi. 
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Talouskoulu

OSA 1: MiKä ON TiLiNPääTöS? OSA 2: TuLOSLASKeLMA JA TASe  
OSA 3: yRiTyKSeN TOiMiNNAN LAAJuuS JA KANNATTAVuuS OSA 4: VAKAVARAiSuuS  

OSA 5: MAKSuVALMiuS JA TeHOKKuuS oSA 6: KeRTAuS JA yHTeeNveTo

Talouskoulun viimeisessä 
osassa kertaamme lyhyesti 
aiempien osien sisällön. Teemme 
yhteenvedon tunnusluvuista ja 
katsomme esimerkkiyrityksemme 
taloudellista tilaa kokonaisuutena.

Kertaus  
ja yhteenveto

OSa 1: mikä On tilinpäätöS
Jokainen liike- tai ammattitoimintaa harjoittava 
on kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidon perusteella 
on laadittava tilinpäätös tilikaudelta, esimerkiksi 
1.1.–31.12. Tilinpäätös sisältää pienillä yrityksillä 
tuloslaskelman ja taseen. Suuremmilla yrityksillä 
se sisältää näiden lisäksi rahoituslaskelman, liite-
tiedot ja toimintakertomuksen. 

OSa 2: tulOSlaSkelma Ja taSe
Tuloslaskelmasta löytyvät yrityksen tulot (tuotot) 
ja menot (kulut) tilikauden ajalta. Tase kuvaa 
yrityksen omaisuuden ja velkojen arvoa tiettynä 
ajankohtana, esimerkiksi 31.12. Tuloslaskelmasta 
selviää, onko yritys tuottanut tilikaudella tappiota 
vai voittoa. Taseen vastaavaa-puoli kertoo, mihin 
rahat on yrityksessä käytetty. Vastattavaa-puoli 
kertoo, mistä rahat yrityksen toimintaan ovat 
tulleet. Taseen vastaavaa- ja vastattavaa-puoli  
ovat yhtä suuret. 

OSa 3: yRitykSen tOiminnan  
laaJuuS Ja kannattaVuuS
Liiketoiminnan laajuuden tarkistamiseksi katsoim-
me liikevaihdon suuruutta, joka on 75 000 €.  

Liikevaihdon muutos, joka on 10,3 %, paljastaa 
onko liikevaihto kasvanut vai pienentynyt. Liiketoi-
minnan kannattavuuden selvittämiseksi laskimme 
liikevoittoprosentin (20,2 %), käyttökateprosentin 
(20,9 %) ja nettotulosprosentin (18,3 %).

OSa 4: VakaVaRaiSuuS
Vakavaraisuuden tutkimiseksi katsoimme yrityk-
sen suhteellista velkaantuneisuutta (85,2 %). Se 
paljastaa, kuinka velkainen esimerkkiyrityksem-
me on. Lisäksi laskimme yrityksen omavaraisuus-
asteen (55 %). Mitä omavaraisempi yritys on, sitä 
paremmassa tilanteessa se on, jos eteen tulee 
tappiollisia vuosia.

OSa 5: makSuValmiuS  
Ja teHOkkuuS
Maksuvalmiuden selvittämiseksi tutkimme 
esimerkkiyrityksen maksuvalmiuden tilaa Quick 
ration (0,3) ja Current ration (1,2) avulla. Toimin-
nan tehokkuuden mittarina käytimme henkilö-
työn reaalista tuottavuutta (1,7).

tuottavuus

yRitykSen kOkOnaiSaRViOnti




