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1 Johdanto 
 
 
Tässä kappaleessa esitellään tutkimuksen aihe sekä lähtökohdat. Lisäksi 

kappaleessa käydään läpi tutkimuksen tärkeimmät tavoitteet ja tutkimusta 

rajoittavat tekijät. Kappaleessa kuvataan myös, minkälaisella aineistolla ja millä 

tutkimusmenetelmällä tutkimus on toteutettu. Kappaleen lopussa käydään vielä 

lyhyesti läpi tutkimuksen kulku muiden lukujen osalta. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja aihe 

 

Vuonna 2007 alkanut talouskriisi ja sitä seurannut taantuma ovat selvästi lisänneet 

yritysten tarvetta tehostaa lyhyen aikavälin rahoituksen sekä varojen hallintaa. 

Tärkeässä roolissa lyhytaikaisen rahoituksen ja varojen hallinnassa on 

operatiivinen käyttöpääoman hallinta sisältäen vaihto-omaisuuden, 

myyntisaamisten sekä ostovelkojen hallinnan.  Huoli yritysten likviditeetin 

riittävyydestä ja käyttöpääoman hallinnasta on näkynyt myös tutkimusten valossa. 

Käyttöpääoman hallintaa koskevien tutkimusten määrä on selkeästi lisääntynyt 

viimeisen 10 vuoden aikana. Tutkimuksia käyttöpääoman hallinnasta on suoritettu 

erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi eri maiden, kuten Belgian (Deloof, 2003) ja 

Kreikan (Lazardis & Tryfonidis, 2006) pörsseissä sekä kehittyvillä markkinoilla 

kuten Pakistanin pörssissä (Raheman & Nash, 2007) toimivien yritysten välillä. 

Myös listaamattomien pk-yrityksien käyttöpääoman hallintaa on tutkittu esimerkiksi 

Garcia-Teruelin & Martinez-Solanon (2007) toimesta.  Käyttöpääoman hallintaa 

koskevat tulokset viittaavat yleisesti siihen, että käyttöpääoman hallinnalla on 

merkittävä yhteys yritysten kannattavuuteen.  Tutkimukset ovat siis tuoneet esiin 

tarpeen tehokkaalle käyttöpääoman hallinnalle, jolla varmistetaan tasapaino 

liiketoiminnan kannattavuuden ja riskin välillä. Käyttöpääoman hallinta on siis 

keino luoda joustavuutta yritysten talouteen sekä vastata muutoksiin 

toimintaympäristössä. 

 

Myös yrityksissä on ymmärretty lyhytaikaisen rahoituksen ja varojen hallinnan ja 
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tätä kautta koko operatiivisen liiketoiminnan tehostamisen merkitys paremmin 

talouden laskusuhdanteen seurauksena. KPMG:n (2011) yrityksille teettämän 

kassanhallintaa ja käyttöpääomaa koskevassa kyselytutkimuksesta käy ilmi, että 

yritykset pitävät juuri käyttöpääoman hallintaa pääasiallisena tavoitteenaan 

tehostaa omaa liiketoimintaansa. Käyttöpääoman tehokkaammalla hallinnalla 

yritykset muun muassa tavoittelevat parempaa velan takaisinmaksukykyä, 

parempaa suorituskykyä ja tätä kautta mahdollisuutta rahoittaa paremmin tulevia 

investointeja sekä maksaa omistajilleen parempaa tuottoa. Käyttöpääomaa onkin 

saatu tähän päivään mennessä parempaan hallintaan, sillä PwC:n (2014) tekemän 

tutkimuksen mukaan maailmanlaajuisesti reilun 7000 suurimman yrityksen 

keskimääräinen käyttöpääoman hallita on parantunut hieman viimeisen viiden 

vuoden aikana vaikka käyttöpääoma onkin määrällisesti kasvanut.  

 

Yrityksen kannattavuudella ja likviditeetillä on vahva sidos toisiinsa. Siksi 

käyttöpääoman hallinnalla on kannattavuuden lisäksi vaikutus myös yrityksen 

maksuvalmiuteen. Käyttöpääoman hallinnallisesta näkökulmasta 

maksuvalmiuteen vaikuttavat myyntisaamisten ja muiden saamisten hallinta, 

varaston hallinta ja lyhytaikaisten velkojen, kuten ostovelkojen hallinta.  Mikäli 

käyttöpääoman eri komponentit ovat tehottomasti hallinnoituja, näkyy tämä usein 

yrityksessä likviditeettiongelmana ja on tutkimusten mukaan myös suurin syy 

konkursseihin (Alavisinab & Davoudi, 2013, 2; Meszek & Powelski, 2006, 222;  

Raheman & Nasr, 2007, 279).  Tehokaan käyttöpääoman hallinnan tulisikin olla 

yritysten peruspilari kannattavan liiketoiminnan harjoittamisessa ja lisäarvon 

luomisessa omistajille (Nazir & Arfa 2007, 11). 

 

Taloudellisesta näkökulmasta yritys voi hallita käyttöpääomaansa joko 

aggressiivisella, kohtalaisella tai konservatiivisella lähestymistavalla. Yrityksen 

hallitessa lyhytaikaisiin varoihin kuuluvia myyntisaamisia ja vaihto-omaisuutta 

aggressiivisella menetelmällä, niiden määrää pyritään minimoimaan. Lyhytaikaisiin 

velkoihin kuuluvia ostovelkoja aggressiivisesti hallitessa yritys puolestaan pyrkii 

kasvattamaan ostovelkojensa määrää, eli pidentämään omien laskujensa 

maksuaikoja. Aggressiiviseen käyttöpääoman hallintaan liittyy kuitenkin 

mahdollisuus vakavaan maksuvalmiusongelmaan, mikäli käyttöpääoman hallinta 
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ei ole kontrolloitua. Konservatiivinen käyttöpääoman hallinta puolestaan on 

vastakohta aggressiiviselle käyttöpääoman hallinnalle, jolloin riski pienenee, mutta 

pääomaa sitoutuu käyttöpääoman eriin enemmän, jolloin yrityksen varat eivät ole 

tehokkaasti käytössä. (Nazir et al. 2009a, 22-23; Meszek & Polewski 2006, 226; 

Weinraub & Visscher 1998, 12).  

 

Käyttöpääoman tehokas hallinta on elintärkeää erityisesti valmistavissa 

teollisuuden yrityksissä, joilla suurin osa varoista on sitoutunut lyhytaikaisiin 

varoihin. Suurimmillaan varastot voivat sitoa jopa puolet yrityksen lyhytaikaisista 

varoista. (Horne & Wachowicz, 2000, 224; Sing, 2008, 54) Tämän tutkimuksen 

huomio keskittyykin tutkimaan juuri kahden suomalaisen valmistavan teollisuuden 

toimialan yritysten käyttöpääoman hallintaa.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sitä, miten käyttöpääoman hallinta on 

muuttunut kahdella valmistavan teollisuuden toimialalla vuosina 2007–2013, jolloin 

maailman taloudessa vallinnut taantuma koetteli yritysten taloutta raskaimmin. 

Ajanjaksoa 2007 – 2013 kutsutaan tutkimuksessa talouden laskusuhdanteen 

ajaksi. Tutkimuksessa käyttöpääoman hallinnalla tarkoitetaan käyttöpääoman 

erien optimaalista kokoa sekä niiden kiertoaikojen nopeutta, joiden perusteella 

käyttöpääoman hallinnan tehokkuutta voidaan arvioida. Myöhemmin teoriassa 

esiteltävän teorian mukaan se, minkälaisen suhteen käyttöpääoman erät käsittävät 

suhteessa muihin taseen varoihin ja velkoihin, voidaan kuvastaa sitä, onko 

käyttöpääoman hallinta varojen ja velkojen osalta aggressiivista, keskinkertaista 

vai konservatiivista. Käyttöpääoman määrää ja hallintaa verrataan yritysten 

kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen, jotka ovat taloudellisesta näkökulmasta 

kenties kriittisimpiä liiketoiminnan mittareita.  

 

Toimialoiksi valikoituivat metallituoteteollisuus sekä metsäteollisuustuotteiden 

valmistus, jotka kuuluvat valmistavan tehdasteollisuuden toimialoihin. Näin ollen 

niiden käyttöpääoman komponenttien osuus taseessa on huomattavasti suurempi 
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kuin monella muulla toimialalla. Toimialat on valittu Tilastokeskuksen 

toimialaluokitusta hyväksikäyttäen. Toimialojen valinnan perusteena on käytetty 

käyttöpääoman sekä sen eri komponenttien merkitsevyyttä suhteessa taseen 

loppusummaan. Lisäksi toimialojen valintaan on vaikuttanut niiden suuruus 

teollisuuden alan toimialoina. Tutkimusotokseen on kerätty molemmilta toimialoilta 

yhteensä 31 yrityksen tilinpäätösaineistoja. Tutkimusotos koostuu siis pienestä 

otoksesta pitkältä aikaväliltä.  Tutkimusaineistosta löytyy tarkemmin tietoa 

kohdasta 1.3- Tutkimusmenetelmä ja -aineisto sekä luvusta 4, jossa empiirisen 

aineistonkeruuta ja aineiston valintaan vaikuttaneinta asioita käsitellään 

tarkemmin. 

 

Tutkimusotos on kerätty vuosilta 2007-2013, jolloin taloudellinen laskusuhdanne 

koetteli yrityksiä maailmanlaajuisesti. Tutkimuksen kannalta onkin kiinnostavaa 

syventyä siihen, millä tavalla vallitseva taloustilanne on vaikuttanut valittujen 

toimialojen ja yritysten käyttöpääomaan hallintaan. Ovatko yritykset muuttaneet 

käyttöpääoman hallintaansa ajanjakson aikana ja millä tavoin tämä tulee esiin 

tunnuslukujen kautta. Käyttöpääomaa tarkastellaan omana kokonaisuutenaan, 

mutta myös miten käyttöpääoma ja sen hallinta on heijastunut muihin keskeisiin 

tunnuslukuihin.  

 

Aikaisempi tutkimus on sijoittunut tutkimaan lähinnä aikaa ennen nykyistä talouden 

alamäkeä. Aikaisempi tutkimus on myös keskittynyt pääosin käyttämään suuria 

tutkimusotoksia eri toimialoilta. Singhin & Kumarin (2014, 180) mukaan yli 50 

prosenttia käyttöpääomaa koskevista tutkimuksista on tehty käyttäen monialaista 

aineistoa vuosina 1980-2012. Valmistavia teollisuuden aloja koskevia tutkimuksia 

on tehty 15 prosenttia tutkimusten kokonaismäärästä, joka on melko vähän ottaen 

huomioon käyttöpääoman suuren merkityksen näillä aloilla.  Tässä tutkimuksessa 

keskitytään tutkimaan käyttöpääoman hallintaa juuri heikon taloustilanteen aikana, 

kahdelta valmistavan teollisuuden toimialalta, joilla käyttöpääoman osuus 

taseessa on merkittävän suuri.  
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Tutkimukselle voidaankin asettaa seuraavat tutkimusongelmat: 

  

Pääongelma: 

 

Kuinka käyttöpääoman määrä ja hallinta on muuttunut taloudellisen 

laskusuhdanteen aikana metsäteollisuuden ja metalliteollisuuden yrityksissä? 

 

Alaongelmat: 

 

Minkälaista käyttöpääoman hallintaa yritykset ovat käyttäneet ajanjaksolla? 

 

Millä tavoin yritysten käyttöpääoman muutokset ovat heijastaneet 

maksuvalmiuteen ja kannattavuuteen? 

 

Millä tavalla toimialat eroavat toisistaan käyttöpääoman hallinnan osalta? 

 

1.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 
 
Käyttöpääoman hallintaa on tutkittu viimeisten vuosien aikana paljon. Yhtenä 

merkittävänä syynsä tutkimusten lisääntymiseen on ollut maailman taloutta 

horjuttava talouskriisi, joka on saanut aikaan sen, että yritysten on entistä 

paremmin pystyttävä hallitsemaan varojaan sekä velkojaan. On myös selvää, että 

yritysten on myös pystyttävä toimimaan kannattavasti, jotta niiden toimintaa on 

taloudellisesta näkökulmasta järkevää jatkaa. 

 

Käyttöpääoman hallinnan tutkimus on keskittynyt valtaosin kahteen eri aspektiin. 

Toisaalta tutkimuksissa on keskitytty selvittämään käyttöpääoman hallinnan 

yhteyttä yritystoiminnan kannattavuuteen. Toinen vallitseva teema on ollut tutkia 

käyttöpääoman hallintaan vaikuttavia tekijöitä. Molempia näkökulmia on tutkittu 

lähinnä tilastollisin menetelmin regressio- ja korrelaatioanalyyseja käyttäen, 

hyödyntämällä yritysten tilinpäätösaineistoja. Tutkimuksissa käyttöpääoman 

mittarina on käytetty lähinnä käyttöpääomasykliä ja sen eri komponentteja. 
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Kannattavuutta puolestaan on mitattu erilaisilla tuloksen variaatiolla kuten 

myyntituottojen ja taseenloppusumman suhteella ja nettotuloksella. 

Kannattavuuden mittarina on esiintynyt myös kokonaispääomantuottoa kuvaava 

ROA. Käyttöpääomaan hallintaan vaikuttavina merkittävimpinä muuttujina 

puolestaan on pidetty muun muassa toimialaa, yrityksen kokoa, 

velkaantuneisuutta sekä kasvua (Singh & Kumar, 2014, s.185-187). Kuviossa 1 

esitetäänkin tutkimuksen teoreettinen viitekehys, jonka ympärille tutkimus 

rakentuu. 

 
 

 
Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja – aineisto 
 
 
Tutkimus on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen. Laadulliselle tutkimukselle 

ominaista on pyrkiä ymmärtämään tutkittavan ilmiön merkityksen ja tarkoituksen 

selvittämistä sekä kokonaisvaltaista ja syvempää käsityksen saamista ilmiöstä. 

(Hirsjärvi, S. & Huttunen, J. 1995. S. 174, 201) Tässä tutkimuksessa pyritään 
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ymmärtämään millä tavalla metsä- ja metalliteollisuuden yritykset ovat hallinneet 

käyttöpääomaansa vuosina 2007-2013. Tutkimusmenetelmänä käytetään 

vertailevaa tutkimusta. Vertailevan tutkimuksen avulla pyritään selvittämään 

kahden tai useamman tapauksen yhtäläisyyksiä ja eroja. Vertailevan tutkimuksen 

menetelmä on käyttökelpoinen useimmilla tieteenaloilla eikä sille ole määritelty 

tarkkaa menetelmää, jolla se toteutetaan. (Heidenheimer, A; Hecho, H & Adams, 

C 1983. S.505)  

 

Tälle tutkimukselle kuten laadulliselle tutkimukselle yleisestikin on ominaista, että 

tutkimusotantaa muodostettaessa on käytetty harkinnanvaraista otantaa. 

Tutkimusotanta ei ole kooltaan kovin suuri, jolloin aineistoa tutkitaan 

perusteellisemmalla tasolla. Aineistoon on valittu tutkimuksen kannalta 

tarkoituksenmukaisimmat ja olennaisimmat yritykset. (Eskola, J & Suoranta, J 

1998. S. 18, 60-61) Tutkimusaineiston keräämiseen käytettiin Voitto + - 

tietokantaa. Aineisto on kerätty valintakriteerejä käyttäen siten, että tutkimusotos 

koostuu keskisuurista tehdasteollisuuden yrityksistä metsä- ja metalliteollisuuden 

toimialoilta. Aineiston kerääminen on suoritettu satunnaisotantaa hyödyntäen 

siten, että suuremmasta joukosta on valittu tarkastelun perusteella molemmilta 

toimialoilta.  Tarkastelussa ja valinnoissa on korostettu saatavilla olevien yritysten 

tilinpäätöstietojen järkevyyttä sekä millä tavalla tiedot on esitetty tilinpäätöksessä. 

Näin ollen tutkimuksen ulkopuolelle on jätetty ne yritykset, joiden tilinpäätöstiedot 

ovat olleet puutteelliset etenkin käyttöpääomaan liittyvien erien osalta. Samoin 

ulkopuolelle on luonnollisesti jätetty yritykset, joiden tilinpäätöstietoja ei ole 

saatavilla tutkimukseen valitulla ajanjaksolla tai ne ovat ajautuneet konkurssiin tai 

muusta syystä lopettaneet toimintansa. 

  
Metsäteollisuustuotteiden osalta aineistoon valittiin toimialaluokituksen perusteella 

TOL 17- Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus ja siihen kuuluvat 

toimialat 171 – Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus sekä 172 – Paperi-, 

kartonki- ja pahvituotteiden valmistus. Metalliteollisuuden valmistavat yritykset 

puolestaan sisältyvät toimialaluokitukseen TOL 25 – Metallituotteiden valmistus. 

Tähän luokitukseen kuuluvat toimialanumerot; 251 – Metallirakenteiden valmistus, 

252 – Metallisäiliöiden ja – altaiden yms. Valmistus, 253 – Höyrykattiloiden 
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valmistus (pl. Keskuslämmityslaitteet), 254 – Aseiden ja ammusten valmistus, 255- 

Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia, 256 

– Metallien käsittely, päällystäminen ja työstä, 257 – Ruokailu- ja leikkuuvälineiden 

yms. sekä työkalujen ja rautatavaran valmistu sekä 259 – Muu metalliteollisuuden 

valmistus. Tilastollisen aineiston lisäksi tärkeänä osana tutkimusaineistoa ovat 

tutkimuksen teoreettisessa osuudessa käsitelty kirjallisuus ja aihetta käsittelevät 

tieteelliset julkaisut. Tutkimuksen empiiristä aineistoa käsitellään Excel – 

taulukkolaskentaohjelmassa, jossa lasketaan tälle tutkimukselle keskeiset 

tunnusluvut ja mitattavat tekijät ja laaditaan tutkimuksen taulukot sekä kuvaajat. 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne 
 
 
Tutkimus etenee siten, että tutkimuksen seuraavassa luvussa käsitellään 

aihealueeseen liittyvää kirjallisuutta ja aikaisempia tutkimuksia. Aluksi 

tarkastellaan yleisesti käyttöpääomaa ja sen mittaamista. Tämän jälkeen 

käsitellään sitä, mitä tarkoitetaan tehokkaalla käyttöpääoman hallinnalla ja 

minkälaisella lähestymistavalla käyttöpääoman hallintaa voidaan lähestyä. 

Seuraavaksi käsitellään käyttöpääoman muodostavien komponenttien eli 

myyntisaatavien, varaston (vaihto-omaisuuden) sekä ostovelkojen hallintaa 

koskevaa aikaisempaa tutkimusta ja kirjallisuutta. Näissä osiossa huomio kiinnittyy 

erityisesti siihen, millä tavoin näitä komponentteja hallitaan omina 

kokonaisuuksinaan. Käyttöpääoman hallinnan ja eri komponenttien hallinnan 

käsittelyllä on tarkoitus lisätä ymmärrystä niiden hallinnasta kokonaisuutena. 

Lisäksi tarkastellaan, millä mittareilla käyttöpääoman hallintaa on tehokasta ja 

järkevää tarkastella. Myös se, millä tavoin käyttöpääoman hallinta vaikuttaa 

yrityksen talouteen etenkin kannattavuuden ja yrityksen maksuvalmiuden kautta, 

on tarkastelun kohteena. Teoreettisessa osuudessa esitellään tutkimuksissa ja 

kirjallisuudessa esille nousseita hallinnan menetelmiä sekä millä tavoin niiden 

tehokkuutta mitataan ja arvioidaan. Lisäksi kappaleessa esitellään aiemman 

tutkimuksen tuloksia siitä, millä tavoin käyttöpääoman hallinta vaikuttaa yritysten 

kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen sekä mitkä yritysten ulkoiset ja sisäiset 

tekijät vaikuttavat käyttöpääoman hallintaan.  
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Tutkimuksen kolmas luku käsittää tämän tutkimuksen tutkimusotoksen. Ensin 

käsitellään tutkimuksen aineistokeruuseen liittyviä ja vaikuttaneita asioita. Lisäksi 

määritellään tutkimuksen kannalta olennaisimmat tunnusluvut sekä seurattavat 

muuttujat. Tämän jälkeen luvussa neljä tarkastellaan metallituote- ja 

metsätuoteteollisuuden valmistavien yritysten käyttöpääoman hallintaa ja 

käyttöpääoman kehitystä valitulla tarkasteluajanjaksolla. Tunnuslukujen, kuvaajien 

ja taulukoiden avulla pyritään selittämään ja analysoimaan, minkälaisia muutoksia 

yritysten taloudessa ja käyttöpääoman hallinnassa on tapahtunut tutkimuksessa 

saatujen tulosten avulla. Lopuksi tärkeimmät tutkimustulokset vedetään yhteen ja 

niitä verrataan teoreettisessa osuudessa esiteltyihin aikaisempaan kirjallisuuteen. 

Myös toimialojen muutoksia verrataan keskenään ja etsitään mahdollisia syitä 

eroille. 

 

Tutkimuksen viimeisessä luvussa johtopäätökset ja yhteenveto, kerrataan mitä 

tutkimuksessa on tehty. Tässä luvussa kerrataan tutkimuksen keskeisimmät 

tulokset ja se, miten ne asemoituvat suhteessa aiempiin tutkimuksiin. Samalla 

arvioidaan myös tutkimuksen luotettavuutta sekä tutkimuksen rajoituksia. Lisäksi 

esitetään, minkälaista käytännön merkitystä tutkimuksesta on eri sidosryhmille 

sekä pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2 Käyttöpääoman hallinta ja sen merkitys yrityksen taloudelle 
 

2.1 Käyttöpääoma ja sen mittaaminen 
 
 
Käyttöpääomasta puhuttaessa puhutaan yrityksen taseessa näkyvistä 

likvideimmistä varoista ja veloista. Käyttöpääoma koostuu kolmesta 

komponentista; myyntisaamisista, vaihto-omaisuudesta sekä osto-veloista. 

Osassa kansainvälistä kirjallisuutta käyttöpääomasta puhuttaessa puhutaan 

pelkästään lyhytaikaisista varoista (current assets) sekä lyhytaikaisista veloista 

(current liabilities). Tämä käsite pitää sisällään laajemman joukon eriä, käsittäen 

taseen varoista myös muun muassa rahat ja pankkisaamiset sekä lyhytaikaiset 

sijoitukset ja taseen veloissa muun muassa siirtovelat sekä rahoituslaitoksilta 

saatuja lainoja, jotka erääntyvät vuoden sisällä.  Tässä tutkimuksessa päähuomio 

keskittyy kuitenkin vain näiden kolmen komponentin tutkimiseen. 

Yksinkertaisuudessaan käyttöpääoma määritellään seuraavasti: 

 

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎 =             (1) 

+ Myyntisaamiset 

+ Vaihto-omaisuus 

- Ostovelat 

 

Käyttöpääoman mittaamisessa käytetään käyttöpääomasykliä. Käyttöpääomasykli 

mittaa aikaa, joka kuluu siihen, että yritys hankkii varastoonsa tuotteen, joka 

jalostetaan myytäväksi ja lopulta saa maksun myydystä tuotteestaan. 

Käyttöpääomasykli koostuu myyntisaamisten, vaihto-omaisuuden ja ostovelkojen 

kiertoajoista. (Deloof 2003, 576; Eljelly 2004, 50)  

 

Käyttöpääomasyklin kaava määritellään seuraavasti: 

 

Käyttöpääomasykli =               (2) 

Myyntisaamisten kiertoaika  

+ Vaihto-omaisuuden kiertoaika  

– Ostovelkojen kiertoaika 
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Myyntisaamisten kiertoaika määritellään seuraavalla tavalla: 

 

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎, 𝑝𝑣 =  
𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12 𝑘𝑘)
 𝑥 365            (3) 

 

Myyntisaamiset ovat käyttöpääomaa kasvattava tekijä ja myyntisaamisten 

kiertoaika kertoo kuinka monta päivää kestää, että yrityksen liikevaihto siirtyy 

saamisista yrityksen kassaan.  

 

Vaihto-omaisuuden kiertoaika puolestaan määritellään: 

 

𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎, 𝑝𝑣 =  
𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜−𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠−𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑘𝑜𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑡

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12𝑘𝑘)
 𝑥 365       (4) 

 

Myös vaihto-omaisuus on yrityksen käyttöpääomaa kasvattava komponentti. 

Vaihto-omaisuuden kiertoaika puolestaan kertoo, kuinka kauan vaihto-omaisuus 

on yrityksen eri varastoissa ennen kuin se myydään asiakkaalle. 

 

Ostovelkojen kiertoaika määritellään seuraavasti: 

 

𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑘𝑜𝑗𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑒𝑟𝑡𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎, 𝑝𝑣 =  
𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡

𝑂𝑠𝑡𝑜𝑡 + 𝑈𝑙𝑘𝑜𝑝𝑢𝑜𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑙𝑣𝑒𝑙𝑢𝑡 (12𝑘𝑘)
 𝑥 365          (5) 

 

Ostovelat puolestaan ovat käyttöpääomaa alentava komponentti. Sillä on siis 

päinvastainen vaikutus käyttöpääomaan kuin myyntisaamisilla ja vaihto-

omaisuudella. Toisin sanoen ostovelat vapauttavat pääomaa muuhun käyttöön, 

kun taas myyntisaamiset ja vaihto-omaisuus sitovat pääomaa. Ostovelkojen 

kiertoaika kertoo, kuinka monta päivä yrityksellä keskimäärin kuluu ostovelkansa 

maksamiseen tavarantoimittajille.  

 

Kuhunkin käyttöpääoman komponenttiin liittyy omia erityispiirteitä. Niissä 

tapahtuvilla muutoksilla voidaan saavuttaa sekä hyötyjä että haittoja. 

Myyntisaamiset suurina määrinä sitovat yrityksen pääomaa, mutta paremmilla 

myynnin ehdoilla voidaan kasvattaa myyntiä. Samoin vaihto-omaisuuden eli eri 



20 

 

varastojen (raaka-aine-, keskeneräisten tuotteiden – ja valmiiden tuotteiden 

varastot) sitovat paljon käyttöpääomaa ja voivat aiheuttaa maksuvalmiusongelmia, 

mikäli tuotteista ei päästä eroon. Toisaalta varastoja kasvattamalla varmistetaan, 

etteivät varastot tyhjene, jolloin myynti ja koko liiketoiminta kärsisivät. Ostovelat 

puolestaan vapauttavat yrityksen käyttöön pääomaa, mutta suuret ostovelat 

heikentävät yrityksen maksuvalmiutta. Kirjallisuudessa puhutaankin yleisesti 

kunkin komponentin optimaalisesta koosta sekä niiden välisestä harmoniasta. Kun 

puhutaan näiden komponenttien hallitsemisesta ja niiden välisestä optimaalisesta 

hallinnasta, puhutaan käyttöpääoman hallinnasta. (Deloof 2003, 573-574; Nazir & 

Afra 2009, 20; Mateut, Mizen & Ziane 2015, 434; Singh 2008, 54) Kuvio 2 

havainnollistaa koko käyttöpääoman hallintaprosessin. 

 

 

 

Kuvio 2. Käyttöpääomasykli ja sen komponentit (mukaillen Brandenburg 2013, 35) 

 

Kuten kuviosta 2 käy ilmi, käyttöpääomasyklin eri komponentit vaikuttavat 

yritykseen tuleviin ja lähteviin rahavirtoihin. Hankintavaiheessa pääomaa sekä 

sitoutuu että vapautuu saman verran, jolloin niiden rahavirtavaikutus on nolla. 

Vasta hankintojen maksuhetkellä syntyy rahavirtavaikutus, jolloin rahavirrat 

suuntautuvat ulos yrityksestä. Tämän jälkeen tulevissa vaiheissa rahavirrat tulevat 

yrityksen kassaan. Käyttöpääoman komponentit ovat siis merkittävä osa yrityksen 

Hankintojen	maksu Tuotteiden	myynti Kassaan	maksu

Rahojen	kerääminen
(Tulevat	rahavirrat)

Hankintakustannukset

Käyttöpääomasykli
(Ulosmenevät	rahavirrat	-	Sisääntulevat	rahavirrat)

Vaihto-omaisuuden	

kiertoaika

Inventaarion	(varaston)	
hankinta

+	Myyntisaamisten	
kiertoaika

-	Ostovelkojen	kiertoaika

=	Käyttöpääomasykli

Tuotanto	&	inventaarion	varastointi
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kassanhallintaan, jolla määritellään yrityksen lyhyen aikavälin rahoituspäätöksistä. 

Tehokkaalla kassanhallinnalla edesautetaan yrityksen kassavarojen ja 

maksuliikenteen mahdollisimman tehokasta hallintaa siten, että sitoutuneiden 

pääomien tuottavuus olisi mahdollisimman korkea ja vastaavasti että vieraan 

pääoman kustannukset olisivat mahdollisimman alhaiset. Operatiivisella 

kassanhallinnalla siis pyritään parempaan likviditeettiin, mutta toisaalta myös 

parhaaseen mahdolliseen kannattavuuteen. (Brandenburg 2013, 34-35; Eljelly 

2004, 49-50)  

 

2.2 Käyttöpääoman hallinta 
 
 
Käyttöpääoman hallinta yhdistetään yleisesti yritysten tekemiin valintoihin 

kannattavuuden, likviditeetin ja riskin välillä. (Weinraub & Visscher 1998, 11) 

Käyttöpääoman hallinta pitää sisällään yritysten päätöksiä lyhytaikaisen 

rahoituksen järjestämisestä ja vaihto-omaisuuden hankinnasta sekä niiden 

käytöstä. Sen tärkeimpänä tavoitteena on ylläpitää komponenttien välistä 

tasapainoa. Filbeck & Kruegerin (2005) mukaan menestyksekäs liiketoiminta 

riippuu taloudellisen johdon kyvystä hallita tehokkaasti käyttöpääoman 

komponentteja. Paremmalla käyttöpääoman roolin ja siihen vaikuttavien tekijöiden 

ymmärtämisellä yritykset voivat siis pienentää liiketoimintaan kohdistuvia riskejä ja 

parantaa liiketoiminnan suorituskykyä. (Nazir & Arfa 2009a, 21) Käyttöpääoman 

komponentit muodostavat tyypillisesti merkittävän osan yritysten taseen 

loppusummasta, minkä vuoksi niiden tehokkaalla hallinnalla on erittäin suuri 

vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Tämän vuoksi käyttöpääoman hallinta tulisikin 

olla tärkeä osa yritysten talouden hallintaa. (Deloof 2003, 573)  

 

Yadav et. al (2009, 34) mukaan käyttöpääoman hallinta yrityksissä ei kuitenkaan 

tulisi olla staattista, vaan yritysten tulisi pystyä muuttumaan tilanteen sitä 

vaatiessa. Taloudessa tapahtuvat muutokset ovat suurin yksittäinen tekijä, jonka 

tulisi vaikuttaa käyttöpääoman hallinnan strategiaan ja näihin muutoksiin tulisi 

pystyä vastaamaan mahdollisimman nopeasti.  Myös Filbeck & Kruegerin (2005) 

tutkimuksen tulokset korostivat tehokkaan käyttöpääoman hallinnan merkitystä. 
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Yhteensä 32 toimialaa käsittäneessä yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa havaittiin, 

että käyttöpääoman hallinta yrityksissä on muuttunut merkittävällä tavalla ajan 

myötä. Lisäksi käytäntöjen havaittiin muuttuneen merkittävästi myös toimialojen 

sisällä.  

 

Käyttöpääoman hallinnan keinoja on erilaisia ja niiden vaikutukset yritysten 

talouteen ja liiketoimintaan ovat erilaisia. Meszek & Polewskin (2006, 226) mukaan 

käyttöpääoman hallintaan vaikuttaa se, minkälaisia käytäntöjä yritykset harjoittavat 

käyttöpääoman hallinnassa. Taloudellisesta näkökulmasta käyttöpääoman 

hallinnan käytännöt voidaan jakaa aggressiiviseen, kohtalaiseen sekä 

konservatiiviseen (varovaiseen) hallintaan. Hallinnan aggressiivisuutta mitataan 

vertaamalla yrityksen lyhytaikaista omaisuutta ja toisaalta lyhytaikaisia velkoja 

yrityksen koko omaisuuteen. Kussakin käytännössä ilmenevät yrityksen tekemät 

valinnat kannattavuuden, likviditeetin sekä näiden aiheuttamien riskien välillä. 

Aggressiivisella käyttöpääoman hallinnalla pyritään pitämään lyhytaikaiset varat 

mahdollisimman vähäisenä, jolloin tehostamaan myyntisaamisten sekä varastojen 

kiertoa. Samalla pääomaa vapautuu investointeihin, kassavirrat parantuvat ja 

kannattavuus paranee. Toisaalta aggressiivisella hallinnalla lyhytaikaisia velkoja 

pidetään suurina, jolloin pääomaa ei kulu ostovelkojen takaisinmaksuun. Samalla 

lyhytaikaisen velan määrä suhteessa pidempiaikaiseen velkaan kasvaa. 

Aggressiivisen käyttöpääoman hallinta kuitenkin kasvattaa yrityksen riskiä joutua 

maksuvalmiusongelmiin.  Konservatiivisella eli varovaisella käyttöpääoman 

hallinnalla puolestaan lyhytaikaiset varat pyritään pitämään korkeampina, jolloin 

niiden osuus suhteessa yrityksen varoihin kasvaa. Tällöin kiertoajat 

myyntisaamisten ja varastojen osalta ovat pidemmät kuin aggressiivisella 

hallinnalla. Toisaalta taas lyhytaikaisia velkoja pyritään pitämään maltillisena ja 

sen määrä pysymään minimissään, jolloin likviditeettiriski säilyy alhaisempana. 

Keskinkertainen (moderate) käyttöpääoman hallinta sijoittuu menetelmänä 

aggressiivisen ja konservatiivisen hallinnan väliin (Arfa et al. 2007,15; Nazir et al. 

2009a, 22-23 ; Meszek et al. 2006, 226; Weinraub et al. 1998, 12). 
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Kuvio 3. Käyttöpääoman hallinnan menetelmät (mukaillen Meszek et. al. 2006 s. 

226) 

 

Yllä oleva kuvio 3 havainnollistaa sen, millä tavoin käyttöpääoman hallinnan 

menetelmä vaikuttaa yritysten lyhytaikaisten varojen ja velkojen osuuteen 

yrityksen koko omaisuudesta. Samoin kuvasta käy ilmi, miten tuotto, kannattavuus 

ja riski käyttäytyvät eri menetelmien välillä. Yritysten käyttämät käyttöpääoman 

hallinnan strategiat voidaan selvittää yksinkertaisella varojen ja velkojen suhdetta 

kuvaavalla kaavalla. Varojen hallinnan strategia lasketaan seuraavalla kaavalla:  

 

 

𝑉𝑎𝑟𝑜𝑗𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 =
𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡

𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡− 𝑗𝑎 𝑝𝑖𝑡𝑘ä𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡
           (6) 

 

 

Mitä pienempi suhde lyhytaikaisilla varoilla on yrityksen varoista, sitä 

1.0

- korkea tuotto ja kannattavuus - tasainen tuotto ja kannattavuus
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aggressiivisempaa käyttöpääoman hallintaa yritys käyttää. Suurempi suhde viittaa 

konservatiivisempaan käyttöpääoman hallintaan. Vastaavasti velkojen hallintaa 

kuvaava kaava on seuraava: 

 

𝑉𝑒𝑙𝑘𝑜𝑗𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎 =
𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡

𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡−𝑗𝑎 𝑝𝑖𝑡𝑘ä𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑡
           (7) 

 

Tässä puolestaan suurempi suhdeluku kuvastaa aggressiivisemmasta 

käyttöpääoman hallinnasta yrityksestä. Pieni suhdeluku puolestaan viittaa 

konservatiivisempaan käyttöpääoman hallintaan velkojen osalta.   

 

Käyttöpääoman hallinta korostuu yrityksen koon pienentyessä. Pienillä yrityksillä 

on luonnollisesti rajatummat resurssit niin käyttöpääoman hallintaan kuin 

yleisestikin liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen hallintaan, jolloin resursseja 

joudutaan allokoimaan yrityksen tärkeiksi määritellyille toiminnoille. Howorth & 

Westhead (2003) tutkivat pienten yritysten käyttöpääoman hallintaa Isossa-

Britanniassa. Tutkimusotokseen valittiin yhteensä 130 000 yritystä. Aikaisemmista 

tutkimuksista poiketen, he eivät koonneet yrityksiä yhdeksi homogeeniseksi 

ryhmäksi vaan tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia käyttöpääoman 

hallinnan käytäntöjä pienet yritykset noudattivat. Klusterianalyysin perusteella he 

pystyivät erottamaan neljä eri pääluokkaa käyttöpääoman hallinnan käytännöistä 

pienten yritysten välillä.  

 

Yritykset, jotka hallitsivat käyttöpääomaansa vähemmissä määrin, olivat odotetusti 

taidoiltaan rajallisempia. Tähän kuuluneilla yrityksillä oli kuitenkin korkea tuotto, 

mutta yrityksillä ei ollut kiinnostusta kasvuun. Näillä yrityksillä oli vähän 

ulkopuolista rahoitusta, luotto-ostot olivat vähäisiä ja myyntisaamiset heille 

maksettiin ajallaan. Sen sijaan kolmen muun tutkimuksessa havaitun luokan avulla 

yrityksiä voitiin luokitella tarkemmin niiden harjoittaman käyttöpääoman hallinnan 

perusteella. Tyypillisesti kassanhallintaan keskittyneet yritykset olivat suurempia, 

niiden liiketoiminta oli kausiluonteisempaa ja ulkoista rahoitusta käytettiin 

enemmän. Näillä yrityksillä havaittiin olevan mahdollisesti myös enemmän 

ongelmia rahavirtojen hallinnan kanssa. Varastonhallintaan fokusoituneet yritykset 

puolestaan olivat pienempiä, niillä oli vähän ulkoista rahoitusta ja näiden yritysten 
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tuotantoajat olivat pitkiä. Luotonhallintaan tehostaneilla yrityksillä on tyypillisesti 

heikko kannattavuus, halu kasvuun, ostot suoritettiin luotolla sekä asiakkaiden 

maksuajoissa oli viivästyksiä. (Howorth& Westhead, 2003, 106-108) Tutkimuksen 

perusteella voidaankin todeta, että etenkin pienet yritykset, joilla tyypillisesti on 

pienemmät resurssit keskittävät osaamisensa niiden liiketoiminnan kannalta 

olennaisimpiin ja ongelmallisimpiin alueisiin.  

 

2.3  Ostovelkojen hallinta 
 
 
Ostovelat ovat nimensä mukaisesti yrityksen velkoja asiakkailta ostetuista 

tuotteista ja palveluista. Ostovelkojen saldo on siis seurausta yrityksen tarpeesta 

ostaa palveluita, tuotteita tai muita hyödykkeitä. Yksittäisen yrityksen 

näkökulmasta tarkasteltuna paras tapa käsitellä ostovelkoja on hyödyntää koko 

maksuaika, mikäli taloudellisia hyötyjä, kuten käteisalennuksia tai muita nopeaan 

maksuun kannustavia intressejä ei ole tarjolla. Mikäli yritys suorittaa maksun 

ennen maksuajan päättymistä, menettää se tuottoja, koska tällöin rahaa sitoutuu 

käyttöpääomaan rahoitukseen. Mikäli alennuksia on kuitenkin tarjolla, tulee 

tilanteita tarkastella tapauskohtaisesti laskemalla muun muassa alennuksesta 

saatava todellinen vuosikorko. Mikäli vuosikorko on suurempi kuin aikaisin 

takaisinmaksettavaan laskuun käytetty pääomankustannus, on alennus järkevää 

hyödyntää. (Mott 2005, s.241; Payne 2007, s.33) Toisaalta maksujen 

viivästäminen antaa aikaa tuotteiden laadun arvioimiseen. Maksun viivästyttämistä 

voidaan käyttää myös halpana ja joustavana rahoituksen lähteenä. Mutta kuitenkin 

maksun viivästyttäminen aiheuttaa enemmän kustannuksia, mikäli 

tavarantoimittaja tarjoaa käteisalennusta ennenaikaisesta maksusta. Yleisen 

käsityksen mukaan kannattavammat yritykset maksavat laskunsa nopeammin kuin 

kannattamattomammat. Toisaalta maksujen tehostaminen ja nopeuttaminen voi 

myös kasvattaa kannattavuutta vaikka käyttöpääoman rahoitukseen sitoutuisikin 

rahaa, koska nopeille maksujärjestelyille tarjotaan usein myös merkittäviä 

alennuksia. (Deloof  2003, s.580-585) 

 

Kaskinen (2007, s. 48- 51) korostaa ostovelkojen hallinnan tärkeyttä, sillä 

ostovelat edustavat yritysten taloudellisia sitoumuksia ja näin ollen myös 
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yrityksestä lähteviä rahavirtoja. Tehokas ostovelkojen hallinta vaatii yritykseltä 

toimivan ostovelkojen hallintapolitiikan, jonka toteutumiseksi tarvitaan tehokkaat 

kontrollit. Kontrollien avulla siis valvotaan, että yrityksen haluamaa politiikkaa 

toteutetaan. Yrityksillä tulisi olla parempi käsitys laskuista, jotka ovat sisällä yhtiön 

maksuprosessissa, mitkä laskut ovat kulkeneet jo prosessin läpi eli on jo maksettu 

ja kuinka paljon maksamattomien laskujen kokonaisosuus on velasta. 

Tehokkaamman maksuprosessin taustalla puolestaan on teknologian 

hyödyntäminen osana yritysten maksuprosesseja. Esimerkiksi automatisoidulla 

laskujen käsittelyjärjestelmillä laskut otetaan kiertoon heti niiden saavuttua. 

Järjestelmät takaavat myös kontrollien toimivuuden ja jättävät audit trail- 

kirjausketjun, jolla parannetaan yrityksen toiminnan läpinäkyvyyttä. Teknologian 

hyväksikäyttämisellä vähennetään myös ostovelkojen hallintaan liittyviä 

kustannuksia, sillä manuaalinen laskujen käsittely on aikaavievää ja 

kustannustehotonta. 

 

2.4 Myyntisaamisten hallinta 
 
 
Myyntisaamiset ovat yrityksen myynneistä syntyviä saamisia asiakkailta. Ne ovat 

siis seurausta yrityksen antamasta luotosta asiakkailleen. Myyntisaamisten hallinta 

on tärkeä osa yrityksen käyttöpääoman hallintaa, sillä juuri myyntisaamiset 

toimivat yrityksen rahavirran lähteenä. Luoton antamisella yritys pyrkii 

saavuttamaan suurempia myyntejä ja tätä kautta suurempia tuottoja. (Mott 2005, 

237) Petersen & Rajan (1997) tutkimuksen mukaan pienten yritysten 

myyntisaamisten osuus yritysten myynnistä oli 7,3 %:ia, kun vastaava osuus 

suurilla yrityksillä oli 18,5 %:ia. Tutkimuksen mukaan suurimmat myyntisaamiset 

suhteessa myynteihin oli pienissä yrityksissä kaivostoiminnassa (9,9 %), 

rakennusteollisuudessa (10,4%) sekä valmistavassa tehdasteollisuudessa (11,8 

%). Suurten yritysten osalta suurimmat myyntisaamiset suhteessa myynteihin oli 

kaivostoiminnassa (28,7 %), valmistavassa tehdasteollisuudessa (19,1 %) sekä 

kuljetusalalla (16,2%). Tutkimustulokset osoittavatkin, että yrityskoolla on 

merkittävä vaikutus myyntisaamisten suuruuteen. Mian ja Smith (1992) 

raportoivat, että amerikkalaisten valmistusalan yritysten taseen varoista 21 %:ia oli 



27 

 

myyntisaamisia. Deloof (2003) mukaan belgialaisten yritysten myyntisaamisten 

osuus taseessa vastasi 17 %:ia. Molina & Preve (2009) tutkimuksen tulokset olivat 

samansuuntaisia. He raportoivat myyntisaamisten olleen 18 %:in osuus taseen 

varoista. Myyntisaamisten voidaankin tutkimusten valossa todeta muodostavan 

yhden merkittävimmistä eristä yritysten kokonaisvaroista. 

 

Kuten jo edellä mainittiin, myyntisaamiset ovat myynneistä asiakkaille syntyneitä 

asiakasluottoja. Toisin sanoen asiakkaille annetaan maksuaikaa eli luottoa 

saamansa tuotteen tai palvelun maksamiseen.  Giannetti, Burkart & Ellingsen 

(2011) mukaan yritysten luotonantopolitiikka muodostuu suoraan sen 

seurauksena, minkälaisia tuotteita he myyvät. Kauppaluoton antaminen asiakkaille 

korreloi suoraan siihen, millaiset myytävän tuotteen ominaisuudet ovat. Toisin 

sanoen palveluita ja erikoistuotteita tarjoavat yritykset ovat halukkaampia 

myymään asiakkailleen luotolla kuin normaaleja ja välttämättömiä kulutustuotteita 

sekä – palveluita tarjoavat yritykset.  Mateut, Mizen & Ziane (2015) mukaan myös 

yritysten varastonhallinta vaikuttaa siihen, mikä on yritysten luotonantopolitiikka. 

Yritykset haluavat myydä luotolla ja minimoida varastointikustannuksiaan, etenkin 

kun tuotteiden kysyntä on epävarmaa. Yritykset, joilla suuri osa vaihto-

omaisuudesta sitoutuu raaka-aineisiin lisäävät kauppaluotonantamista 

asiakkailleen suhteessa myyntiin, koska raaka-ainevarastot ovat viimeinen 

vaihtoehto, johon yritykset haluavat sitoa pääomaa pitkäksi aikaa. Yritykset siis 

vähentävät varastointikustannuksiaan myynnin kautta. (Mateut, Mizen & Ziane, 

2015 s.434) 

 

Mian et al. (1992) tutkivat yhdysvaltalaisten yritysten käyttämiä myyntisaamisten 

luotonhallinta käytäntöjä AICPA:n  ((American Institute of Certified Accountants) 

teettämän kyselyn pohjalta. Tutkimusotos perustui AICPA:n kyselyyn 

osallistuneista 600 yrityksestä.  Milan et al. (1992) keskittyivät tutkimaan erityisesti 

kolmea käytäntöä; factoringia (myyntisaatavien myymistä kolmannelle 

osapuolelle), saatavien vakuuttamista (secured debt) sekä tytäryhtiön käyttämistä 

yrityksen luotonhallintayksikkönä. Yritysten käyttämää luotonhallinta käytäntöä 

verrattiin myyntisaamisissa tapahtuneisiin muutoksiin. Tutkimuksen mukaan 

parhaat tulokset myyntisaamisten luotonhallinnassa saavutettiin yrityksissä, joissa 
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luotonhallinta hoidettiin tytäryhtiöiden kautta. Sen sijaan esimerkiksi factoringin 

käyttö sekä saatavien vakuuttaminen eivät saaneet tulosten valossa yhtä hyviä 

tuloksia kuin myyntisaatavien luotonhallinta tytäryhtiön kautta. 

 

Petersen & Rajan (1997) puolestaan tutkivat, millaiset yritykset tarjoavat 

kauppaluottoa ja millaisille yrityksille luotta myönnetään. Tutkimusaineisto koostui 

amerikkalaisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joita tutkimusotokseen 

valikoitui yhteensä 3404. Tutkimustulokset osoittivat odotetusti, että toimittajat 

tarjosivat kauppaluottoa enemmän yrityksille, joilla oli korkeampi luottoluokitus. 

Nämä yritykset kuitenkin käyttivät vähemmän ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi 

pankeilta, johtuen niiden paremmasta taloudellisesta tilasta. Sen sijaan yritykset, 

joiden myynti laski sekä yritykset, jotka tekivät tappiota, kasvattivat tulosten 

mukaan luotonantoaan yrityksille, sillä näiden yritysten myyntisaamisten määrä 

kasvoi olennaisesti. Petersenin & Rajanin (1997) mukaan kasvu saattoi johtua 

yritysten halusta kasvattaa markkinaosuuttaan tai hallitsemattomasta saamisten 

kasvusta puutteellisin luotonvalvonnasta seurauksena. 

 

Molinan & Preven (2009) tutkimustulokset olivat samansuuntaisia Petersenin & 

Rajanin (1997) tutkimuksen kanssa. He tutkivat suurten yritysten myyntisaamisten 

ja niiden hallinnan muutoksia. Compustatista kerätty aineisto koostui yhteensä 60 

202 yrityksestä ja aineistoa kerättiin aikaväliltä 1978 - 2000. Tutkimuksen 

päähuomio oli taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset ja taloudellisen 

ahdingon vaikutukset myyntisaamisten hallintaan. Molina & Preve (2009) 

tutkimuksen tulokset osoittivat, että yritykset kasvattivat myyntisaamisten määrää 

tarkoituksenaan kasvattaa markkinaosuuttaan, kun heillä on ongelmia 

kannattavuuden ja tuoton kanssa, mutta muuttivat menettelytapaansa 

taloudellisessa ahdingossa niin, että he pyrkivät vähentämään myyntisaamisten 

määrää. Tutkimus osoitti myös, että keskittyneillä teollisuuden aloilla  toimivilla 

yrityksillä oli riittävästi markkinavoimaa luottopolitiikkansa keventämiseen. 

Vastaavasti rajusti kilpailluilla teollisuudenaloilla myyntisaamisten määrän ja 

luottopolitiikan muuttaminen oli haastavampaa ja rasitti yrityksen taloutta 

enemmän. Tutkijoiden mukaan tämä johtui siitä, että kilpailluilla teollisuudenaloilla 

toimivien yritysten asiakkailla eivät ole painostettuja muuttamaan mainettaan 
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luotettavana maksujen maksajana, koska vaihtoehtoisten toimittajien määrä oli niin 

suuri, että asiakkaat pystyivät tämän vuoksi venyttämään maksuaikojaan. Toisin 

sanoen yritysten myynnin menetykset ja tappiot heikensivät heidän kykyä muuttaa 

heidän asiakkaidensa maksukäyttäytymistä kilpailluilla teollisuuden aloilla. 

Tulokset korostivat myös myyntisaamisten hallinnan tärkeyttä etenkin 

taloudellisissa vaikeuksissa olevissa yrityksissä, sillä pahimmissa tapauksissa 

myyntisaamisten määrän pudotus vastasi jopa kolmasosan pudotusta myynnissä 

sekä osaketuotoissa kyseisissä yrityksissä. 

 

2.5 Vaihto-omaisuuden eli varastojen hallinta 
 
 
Etenkin valmistavissa tehdasteollisuuden yrityksissä vaihto-omaisuus on 

merkittävä osa yritysten tasetta. Valmistavissa tehdasteollisuuden yrityksissä 

vaihto-omaisuuteen sitoutuu merkittävä määrä rahaa eri varastoihin, kuten raaka-

aine-, keskeneräisten tuotteiden sekä valmiiden tuotteiden varastoihin. Tämän 

takia etenkin valmistavissa yrityksissä eri varastojen hallinta on ratkaisevassa 

roolissa. (Mott 2005, 242) Tämän vuoksi yritykset, jotka tavoittelevat 

tehokkaampaa käyttöpääoman hallintaa ja pienempää käyttöpääoman määrää, 

tulisi keskittyä ensisijaisesti pienentämään varastojaan (Rafuse 1996, 59).  

 

Varaston hallinta on yksi tärkeimmistä lyhytaikaisten varojen elementistä, joka 

heijastaa suoraan yrityksen sijoittamaan varallisuuteen.  Vaihto-omaisuuden 

tehokas hallinta on välttämätöntä, jotta tarpeettomilta investoinneilta voidaan 

välttyä.  Varastojen hallintaa laiminlyövät yritykset kohtaavat väistämättä ongelmia 

kannattavuudessa pitkällä aikavälillä. Tarve tehokkaalle varastojen hallinnalle 

yrityksissä on kasvanut etenkin globaalin kilpailun aikakaudella. Käyttöpääoman 

optimaalinen taso edellyttää lyhytaikaisten varojen tason määrittelemistä 

sellaiseksi, jossa kokonaiskustannukset saadaan minimoitua. Koska vaihto-

omaisuus on merkittävä osa käyttöpääomaa, on käyttöpääoman hallinta 

merkittävimmiltä osiltaan juuri varastojen hallintaa. Varastot ovat yksi suurimmista 

lyhytaikaisten varojen komponenteista, jotka edellyttävät merkittävä investointeja 

yritykseltä.  Varastojen päätarkoituksena on, että yrityksen jokainen funktio olisi 

itsenäinen toisistaan, jotta viivästys jollain alueella ei vaikuttaisi tuotanto- ja 



30 

 

myyntitoimintoihin. Tuotannon alasajo johtaa kasvaneisiin kustannuksiin ja 

viivästykset toimituksissa voivat johtaa asiakkaiden menettämiseen. Tämän vuoksi 

varastojen hallinta on merkittävä osa jokaisen yrityksen liiketoimintaa. (Sing 2008, 

54) 

 

Ideaalitilanteessa yritykset pitäisivät korkeita varastoja, jotta näihin tilanteisiin ei 

jouduttaisi. Tällöin tuotanto olisi joustavaa. Tosiasiassa varastot kuitenkin sitovat 

valtavasti pääomaa ja synnyttävät, joita aiheutuu varastoinnista ja niiden 

ylläpidosta. Koska investoinnit sitovat yrityksen varoja, yritysten on varmistettava 

että varastot ovat oikealla tasolla. Liian suurten varastojen seurauksena, yritykset 

menettävät mahdollisuuden käyttää varojaan tehokkaammin, kun taas liian pieninä 

varastot voivat aiheuttaa yrityksillä menetyksiä tuotoissa. Varastot voivat olla 

parhaimmillaan jopa 50 prosenttia yrityksen lyhytaikaisista varoista. Tämän vuoksi 

tarkasteltaessa koko käyttöpääoman hallintaa, on syytä analysoida yrityksen 

varaston kokoa.  Tämän vuoksi optimaalisen varastotasojen ylläpito on tärkeää. 

(Sing 2008, 54) 

 

Koska varastonhallintaan liittyy monenlaisia yrityksen toimintaan kriittisesti liittyviä 

riskejä, on tehokkaamman varastonhallinnan tueksi kehitetty useita erilaisia 

malleja. Näiden mallien tarkoituksena on auttaa löytämään optimaalinen vaihto-

omaisuuden koko. Tunnetuimmat mallit lienevät Optimaalisen eräkoon EOQ-malli 

(Economic Order Quantity) sekä JOT-periaate,  joka on lyhenne sanoista ”juuri 

oikeaan aikaan” (eng. JIT, Just In Time). EOQ-mallin avulla yritykset pystyvät 

määrittämään tilausmäärän, jolla voidaan minimoida varastointikustannuksia sekä 

tilauskustannuksia. JOT periaatteella puolestaan tarkoitetaan sellaista 

hankintaperiaatetta, jolla minimoidaan välivarastot sekä odotusajat tuomalla 

tarvittava määrä tuotantokappaleita oikeaan aikaan suoraan tuotantolinjoille, jolloin 

pääoman kiertonopeus ja kannattavuus paranee. (Capkun, Hameri & Weiss 2009, 

790; Mott 2005, 243-244)  

 

Capkun et. al. (2009) tutkivat laaja-alaisesti amerikkalaisten valmistusyritysten 

varaston hallinnan tehokkuutta ja sen yhteyttä yritysten taloudelliseen 

suorituskykyyn. Tutkimuksessa varaston hallinnan ja taloudellisen suorituskyvyn 
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välistä yhteyttä tutkittiin siten, että vaihto-omaisuutta tarkasteltiin kokonaisuutena, 

mutta myös vaihto-omaisuuden eri komponenttien eli raaka-ainevaraston, 

keskeneräisten tuotteiden varaston sekä valmiiden tuotteiden varastoa 

merkitsevyyttä taloudelliseen suorituskykyyn nähden vertailtiin komponenttitasolla. 

Eri varastojen tasoja verrattiin yrityksen bruttokatteeseen sekä operatiiviseen 

liikevoittoon. Tutkimusaineisto käsitti julkisesti noteeratut yhdysvaltalaiset 

pörssiyhtiöt, joiden tiedot kerättiin aikaväliltä 1980-2005. Tulokset vahvistivat 

yleistä käsitystä varaston hallinnan tärkeydestä kannattavan liiketoiminnan 

harjoittamiseksi. Koko vaihto-omaisuuden kuten myös jokaisen komponentin 

todettiin korreloivan yrityksen kannattavuuteen. Valmiiden tuotteiden varasto 

korreloi tutkimuksen mukaan vahvimmin taloudelliseen suorituskykyyn. 

Keskeneräisten tuotteiden varaston todettiin korreloivan vahvimmin 

bruttokatteeseen, kun taas valmiiden tuotteiden varasto puolestaan korreloi 

vahvimmin yritysten liiketoiminnasta saatuun liikevoittoon. 

 

Kounamakos (2007) puolestaan tutki kreikkalaisten ruoka-, tekstiili ja 

kemianteollisuuden yrityksien varaston hallinnan ja taloudellisen suorituskyvyn 

välistä yhteyttä vuosina 2000-2002. Muuttujina Kounamakos käytti vaihto-

omaisuuden kiertoaikaa sekä taloudellisina mittareina bruttokatetta sekä 

liikevoittoa. Hän löysi ainoastaan kemianteollisuuden alan yrityksiltä vahvan 

lineaarisen korrelaation tehokkaan vaihto-omaisuuden hallinnan ja taloudellisen 

suorituskyvyn väliltä. Hän kuitenkin totesi tämän johtuvan keräämänsä aineiston 

yksinkertaisuudesta, joka asetti tutkimukselle rajoituksia. 

 

2.6 Käyttöpääoman yhteys yritysten kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen 
 
 
Käyttöpääoman hallinnan yksi tunnetuimmista ja viitatuimmista tutkimuksista on 

Marc Deloofin (2003) tutkimus yritysten käyttöpääoman hallinnan suhteesta 

kannattavuuteen. Merkittävänä Deloofin tutkimusta voidaan pitää siinä mielessä, 

että hänen tutkimuksensa jälkeen käyttöpääoman hallinnan ja kannattavuuden 

välisen yhteyden tutkiminen lisääntyi huomattavasti. Hänen tutkimustaan on 

toisinnettu eri tutkijoiden toimesta eri maissa ja erilaisilla markkinoilla ja 

toimialoilla. Omassa tutkimuksessaan Deloof (2003) tutki käyttöpääoman hallinnan 
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ja kannattavuuden välistä yhteyttä käyttäen aineistonaan yhteensä 1009 

belgialaisen yrityksen tilinpäätöstietoja vuosilta 1992-1996. Kannattavuuden 

mittarina hän käytti bruttotuloksen suhdetta yrityksen varoihin ilman 

rahoitusomaisuutta ja käyttöpääoman mittarina yleisesti käytettyä 

käyttöpääomansylkiä. Tutkimustuloksena kannattavuuden ja käyttöpääomasyklin 

välillä oli vahva negatiivinen riippuvuus. Käyttöpääoman osalta kaikkien 

kiertoaikojen (myyntisaamisten, ostovelkojen sekä vaihto-omaisuuden) sekä 

kannattavuuden välillä oli negatiivinen korrelaatio. Syiksi myyntisaamisten ja 

vaihto-omaisuuden negatiivisille kiertoajoille, hän arvioi johtuvan siitä, että yritykset 

pyrkivät parantamaan kannattavuuttaan juuri näiden kiertoaikojen lyhentämisellä. 

Toisaalta ostovelkojen kiertoajan negatiiviselle korrelaatiolle suhteessa 

kannattavuuteen, Deloof selitti johtuvaan siitä, että kannattamattomammat 

yritykset pidensivät laskujen maksamisaikojaan. 

 

Lazaridisin sekä Tryfonidisin (2006) tekemän tutkimuksen tulokset olivat linjassaan 

Deloofin (2003) tulosten kanssa. He tutkivat käyttöpääoman hallinnan yhteyttä 

yritysten kannattavuuteen Kreikan pörssiin listattujen yritysten osalta. 

Tutkimusaineistoon oli koottu 131 yrityksen tiedot vuosilta 2001-2004. Heidän 

tutkimuksensa osoitti, että käyttöpääoman hallinnan ja yritysten kannattavuuden 

välillä oli tilastollisesti merkittävä yhteys. Myös Lazaridis ja Tryfonidis käyttivät 

mittareina käyttöpääomansykliä sekä myyntituottojen suhdetta taseen varoihin 

ilman yritysten rahoitusomaisuutta. Regressioanalyysin korrelaatiot kiertoajoissa 

olivat samansuuntaiset Deloofin saamien korrelaatioiden kanssa, ollen jokaisen 

komponentin osalta negatiiviset. Tutkimus siis tuki aikaisempia tutkimustuloksia. 

 

Garcia-Teruel & Martinez-Solano (2007) puolestaan tutkivat käyttöpääoman 

hallinnan ja kannattavuuden välistä suhdetta käyttäen tutkimusaineistonaan 

aiemmin esitellyistä tutkimuksista poiketen pk-yrityksiä. Tutkimukseen oli kerätty 

espanjalaisten pk-yritysten tietoja vuosilta 1996 - 2002. Kannattavuuden mittarina 

käytettiin myyntituottojen ja taseen varojen suhteen sijaan kokonaispääoman 

tuottoja (ROA), jolloin myös yritysten rahoitusomaisuus otettiin huomioon toisin 

kuin esimerkiksi Deloofin (2003) ja Lazaridisin sekä Tryfonidisin (2006) 

tutkimuksissa. Käyttöpääomaa mitattiin samaan tapaan käyttöpääoman 
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kiertoaikojen avulla. Myös espanjalaisten pk-yritysten osalta voitiin todeta, että 

kannattavuuden ja käyttöpääomanhallinnan välillä oli merkittävä yhteys. 

Myyntisaamisten kiertoaikojen sekä vaihto-omaisuuden kiertoaikojen ja 

kokonaispääoman tuoton välillä oli vahva negatiivinen korrelaatio. 

 

Raheman ja Nash (2007) puolestaan tutkivat käyttöpääoman ja kannattavuuden 

yhteyttä Pakistanilaisissa yrityksissä (Karachi Stock Exchange). Tutkimusaineisto 

kerättiin vuosilta 1999 – 2004. Heidän tutkimustuloksensa tukivat edellä 

mainituissa tutkimuksissa saatuja tuloksia. Käyttöpääoman eri tekijöiden ja 

kannattavuuden välillä vahvan negatiivisen riippuvuuden lisäksi yrityksen koolla 

todettiin olevan merkittävä vaikutus yrityksen kannattavuuteen, sillä liikevaihdolla 

mitattuna suuremmilla yrityksillä todettiin olevan parempi kannattavuus. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös yritysten maksuvalmiuden vaikutusta 

kannattavuuteen ja current ration todettiin olevan maksuvalmiuden mittareista 

tärkein, jolla oli vaikutusta siihen, sillä maksuvalmiuden kasvaessa korkeaksi 

kannattavuus laski.  Tämä korostaa, että sekä maksuvalmiuden että 

kannattavuuden tulee olla hyvässä tasapainossa toisiinsa nähden.   

 

Raheman, Arfa, Qayyum& Bodla (2010) tutkivat pakistanilaisten tehdas- ja 

valmistusteollisuuden yritysten käyttöpääoman hallintaa ja yritysten suorituskykyä 

käyttäen paneelidatassaan 204 yritystä, jotka olivat listattuja (Karachi Stock 

Exchange) pörssiyrityksiä. Tutkimusaineisto kerättiin vuosilta 1998-2007. 

Tutkimuksen perusteella pystyttiin osoittamaan, että käyttöpääoman hallinnalla on 

merkittävä vaikutus yritysten kannattavuuteen sekä lisäarvon luomisessa 

omistajille. Käyttöpääomasykli on valmistavilla teollisuusyrityksillä pidempi kuin 

monilla muilla toimialoilla ja käyttöpääomasyklin todettiin vaikuttavan negatiivisesti 

yritysten kannattavuuteen. Tulosten mukaan valmistavilla yritysten käyttöpääoman 

hallinta oli pääsääntöisesti varovaista, josta seurauksena yrityksillä havaittiin 

olevan ongelmia varastojen koon sekä maksupolitiikan kanssa. Yritysten tulisikin 

tutkijoiden mukaan tehostaa maksujen keräämisprosessejaan ja hidastaa omia 

maksuprosessejaan. 
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2.7 Käyttöpääoman määrään ja hallintaan vaikuttavat sisäiset ja ulkoiset 
dimensiot 

 

 

Hill, Kelly & Highfield (2010, 783) mukaan käyttöpääoman hallinta ja määrä riippuu 

monista liiketoiminnan luonteelle ominaisista sekä ulkopuolelta tulevista tekijöistä, 

jotka vaikuttavat yritysten operatiiviseen ja taloudelliseen asemaan. Aikaisempi 

tutkimus onkin löytänyt useita tekijöitä, joilla voidaan todeta olevan vaikutusta 

käyttöpääoman määrään ja hallintaan. Ne voidaan jakaa karkeasti yrityksen 

sisäisiin ja ulkoisiin muuttujiin. Seuraavassa luetellaan muutamia aikaisemmissa 

tutkimuksissa toistuvasti esiintyneitä tämän tutkimuksen kannalta olennaisimpia 

tekijöitä.  

 

Toimiala 

 

Toimialalla voidaan luonnollisesti todeta olevan vaikutusta käyttöpääoman 

määrään. Kuten tämän tutkimuksen teoreettisessa osuudessa on käynyt ilmi, 

valmistavalla teollisuuden alalla käyttöpääoman määrä on huomattava johtuen 

liiketoiminnan tuotteita valmistavasta luonteesta. Tuotteiden valmistamiseen 

keskittyneillä yrityksillä varastot muodostava huomattavan osuuden taseen 

varoista, koska eri varastoihin sitoutuu pääomaa. Esimerkiksi Uyar (2009) 

tutkimustulokset osoittavat, että valmistavien teollisuusalojen käyttöpääomansykli 

on huomattavasti pidempi kuin vähittäismyyntiin keskittyneillä aloilla.  Myös muun 

muassa Banos-Caballero & García-Teruel (2011) löysivät merkittäviä eroja eri 

toimialojen käyttöpääomasyklien välillä espanjalaisissa yrityksissä. Myös 

Raheman et al. (2010) mukaan valmistavissa teollisuuden yrityksissä 

käyttöpääomasykli oli merkittävästi pidempi kuin muiden toimialojen yrityksillä. 

Filbeck & Krueger (2005) raportoivat kyselytutkimuksesta tekemänsä analyysin 

perusteella, että myös he havaitsivat merkittäviä eroavaisuuksia käyttöpääomassa 

ja sen hallinnassa toimialojen välillä. 
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Yrityksen koko 
 
 
Yrityksen koolla on myös luonnollisesti vaikutusta käyttöpääoman määrään ja sen 

hallintaan. Yrityksen kokoa voidaan mitata joko henkilöstömäärällä, liikevaihdolla 

tai taseen loppusumman perusteella. Howorth et. al (2003) mukaan pienet 

yritykset joutuvat allokoimaan rajallisia resurssejaan käyttöpääoman hallinnassa. 

Rajalliset resurssit toimivatkin pienten ja suurten yritysten käyttöpääoman määrän 

ja hallinnan välisenä eroavaisuutena käytettäessä henkilöstön määrää yrityksen 

koon mittarina.  Liikevaihdolla yrityksen kokoa mitattaessa esimerkiksi Deloof 

(2003) Uyar (2009) sekä Narender, Menon & Swetha (2008) löysivät merkittävän 

tilastollisen yhteyden myynnin ja käyttöpääoman määrän välillä. Sen sijaan Chiou 

& Cheng (2006) eivät löytäneet johdonmukaista yhteyttä omassa tutkimuksessaan 

taseen loppusummalla mitattuna yrityksen koon ja käyttöpääoman määrän välillä. 

 
Velkaantuneisuus 
 
 
Banos-Caballero et al. (2010), Chiou et al. (2006) sekä Narender et al. (2008) 

mukaan velkaantuneisuusaste korreloi negatiivisesti käyttöpääoman määrän 

kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä korkeampi velkaantuneisuus yrityksellä on, 

sitä aggressiivisemmin yritys pyrkii vähentämään käyttöpääomansa määrää. On 

siis selvää, että myös yrityksen velkaantuneisuusaste on merkittävä 

käyttöpääomaan vaikuttava tekijä. 

 

 

 
Kasvu (liikevaihdon kasvu) 
 
 
Liikevaihdon kasvulla on todettu olevan merkittävä vaikutus yrityksen pääoman 

tuottoon. Esimerkiksi Deloof (2003) ja Eljelly (2004) raportoivat voimakkaasta 

korrelaatiosta kasvun ja yrityksen taloudellisen suorituskyvyn välillä. Myös Hill et 

al. (2010) sekä Banos-Caballero et al. löysivät negatiivisen korrelaation 

liikevaihdon kasvun ja käyttöpääoman määrän välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

liikevaihdon kasvaessa yritykset pyrkivät pienentämään käyttöpääomansa 

määrää.  Sen sijaan Chiou et al. (2006) eivät löytäneet riittävää tilastollista 
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merkitsevyyttä kasvun ja käyttöpääoman määrän välillä. Heidän mukaansa tämä 

saattaa johtua siitä, että tyypillisesti yritysten kasvu on nopeampaa yritysten 

alkuvaiheissa, jonka jälkeen kasvu alkaa hidastua. Näin ollen myös 

käyttöpääoman hallinnasta tulee tehottomampaa. 

 
Muita käyttöpääoman määrään vaikuttavia muuttujia ovat muun muassa yrityksen 

ikä, talouden suhdannevaihtelut ja yrityksen tuotannonsyklit, joiden vaikutus 

käyttöpääomaan on löytynyt useista aikaisemmista tutkimuksissa (muun muassa 

Banos-Caballero et al. 2010, Chiou et al. 2006, Hill et al. 2010, Narender et al. 

2008). Näiden vaikutusta käyttöpääomaan ei kuitenkaan käydä tarkemmin läpi, 

koska niiden vaikutusta ei tarkastella tämän tutkimuksen empiirisessä osiossa. 
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3 Tutkimusaineiston hankinta ja tutkimuksessa käytettävät tunnusluvut 
 
 
Tässä luvussa käsitellään tutkimuksessa käytettyjä tutkimusaineiston hankintaan 

liittyviä aineiston keruuseen ja tutkimukseen valittujen yritysten valintaan liittyneitä 

valintoja. Lisäksi jäljempänä esitellään lyhyesti tutkimukseen valitut tunnusluvut ja 

niihin tehdyt sovellutukset tutkimuksen kannalta perusteluineen. 

 

3.1 Tutkimusaineistonhankinta ja tutkittavien yritysten 
valintamenettely 

 
 
Tutkimuksen aineisto koostuu kahden toimialan metalli- ja metsäteollisuuden 

yrityksissä. Tarkasteluun valitut toimialat valikoituvat tutkimusaineistoon siitä 

syystä, että molemmat toimialat ovat Suomen talouden kannalta merkittävimpiä 

teollisuudenaloja ja teollisuuden aloina hyvin vientivetoisia. Siksi myös 

heikentyneen taloustilanteen ja heikentyneen viennin seurauksena oletuksena 

tutkimuksessa pidettiinkin, että tämä on näkynyt juuri metalli- ja metsäteollisuuden 

yritysten kannattavuudessa, käyttöpääomassa ja yleisesti yritysten taloudessa. 

Lisäksi aineistoa tarkennettiin vielä siten, että molemmilta toimialoilta valittiin 

mukaan vain valmistavia yrityksiä, jolloin nimenomaan käyttöpääoman määrän 

voitiin olettaa aiempien tutkimusten perusteella olevan merkittävä osa yritysten 

koko taseen loppusummasta. 

 

Tilinpäätöstiedot kerättiin Voitto+ -tietokannasta. Tutkimusaineistosta laskettavat 

tunnusluvut on muodostettu luvussa 3.2 sekä aiemmin teoriassa esitettyjen 

kaavojen mukaisesti. Toimialojen valinnassa on noudatettu Suomen 

Tilastokeskuksen laatimaa toimialaluokitusta (TOL 2008). Molemmat teollisuuden 

alat kuuluvat kategoriaan C – Teollisuus. Metsäteollisuustuotteiden osalta 

aineistoon valittiin toimialaluokituksen perusteella TOL 17- Paperin, paperi- ja 

kartonkituotteiden valmistus ja siihen kuuluvat toimialat 171 – Massan, paperin, 

kartongin ja pahvin valmistus sekä 172 – Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden 

valmistus. Metalliteollisuuden valmistavat yritykset puolestaan sisältyvät 

toimialaluokitukseen TOL 25 – Metallituotteiden valmistus. Tähän luokitukseen 

kuuluvat toimialanumerot; 251 – Metallirakenteiden valmistus, 252 – 
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Metallisäiliöiden ja – altaiden yms. Valmistus, 253 – Höyrykattiloiden valmistus (pl. 

Keskuslämmityslaitteet), 254 – Aseiden ja ammusten valmistus, 255- Metallin 

takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia, 256 – 

Metallien käsittely, päällystäminen ja työstä, 257 – Ruokailu- ja leikkuuvälineiden 

yms. sekä työkalujen ja rautatavaran valmistu sekä 259 – Muu metalliteollisuuden 

valmistus.  

 

Tutkimus rajattiin myös koskemaan keskisuuria yrityksiä. Tilastokeskus 

määrittelee keskisuuren yrityksen seuraavasti: 

 

- Palveluksessa on 50- 249 työntekijää 

- Vuosiliikevaihto on 10 – 50 miljoonaa euroa 

- Taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa 

 

(Tilastokeskus 2014) 
 
 

Tutkimuksen aineiston keruussa sovellettiin Tilastokeskuksen määritelmää hyvin 

vapaasti. Ensisijainen määritelmä oli keskittyä liikevaihdollisesti kriteerit täyttäviin 

yrityksiin. Yrityshakuja tehtäessä alkurajauksena siis käytettiin 10-50 miljoonaa 

euroa edellä mainituilta teollisuuden toimialoilta. Tietokantana tutkimuksessa 

käytettiin Voitto + - tietokantaa, josta löytyy suomalaisten yritysten 

tilinpäätöstiedot. Tutkimusaineistoa kerättiin aikaväliltä 2007 - 2013. Tähän vaikutti 

se, että alkupäästä haluttiin saada mukaan sellainen vuosi, jossa talouden 

taantuma alkoi. Yleisen käsityksen mukaan finanssikriisi alkoi vuonna 2007, joten 

taantuma näkyi yritysten taloudessa vuodesta 2008 lähtien. Samoin loppu päästä 

haluttiin nähdä, miten talouden pieni elpyminen näkyy yritysten taloudellisessa 

tilassa ja erityisesti käyttöpääomassa. Myös valintaan vaikutti se, että vuoden 

2013 tilinpäätöstiedot olivat Voitto+ -tietokannassa huomattavasti kattavammin 

kuin esimerkiksi vuoden 2014. Tärkeänä hakukriteerinä yrityksiä haettaessa 

käytettiin sitä, että asetettu 10 - 50 miljoonan euron vuosiliikevaihto ehtona täyttyy 

yritysten osalta vuonna 2007.  
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Liikevaihto hakukriteerinä tuotti metalliteollisuuden yrityksiä yhteensä 109. 

Rajausta tarkennettiin vielä lisäämällä hakuehtoihin taseen loppusumma 

käsittämään 10-43 miljoonaa euroa, jolloin hakutuloksena löytyi 39 yritystä. Näistä 

valittiin aineistoon 20 yritystä satunnaisotannan keinoin. Myöhemmin suoritetun 

tarkemman tarkastelun jälkeen otoksesta jouduttiin jättämään vielä yksi yritys pois 

vajavaisten tilinpäätöstietojen vuoksi. 

 

Paperiteollisuuden yrityksiä kerätessä ongelmaksi muodostui se, ettei 10-50 

miljoonan euron vuosiliikevaihdon hakukriteerillä löytynyt kuin 23 yritystä vuonna 

2007. Nämä kaikki valittiin mukaan tarkasteluun. Lopullisen tarkastelun jälkeen 

tutkimukseen voitiin valita ainoastaan 12 yritystä. Tämä johtui siitä, että useimmilta 

yrityksillä oli vajavaiset tilinpäätöstiedot sekä osa yrityksistä konkurssin 

seurauksena tai muusta syystä lopettanut toimintansa. 

 

3.2 Tutkimukseen valittujen tunnuslukujen esittely 
 
 
 
Tässä luvussa esitellään vielä tarkemmin kaikki tutkimuksessa käytettävät 

tunnusluvut ja niihin tehdyt sovellukset. Osa käyttöpääoman tunnusluvut esiteltiin 

kirjallisuuden pohjalta jo tutkimuksen teoreettisessa osiossa. Muut tutkimuksessa 

käytettävät tunnusluvut pohjautuvat Yritystutkimuslautakunnan (Corporate reg. 

Assoc.) englannin kieliseen painokseen -The Guide of The Financial Analysis of 

Financial Statements of Finnish Companies  vuodelta 2013. Kirja soveltuu 

erityisesti suomalaisten yritysten tilinpäätösten analysointiin. Kirjassa esiteltyjä 

kaavoja on kuitenkin tutkimuksessa käytetty soveltavasti ja näin ollen tutkimuksen 

tunnuslukukaavat saattavat joiltain osin erota Yritystutkimuslautakunnan 

esittämistä kaavoista. 

3.2.1 Käyttöpääoman tunnusluvut 
 

 

Käyttöpääoman tunnusluvuista on valittu tutkimuksen kannalta käyttöpääoman 

hallintaa parhaiten kuvaavat tunnusluvut. Käyttöpääoman kaava ja sen erien 

kiertoaikoja, kuvaavat laskentakaavat esiteltiin luvussa 3.1. Nämä kaavat oli 
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muodostettu kirjallisuudessa käytettyjen kaavojen perusteella.  Myyntisaamisiin 

laskettiin mukaan lyhytaikaiset myyntisaamiset sekä lyhytaikaiset saamiset 

konsernin muilta yrityksiltä, sillä oletuksella, että jäljempänä mainittu erä oli osalla 

yrityksistä merkittävä taseen erä lyhytaikaisten myyntisaamisten ollessa pieniä. 

Tutkimuksessa tehtiin siis olettama, että kyseessä oli konsernin sisäinen 

myyntisaaminen, jolloin osa valmistettavista tuotteista myytiin konsernin muille 

yrityksille. 

 

𝑀𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 =

𝐿𝑦ℎ. 𝑎𝑖𝑘. 𝑚𝑦𝑦𝑛𝑡𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 + 𝑙𝑦ℎ. 𝑎𝑖𝑘. 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑛𝑖𝑛 𝑚𝑢𝑖𝑙𝑡𝑎 𝑦𝑟𝑖𝑡𝑦𝑘𝑠𝑖𝑙𝑡ä       (8) 

 

Vaihto-omaisuutta laskettaessa huomioitiin eri varastot sekä ennakkomaksut, jotka 

vähennettiin vaihto-omaisuuden määrästä, koska ennakkomaksut kuvaavat saatua 

etukäteismaksua myydystä tuotteesta, jota ei ole vielä toimitettu (Corporate reg. 

Assoc. 2013). 

 

𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠

= 𝐴𝑖𝑛𝑒𝑒𝑡 𝑗𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑣𝑖𝑘𝑘𝑒𝑒𝑡 + 𝐾𝑒𝑠𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟ä𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 + 𝑉𝑎𝑙𝑚𝑖𝑖𝑡 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡 

                                      −𝐸𝑛𝑛𝑎𝑘𝑘𝑜𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑡                                                                                     (9) 

 

Ostovelkoihin on laskettu mukaan yritysten taseissa näkyvät ostovelat sekä velat 

konsernin muilta yrityksiltä, jotka on oletettu syntyneen konsernin sisällä käydyistä 

tapahtumista (vrt. saamiset konsernin muilta yrityksiltä myyntisaamisten 

kaavassa). 

 

𝑂𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 = 𝐿𝑦ℎ. 𝑎𝑖𝑘. 𝑜𝑠𝑡𝑜𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 + 𝑙𝑦ℎ. 𝑎𝑖𝑘. 𝑣𝑒𝑙𝑎𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑛𝑖𝑛 𝑚𝑢𝑖𝑙𝑡𝑎 𝑦𝑟𝑖𝑡𝑦𝑘𝑠𝑖𝑙𝑡ä  (10) 

 

Yllä mainittuja eriä hyödynnettiin myös käyttöpääomaprosentin laskennassa, jolle 

Yritystutkimuskeskus määrittelee laskentakaavaksi: 

 

𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎 − % =  
𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑝ää𝑜𝑚𝑎

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12𝑘𝑘)
 𝑥 100              (11) 
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Käyttöpääoman erien määritelmiä on myös käytetty varojen hallinta strategian 

sekä velkojen hallinta strategian nelikenttäanalyysissa (Kuva 3), jossa varojen 

puolella myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden suhdetta on verrattu taseen 

varoihin ja velkojen osalta ostovelkoja on niin ikään verrattu taseen varoihin. 

Nelikenttä on tutkimuksen kannalta kenties tärkein, sillä nelikentän tuloksien avulla 

tarkastellaan yritysten käyttöpääoma erien arvoja, miten valittu strategian 

(aggressiivinen, kohtalainen tai konservatiivinen) on heijastunut kannattavuuteen 

ja maksuvalmiuteen. 

3.2.2 Kannattavuuden tunnusluvut 
 

Kuten teoreettisessa osuudessa todettiin, käyttöpääoman hallinnalla on vaikutusta 

yritysten kannattavuuteen. Tämän vuoksi tutkimukseen on valittu myös 

olennaisimpia ja yleisimpiä kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja. 

Kannattavuuden tunnuslukuja kuvaavat laskentakaavat on valittu Yritystutkimus 

Neuvottelulautakunnan laatiman englanninkielisen painoksen pohjalta. 

 

Yrityksen kasvua on mitattu liikevaihdon muutoksella, joka kertoo onko liikevaihto 

kasvanut vai pienentynyt edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon muutoksen 

kaava on yksinkertaisuudessaan seuraavanlainen: 

 

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑑𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠 − % (𝐾𝑎𝑠𝑣𝑢) =
(𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 (12𝑘𝑘)−𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 𝑒𝑑.𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 (12 𝑘𝑘)

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 𝑒𝑑.𝑣𝑢𝑜𝑠𝑖 (12𝑘𝑘)
𝑥 100         

                (12) 

 

Liiketulosprosentti puolestaan kuvataan varsinaisen liiketoiminnan tulosta. 

Liiketulosprosentti on tutkimuksessa laskettu kaavalla: 

 

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠 − % =
𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠

𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
𝑥100           (13) 

 

Kokonaispääoman tuottoprosentti valittiin tutkimukseen, koska se kuvastaa 

nimensä mukaisesti sitä, kuinka tuottavasti yrityksen koko pääoma on ollut 

käytössä. Kokonaispääoman tuottoprosentti on laskettu tutkimuksessa seuraavalla 

tavalla: 
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𝐾𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑝ää𝑜𝑚𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜 − % =  
( 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑙𝑜𝑠+𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡+𝑣𝑒𝑟𝑜𝑡 (12𝑘𝑘))

𝐾𝑜𝑘𝑜 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
 𝑥 100        (14) 

 

Yritystutkimusneuvottelukunta on antanut omat ohjearvonsa koko pääoman 

tuottoprosentin vertailua varten. Ohjearvot ovat seuraavat: 

 

 

 

3.2.3 Maksuvalmiuden tunnusluvut 
 
 
Maksuvalmiudella tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä lyhyen aikavälin 

taloudellisista velvoitteista. Käyttöpääoman hallinnan voidaan katsoa vaikuttavan 

läheisesti yrityksen likviditeetin hallintaan, koska käyttöpääoman erät kuuluvat 

olennaisina osina yrityksen likvideimpiin varoihin. Maksuvalmiutta mitataan 

tyypillisesti Quick ratio ja Current ratio tunnuslukujen avulla, jotka on valittu myös 

tähän tutkimukseen. Quick ratio indikoi sitä, kuinka hyvin yritys pystyy 

hallitsemaan lyhytaikaisia velkojaan pelkästään rahoitusomaisuuden avulla ( 

Corporate analysis reg. Assoc. 2013, 81). Yritystutkimusneuvottelukunta 

määrittelee Quick ration laskentakaavan seuraavasti: 

 

𝑄𝑢𝑖𝑐𝑘 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
(𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡+𝑅𝑎ℎ𝑎𝑡 𝑗𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑘𝑘𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡+𝑚𝑢𝑢 𝑟𝑎ℎ𝑜𝑖𝑡𝑢𝑠𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠)

𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎−𝑙𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑡 𝑒𝑛𝑛𝑎𝑘𝑘𝑜𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑡
    (15) 

 

Yritystutkimusneuvottelukunta on määritellyt ohjearvot Quick ratio tunnusluvulle: 

 

 

 

Yli 10 % Hyvä

5-10 % Tyydyttävä

Alle 5 % Huono

Yli 1 Hyvä

0.5-1 Tyydyttävä

Alle 0.5 Huono
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Current ratio eroaa Quick ration laskentakaavasta siten, että siinä huomioidaan 

myös vaihto-omaisuus osana likvidejä varoja. Current ratio on tutkimuksessa 

määritelty seuraavasti: 

 

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
(𝑉𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜−𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠+𝐿𝑦ℎ.𝑎𝑖𝑘.𝑠𝑎𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑡+𝑅𝑎ℎ𝑎𝑡 𝑗𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑘𝑘𝑖𝑠𝑎𝑎𝑚.+𝑚𝑢𝑢 𝑟𝑎ℎ.𝑜𝑚𝑎𝑖𝑠𝑢𝑢𝑠)

𝐿𝑦ℎ𝑦𝑡𝑎𝑖𝑘𝑎𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑝ää𝑜𝑚𝑎
           

                         (16) 

 

Current ration ohjearvot puolestaan ovat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yli 2 Hyvä

1-2 Tyydyttävä

Alle 0.5 Huono
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4 Metsä- ja metalliteollisuuden yritysten käyttöpääoman hallinta ja 
taloudellinen suorituskyky vuosina 2007-2013  

 
 
Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tulokset. Tutkimustulokset on jaettu 

toimialoittain kahteen osaan. Ensin analysoidaan paperiteollisuuden 

käyttöpääoman hallintaa, kannattavuutta ja maksuvalmiutta tutkimuksen 

ajanjaksolla. Jäljempänä analysoidaan vastaavasti metalliteollisuuden yritysten 

käyttöpääoman hallintaa ja valittuja taloudellista suorituskykyä kuvaavia 

tunnuslukuja ajanjaksolla. Toimialojen kannattavuutta ja maksuvalmiutta 

tarkastellaan erityisesti käyttöpääomassa ja sen hallinnassa tapahtuneiden 

muutosten pohjalta. Viimeisessä kappaleessa kootaan tutkimustulokset 

toimialoittain yhteen ja verrataan toimialoja keskenään. 

 

4.1 Paperiteollisuuden yritysten käyttöpääoman hallinta ja 
taloudellinen suorituskyky vuosina 2007-2013 

 
 
Tässä luvussa käydään läpi paperiteollisuuden yritysten käyttöpääoman 

hallinnassa ja taloudellisessa suorituskyvyssä tapahtuneet muutokset ajalla 2007-

2013. Ensimmäisenä käydään käyttöpääomassa tapahtuneet muutokset, jonka 

jälkeen analysoidaan yritysten kannattavuutta ja tämän jälkeen vielä yritysten 

maksuvalmiutta. Käyttöpääomaa tarkastellaan kahdessa erässä niin, että vuodet 

2007-2010 muodostavat alkuosan ja vuodet 2010-2013 jälkimmäisen osan. 

Käyttöpääomaa tarkastellaan kahdessa osassa, jolloin käyttöpääoman hallinnan 

strategiassa tapahtuneita muutoksia voidaan havainnollistaa alkutilanteessa, 

ajanjakson puolivälissä sekä lopussa. Näin ollen nähdään myös, minkälainen on 

ollut käyttöpääoman kehitys kahdella eri ajanjaksolla; kuinka talouskriisi on 

vaikuttanut yritykseen sen alkaessa ja miten siihen on pyritty reagoimaan. 

Kannattavuutta ja maksuvalmiutta tarkastellaan yhdessä osassa niin, että 2007-

2013 ovat yhtenä kokonaisuutena ja näissä tapahtuneita muutoksia pyritään 

tarkastelemaan käyttöpääomassa ja sen hallinnassa tapahtuneiden muutosten 

perusteella.  
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4.1.1 Paperiteollisuuden yritysten käyttöpääoman hallinta  
 
 
Tarkasteltaessa paperiteollisuuden yritysten käyttöpääoman hallintastrategiaa 

vuonna 2007 kuviosta 4 nähdään, että valtaosa yrityksistä on suosinut 

keskinkertaista käyttöpääoman hallinta strategiaa. Käyttöpääomaan kuuluvat varat 

ovat olleet kohtalaisen pieniä saaden arvoja välillä 0,2 – 0,5. Myös 

käyttöpääomaan liittyvien velkojen määrä on pysynyt alhaisella tasolla saaden 

arvoja välillä 0 - 0,5. Neljä yritystä ovat kuitenkin arvojen perusteella hallinneet 

käyttöpääomaansa varovaisella strategialla, sijoittumalla nelikentän oikean 

alakulman ruudukkoon. Näillä yrityksillä varojen suhde on hieman yli 0,5, mutta 

käyttöpääoman velat pidetty minimaalisena. Ainoastaan yksi yritys saa arvot, 

joiden perusteella sen voidaan katsoa noudattavan aggressiivista käyttöpääoman 

hallintaa, jolloin käyttöpääoman varat eli myyntisaamiset sekä vaihto-omaisuus on 

pidetty matalalla tasolla ja ostovelat korkeana suhteessa taseen varoihin. 

Kuitenkin kuviossa 4 nähdään selvästi, että koko tutkimusjoukko on asettautunut 

vasempaan alalaitaan, jossa kohtalaisen strategian avulla pyritään pitämään tuotto 

ja kannattavuus sekä riski tasaisella tasolla. 

Kuvio 4. Paperiteollisuuden käyttöpääoman hallinta vuonna 2007. 
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Käyttöpääoman hallinta vuonna 2007 näkyy myös pienenä käyttöpääoma 

prosenttina tarkasteltaessa koko joukon keskiarvoa taulukosta 1. Vuonna 2007 

käyttöpääomaprosentin keskiarvo oli 6,2 %:ia. Yritysten välillä oli kuitenkin 

melkoisesti hajontaa, sillä keskihajonta oli 25,6 %:ia, yritysten minimiarvo oli -71,6 

%:ia, maksimiarvon ollessa 27,1 prosenttia. Erityisesti huomioitavaa on 

negatiivinen käyttöpääomaprosentti, joka viittaa siihen, että myyntisaamisten ja 

vaihto-omaisuuden yhteenlaskettu määrä on ollut huomattavasti pienempi kuin 

ostovelkojen määrä. Kyseinen yritys on siis aggressiivisesti pitänyt käyttöpääoman 

varat alhaisena ja ostovelat korkeana.  

 
 

 
 
Taulukko 1. Paperiteollisuuden käyttöpääomaprosentit vuosina 2007-2010. 

 
 
Taulukosta 1 nähdään ajanjaksolla 2007–2010, että keskimääräinen 

käyttöpääomaprosentti on nousut vuoden 2007 6,2 prosentista vuoden 2010 14,9 

prosenttiin.  Keskihajonta puolestaan on kasvanut noin kolme prosenttia 25,6 

prosentista 28,9 prosenttiin. Minimiarvo on pysynyt lähes samassa vaikkakin 

vuonna 2008 minimiarvo kävikin – 94,5 prosentissa. Maksimiarvo kasvoi 10 

prosenttia vuodesta 2007 ollen vuonna 2010 37,4 prosenttia. Kaiken kaikkiaan 

koko ajanjaksolla käyttöpääomaprosentti oli siis reippaassa kasvussa, mikä 

selvenee myös kuvaajassa 1. 

 

Toimiala

Paperiteollisuus 2007 2008 2009 2010

keskiarvo 6.2 11.4 14.9 14.9

keskihajonta 25.6 34.2 29.6 28.9

min -71.6 -94.5 -74.3 -71.0

max 27.1 33.3 34.1 37.4

Käyttöpääoma-%
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Kuvaaja 1. Paperiteollisuuden käyttöpääomaprosentti vuosina 2007-2010. 
 
 
Käyttöpääoman kasvava trendi näkyy myös käyttöpääoman komponenttien 

kiertoajoissa kuvaajassa 2. Käyttöpääoman komponenteista myyntisaamisten 

kiertoaika sekä vaihto-omaisuuden kierto aika ovat kasvaneet 

tarkasteluajanjakson alkutilanteesta lopputilanteeseen, mikä tarkoittaa että näiden 

käyttöpääomien määrät taseessa ovat kasvaneet. Sen sijaan ostovelkojen 

kiertoaika on 10 päivällä vuodesta 2007 vuoteen 2010, vaikkakin ostovelkojen 

kiertoaika on vaihdellut käyttöpääoman komponenteista eniten. 

 
Kuvaaja. 2 Käyttöpääoman komponenttien kiertoajat 2007-2010 (Paperiteollisuus). 
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Käyttöpääoman komponentteja tarkasteltaessa omina kokonaisuuksinaan, 

voidaan taulukosta 2 todeta myyntisaamisten kiertoajan olleen vuonna 2007 59 

päivää. Keskihajonta samana vuonna oli noin 32 päivää, mikä tarkoittaa, että 

hajonta on ollut suurta tutkittavien yritysten välillä. Minimiarvo vuonna oli lähes 

nolla, kun taas maksimiarvo oli jopa 117 päivää. Vuoteen 2010 kiertoaika kasvoi 

14 päivällä ollen noin 74 päivää. Keskihajonta kasvoi hieman tarkastelu 

ajanjaksolla ollen vuonna 2010 37,3 päivää. Minimiarvo oli lähes sama kuin 

keskihajonnan arvo (36,7 päivää) ja maksimiarvo kasvoi lähes 156 päivään. 

Myyntisaamisten kiertoajan trendi on siis ollut kasvava, mikä tarkoittaa sitä, että 

entistä enemmän pääomaa on sitoutunut myyntisaamisiin. 

 

 
Taulukko 2. Myyntisaamisten kiertoajat 2007-2010 (Paperiteollisuus). 
 
 
Vaihto-omaisuuden kiertoaika on myös kasvanut vuodesta 2007 vuoteen 2010, 

kuten taulukossa 3 ilmenee. Kiertoajan kasvu ei kuitenkaan ole ollut yhtä 

voimakasta kuin myyntisaamisten kiertoajan. Vaihto-omaisuus pysyi kolmena 

ensimmäisenä vuonna melko samalla tasolla, mutta vuoteen 2010 se kasvoi 4 

päivää verrattuna vuoteen 2009.  Kuitenkin verrattuna myyntisaamisten 

kiertoaikaan, vaihto-omaisuus on kiertänyt myyntisaamisia paremmin, mikä 

tarkoittaa, että tuotteet ovat menneet kaupaksi, mutta suoritusten saaminen 

asiakkailta on hidastanut tulevien rahavirtojen syntymistä. 

 

 
Taulukko 3. Vaihto-omaisuuden kiertoajat 2007-2010 (Paperiteollisuus). 
 

Toimiala

Paperiteollisuus 2007 2008 2009 2010

keskiarvo 59.2 68.5 79.5 74.4

keskihajonta 31.9 31.4 45.4 37.3

min 0.3 28.4 28.7 36.7

max 117.2 123.7 173.4 155.9

Myyntisaamisten kiertoaika

Toimiala

Paperiteollisuus 2007 2008 2009 2010

keskiarvo 46.3 48.8 47.1 51.2

keskihajonta 21.8 21.9 19.7 25.0

min 21.0 15.9 22.7 18.2

max 85.1 97.9 82.8 98.7

Vaihto-omaisuuden kiertoaika
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Taulukosta 4 nähdään, että ostovelkojen kiertoajat ovat pysytelleet koko 

tarkastelujakson hyvin korkealla tasolla.  Tämän voidaan katsoa olevan suotuisa 

tilanne yrityksille, koska pääomaa on käytettävissä muihin tarkoituksiin. 

Ostovelkojen kiertoaika on ajanjaksolla 2007-2010 pudonnut kymmenen päivää, 

mutta se on silti tarkastelujakson lopussa erittäin korkea 139 päivää. Keskihajonta 

on yli 200 päivää ja vuonna 2008 jopa 263 päivää, mikä kertoo siitä, että yritysten 

ostovelkojen kiertoaika eroaa toisistaan erittäin paljon. Tämä ilmenee myös 

minimiarvoista sekä maksimiarvosta tarkasteluajanjaksolla. Silmiinpistävää on 

etenkin maksimiarvo, joka on erittäin korkea, jopa yli kaksi vuotta, mikä kielii 

normaaleja pidemmistä maksuehdoista. 

 

 
Taulukko 4. Ostovelkojen kiertoaika 2007-2010 (Paperiteollisuus). 
 
 
Käyttöpääomaprosentin kasvaminen etenkin myyntisaamisten kiertoajan 

hidastumisen seurauksena myös käyttöpääoman hallinta on siirtynyt vuonna 2010 

enemmän konservatiiviseen hallintaan. Käyttöpääomaprosentin kasvua tukee 

myös ostovelkojen väheneminen, joka näkyy selvästi kuviossa 5, josta nähdään, 

että yritysten lyhytaikaisten velkojen hallinta on muuttunut varovaisemmaksi. 

Ostovelkojen määrä suhteessa yrityksen taseen varoihin on siis laskenut. Lähes 

koko tarkastelujoukko on siirtynyt nelikentässä hieman oikealle, mikä kertoo 

käyttöpääoman varojen lisääntymisestä. Varojen hallinnan osalta yritykset 

jakautuvat arvon 0,5 molemmin puolin.  Kahdella yrityksellä myyntisaamiset ja 

vaihto-omaisuus käsittävät lähes 70 prosenttia yrityksen kaikista varoista, mikä 

kertoo jopa tehottomasta myyntisaamisten hallinnasta ja vaihto-omaisuuden 

hallinnasta. Yksi yritys poikkeaa valtajoukosta ollen aggressiivisen hallinnan ja 

kohtalaisen hallinnan rajalla korkealla velkasuhteella ja alhaisella käyttöpääoman 

varojen suhteella.  

 

Toimiala

Paperiteollisuus 2007 2008 2009 2010

keskiarvo 149.7 139.2 154.9 139.3

keskihajonta 203.7 262.9 234.6 221.0

min 8.1 0.0 15.4 23.1

max 765.7 958.8 876.5 822.6

Ostovelkojen kiertoaika
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Kuvio 5. Paperiteollisuuden käyttöpääoman hallinta vuonna 2010 
 
 
Käyttöpääoman hallinnan siirtyminen varovaiseen hallintaan eli käyttöpääoman 

varojen lisääntyminen ilmenee myös taulukossa 5 esitetyn käyttöpääomaprosentin 

kasvuna, joka on 14,9 prosenttia vuonna 2010. Käyttöpääomaprosentti jatkoi 

kasvuaan vielä vuonna 2011, jolloin se kipusi 20,7 prosentin keskiarvoon. 

Kyseisenä vuotena keskihajonta oli 36 prosenttia, minimiarvo 

käyttöpääomaprosentille -73,1 prosenttia ja maksimiarvo 81,5 prosenttia.  

 
 

 
Taulukko 5. Käyttöpääomaprosentti 2010-2013  (Paperiteollisuus). 
 
 
Kuvaajasta 3 nähdään, että käyttöpääomaprosentti lähti melko jyrkkään laskuun, 

puolittuen melko tasaisesti 9,9 prosenttiin vuonna 2013. Käyttöpääomaprosentin 
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Toimiala

Paperiteollisuus 2010 2011 2012 2013

keskiarvo 14.9 20.7 12.1 9.9

keskihajonta 28.9 36.0 30.8 40.1

min -71.0 -73.1 -79.8 -113.3

max 37.4 81.5 42.0 40.4

Käyttöpääoma-%
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tapaan yritysten maksimiarvo puolittui ollen 40,4 prosenttia. Huomioitavaa on 

myös, että minimiarvo jatkoi kasvamistaan ollen vuonna 2013 jopa – 113.4 

prosenttia, mikä tarkoittaa yrityksen ostovelat ovat olleet huomattavasti suuremmat 

kuin myyntisaamiset ja vaihto-omaisuus yhteensä. Ostovelat ovat olleet jopa 

suuremmat kuin yrityksen vuoden 2013 liikevaihto. 

 
 

 
Kuvaaja 3. Käyttöpääomaprosentti 2010 – 2013 (Paperiteollisuus). 
 
 
Kiertoaikojen kuvaajasta 4 nähdään selkeästi vuoden 2011 

käyttöpääomaprosentin kasvu. Vuonna 2011 myyntisaamisten sekä vaihto-

omaisuuden kiertoajat ovat kasvaneet, kun taas ostovelkojen kiertoaika on 

pienentynyt edellisvuoteen nähden.  Tämän jälkeen käyttöpääomaprosentti on 

kääntynyt laskuun.  Ainoa kiertoaika, joka on selkeästi laskenut vuonna 2012, on 

vaihto-omaisuuden kiertoaika. Myyntisaamisten kiertoaika on pysynyt lähes 

samana, mutta ostovelkojen kiertoaika on kasvanut merkittävästi. 

Käyttöpääomaprosentin voidaan siis katsoa pienentyneet sekä vaihto-omaisuuden 

kiertoajan ja määrän pienentymisen vuoksi, mutta myös ostovelkojen kiertoajan ja 

määrän kasvun vuoksi. Vaihto-omaisuuden hallinnan parantumisen seurauksena 

pääomaa on sitoutunut vähemmän yrityksen taseeseen ja samaan aikaan 

ostovelkojen määrän kasvun seurauksena, pääomaa on vapautunut 

käyttöpääoman hankintaa varten. Vuonna 2013 käyttöpääomaprosentin laskua 

selittää myyntisaamisten kiertoajan lasku. Myyntisaamiset on siis saatu 

tehokkaammin hallintaan. Samaan aikaan myös ostovelkojen kiertoaika on 
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pudonnut reilulla 30 päivällä, mikä näkyisi myös käyttöpääomaprosenttia 

kasvattavana, mikäli niiden osuus olisi merkittävä. Voidaankin todeta, että 

ajanjaksolla käyttöpääomaprosentin muutokset ovat syntyneet pääosin 

käyttöpääomaa sitovista myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden kiertoaikojen 

muutoksista. 

 

 

Kuvaaja 4. Paperiteollisuuden kiertoajat 2010-2013. 

 

Suurinta pudotus on ollut myyntisaamisten kiertoajassa, joka on tippunut noin 15 

päivää, vaikkakin suurin pudotus on tapahtunut viimeisen vuoden aikana. Myös 

keskihajonta on lähes puolittunut vuoden 2011 56,7 päivästä 28,9 päivään, mikä 

tarkoittaa, että yritysten kiertoajat ovat keskimäärin olleet kiertoajan keskiarvosta 

28,9 päivän päässä. Maksimiarvo on puolittunut 96,4 päivään, minimiarvon ollessa 

nolla.  

 

 

 
Taulukko 6. Myyntisaamisten kiertoajat 2013-2013 (Paperiteollisuus). 
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Vaihto-omaisuus puolestaan on melko tasaisesti pudonnut koko 

tarkasteluajanjakson ajan lukuun ottamatta vuoden 2011 kiertoajan kasvua. 

Kokonaisuudessaan tarkasteluajanjaksolla vaihto-omaisuuden kiertoaika putosi 

noin seitsemällä päivällä. Minimiarvo puolestaan putosi kahdella päivällä ja 

maksimiarvo noin kuudella päivällä.  

 
 

 
Taulukko 7. Vaihto-omaisuuden kiertoajat 2010-2013 (Paperiteollisuus). 
 
 
Ostovelkojen kiertoaika puolestaan on pysytellyt 130 päivässä tai sen yläpuolella. 

Keskiarvo on tippunut koko ajanjaksolla noin 10 päivällä. Keskihajonta on ollut 

erittäin suuri yli 220 päivää. Minimiarvo on tipahtanut nollaan, mikä tarkoittaa, että 

ainakaan yhdellä yrityksellä ei ole ollut ostovelkoja enää vuoden 2011 jälkeen. Sen 

sijaan maksimiarvo on pysynyt yli 800 päivässä ja vuonna 2013 ollen jopa 944 

päivää. Huomioitavaa on, että ostovelkojen keskimääräisen kiertoajan kasvu 

tapahtui vuonna 2012, kun taas myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden 

kiertoajoissa samainen kasvuhuippu saavutettiin vuonna 2011. 

 
 

 
Taulukko 8. Ostovelkojen kiertoajat 2010-2013 (Paperiteollisuus) 
 
 
Käyttöpääoman hallintastrategiaa (Kuvio 6) tarkasteltaessa valtaosa yrityksistä on 

siirtynyt hieman oikealle konservatiivisen hallinnan puolelle verrattuna vuoden 

2010 tilannetta. Valtaosalla käyttöpääoman varojen määrä suhteessa koko 

Toimiala

Paperiteollisuus 2010 2011 2012 2013

keskiarvo 51.2 59.7 45.1 44.3

keskihajonta 25.0 39.9 20.9 20.9

min 18.2 17.7 16.5 16.3

max 98.7 153.5 94.0 92.8

Vaihto-omaisuuden kiertoaika

Toimiala

Paperiteollisuus 2010 2011 2012 2013

keskiarvo 139.3 139.2 167.5 129.8

keskihajonta 221.0 225.2 239.2 259.4

min 23.1 0.0 0.0 0.0

max 822.6 829.0 836.2 944.6

Ostovelkojen kiertoaika
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taseeseen on siis hieman kasvanut. Velkojen eli ostovelkojen hallinnassa 

merkittävää muutosta ei sen sijaan ole tapahtunut. Huomioitavaa on, että 

myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden kiertoajat olivat pienentyneet verrattuna 

vuoteen 2010, vaikka niiden määrä taseen koko loppusummaan nähden on 

keskimäärin kasvanut. Kaksi yrityksistä erottuu selkeästi muusta joukosta. Toinen 

yrityksistä on aivan vasemmassa alakulmassa (keskinkertainen hallinta). Tämän 

yrityksen ostovelat ovat nolla ja varat suhde noin 0,1. Toinen yrityksistä on 

aggressiivisen hallinnan sektorilla pitäen velkojen hallinnan suhteen 0,55:ssä ja 

varojen suhteen noin 0,1:ssä. 

 

 
Kuvio 6. Käyttöpääoman hallinta vuonna 2013 (Paperiteollisuus). 
 
 

4.1.2 Paperiteollisuuden yritysten kannattavuus  

 
 
Taulukosta 9 nähdään, että paperiteollisuuden kasvu on ollut negatiivista vuosina 

2007 -2009. Liikevaihto on siis pienentynyt vuodesta 2007 aina vuoteen 2009. 

Tämä antaa myös selityksen sille, minkä vuoksi käyttöpääomaprosentti on 

tasaisesti kasvanut kyseisellä ajanjaksolla. Käyttöpääoma on siis kasvanut 
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liikevaihdon pienentyessä, jolloin käyttöpääomaprosentti on puolestaan kasvanut. 

Tämän jälkeen liikevaihto on jälleen lähtenyt pieneen kasvuun vaikka vuosien 

2010- 2011 muutos onkin hieman alle kolme prosenttia negatiivinen. Mutta 

selkeästi nähdään, että ajanjakson loppua kohden liikevaihto on piristynyt. Myös 

liikevaihdon muutosprosentin keskihajonta on ajoittain melko suurta, mikä kertoo 

siitä, että yritysten liikevaihdon kehityksessä on suuria eroja toisiinsa verrattuna. 

Huomioitavaa on, että keskivaiheilla ajanjaksoa yritysten keskihajonta, minimi- ja 

maksimiarvot ovat suurimmillaan eli keskiarvosta poikkeavia arvoja on eniten, 

mikä viittaa myös siihen, että yritysten liiketoiminta on kehittynyt hyvin eri tavalla. 

 
 

 
Taulukko 9. Liikevaihdon muutosprosentti 2007-2013 (Paperiteollisuus). 
 
 
Kuvaajasta 5 nähdään, että keskimääräinen liikevaihdon muutos on muuttunut 

melko rajusti kunakin vuonna. Suuresta vaihtelevuudesta huolimatta, koko 

mittausjaksolla liikevaihdon kehitys on ollut lineaarisesti positiivista vaikka 

liikevaihdossa onkin tapahtunut rajuja muutoksia eri vuosina. Verrattaessa 

käyttöpääomaprosenttiin sekä kiertoaikoihin on kehitys päin vastaista. 

Liikevaihdon kasvaessa käyttöpääomaprosentti sekä kiertoajat ovat lineaarisesti 

pudonneet. Tämä viittaa siihen, että käyttöpääomaa on saatu tehokkaammin 

hallintaan, siten että niiden määriä on saatu pienennettyä ja kiertoaikoja etenkin 

myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden osalta optimaalisemmiksi. Liikevaihdon 

heilahteleva kehitys ilmenee kuvaajasta 5. 

Toimiala

Paperiteollisuus 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

keskiarvo -5.7 -0.4 5.6 -2.7 22.0 0.6

keskihajonta 10.8 37.5 11.1 23.9 65.4 7.3

min -23.6 -30.2 -10.3 -70.6 -9.8 -9.7

max 10.7 114.4 29.6 26.8 225.6 16.8

Liikevaihdon muutos-%
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Kuvaaja 5. Liikevaihdon kasvuprosentti 2007-2013 (Paperiteollisuus). 

 
 
Liiketulosprosentti puolestaan on lineaarisesti laskenut paperiteollisuuden 

yrityksissä yli kaksi prosenttia vuoden 2007 3,6 prosentista vuoden 2013 

1,2 prosenttiin koko ajanjaksolla mitattuna. Liiketulos on liikevaihdon muutoksen 

tapaan vaihdellut vuosittain siten, että vuosina 2009 ja 2011 se on kasvanut 

merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Silti pääsääntöinen suunta 

liiketulosprosentissa on ollut laskeva. Keskihajonta on pysynyt melko samana 5 – 

6 prosentin välillä. Sen sijaan minimi- ja maksimiarvoissa on usean prosentin 

muutoksia eri vuosien välillä. 

 

 
Taulukko 10. Liiketulosprosentti 2007-2013 (Paperiteollisuus). 

 
 
Suoranaista yhteyttä liiketulosprosentin ja käyttöpääoman muutosten välillä on 

kuvaajasta 6 vaikea havaita. Vaikka alkuvuosina näyttääkin siltä, että 

käyttöpääoman kasvaessa yritysten liiketulosprosentti on laskeva, on 

käyttöpääomaprosentin ja liiketulosprosentin suunta monina vuosina sama. 

Etenkin vuoden 2010 jälkeen liiketulosprosentti ja käyttöpääomaprosentti ovat 
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Paperiteollisuus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

keskiarvo 3.6 1.1 3.0 2.4 4.1 1.5 1.2

keskihajonta 4.8 5.7 5.8 5.2 6.2 5.2 5.7

min -3.1 -10.4 -3.8 -4.5 -9.0 -6.9 -7.6

max 13.7 11.1 19.5 15.3 16.0 9.8 9.8
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liikkuneet samassa suunnassa kasvaen vuoteen 2011 ja tämän jälkeen laskien 

vuoteen 2013 asti melko samassa suhteessa. Sen sijaan liiketulosprosentin ja 

liikevaihdon muutosten kuvaajat ovat samanmuotoisia johtuen suurimmalta osin 

siitä, että liiketulos jaetaan juurikin liikevaihdolla, jolloin muutokset liikevaihdossa 

vaikuttavat myös liiketulosprosenttiin. 

 
Kuvaaja 6. Liiketulosprosentti keskimäärin 2007-2013 (Paperiteollisuus). 

 
 
Myös paperiteollisuuden yritysten kokonaispääoman tuottoprosentti on elänyt 

mitatulla ajanjaksolla varsin vaihtelevasti, kuten kuvaajasta 7 voidaan havaita. 

Lineaarisesti kokonaispääomantuottoprosentti ei ole merkittävästi pudonnut 

ajanjaksolla tarkasteltaessa alku- ja lopputilannetta vaikkakin vuositasolla se on 

muuttunut melko paljon. Taulukossa 11 näkyvä kokonaispääoman tuottoprosentin 

keskihajonta on ollut tarkasteluajanjakson vuosina 2007 – 2012 noin 7 ja 8 

prosentin välillä, ja vuonna 2013 se on kivunnut hieman yli 11 prosenttiin.  Paljon 

keskihajonnasta kertoo minimi- ja maksimiarvojen poikkeavuus toisistaan; nämä 

poikkeavat toisistaan jopa yli 30 prosenttia toisistaan, niin että minimiarvo on 

pahimmillaan -13,5 prosenttia (vuonna 2008) negatiivinen ja maksimiarvo 

parhaimmillaan vuonna 2013 25,6 prosenttia. Tämä kertoo pitkälti siitä, että 

paperiteollisuuden yritysten kannattavuus on vaihdellut tutkimusjoukon sisällä 

hyvin paljon, kuten myös liiketulosprosentin vertailuarvot osoittivat. 
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Taulukko 11. Kokonaispääoman tuottoprosentti 2007-2013 (Paperiteollisuus). 

 
Kokonaispääoman tuottoprosentin ja käyttöpääomaprosentin yhteyttä 

tarkasteltaessa, nähdään kuvaajasta 7, että selkeää korrelaatiota näiden kahden 

muutosten välillä ei ole nähtävissä.  Vuonna 2008 kokonaispääoman 

tuottoprosentti on laskenut vuoden 2007 3,55 prosentista lähelle nollaa. Samaan 

aikaan käyttöpääoma on kasvanut noin viidellä prosentilla. Pääoman kasvulla 

voidaan selittää ROA:n laskua, varsinkin kun paperiteollisuuden yritysten tulos on 

laskenut kyseisenä vuonna, kuten kuvaajasta 6 nähtiin.  Tämän jälkeen sekä 

kokonaispääoman tuottoprosentti että käyttöpääomaprosentti ovat muuttuneet 

samansuuntaisesti. Kokonaispääoman tuottoprosentin noustessa myös 

käyttöpääomaprosentti on noussut ja toisinpäin.  Käyttöpääoman kasvaessa 

yritysten myyntisaamiset ja vaihto-omaisuus ovat kasvaneet suhteessa 

ostovelkoihin. Kokonaispääoman tuottoa laskettaessa huomioidaan yritysten koko 

pääoman, joiden yhtenä osana ostovelat ovat lyhytaikaisessa vieraassa 

pääomassa. Näin ollen sekä kokonaispääoman tuoton että käyttöpääoman 

kasvaessa voidaan todeta, että ostovelat eivät ole kasvaneet yhtä paljon 

suhteessa myyntisaamisiin ja vaihto-omaisuuteen. Kokonaispääoman tuoton ja 

käyttöpääoman laskiessa ostovelkojen osuus taas on lisääntynyt, joka on 

vaikuttanut sekä kokonaispääoman tuottoprosenttiin että käyttöpääomaprosenttiin. 

 

Toimiala

Paperiteollisuus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

keskiarvo 3.6 0.3 2.5 1.8 3.6 1.4 2.9

keskihajonta 7.5 7.6 7.4 8.0 8.7 6.8 11.1

min -5.2 -13.5 -4.8 -9.9 -13.2 -11.5 -9.0

max 19.4 16.0 23.2 22.5 24.6 10.7 25.6

Kokonaispääoman tuotto (ROA)-%
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Kuvaaja 7. Kokonaispääoman tuottoprosentti 2007-2013 (Paperiteollisuus). 
 
 

4.1.3 Paperiteollisuuden yritysten maksuvalmius  
 
 
Tarkasteltaessa paperiteollisuus yritysten maksuvalmiutta on keskimääräinen 

Quick ratio arvo säilynyt Yritysneuvottelukunnan asettamalla tyydyttävällä tasolla 

koko tarkastelujakson ajan. Taulukosta 12 nähdään, että lineaarisesti quick ration 

arvo on muuttunut alku- ja lopputilanteen välillä 0,11 suuremmaksi vuoden 2007 

0,8 arvosta vuoden 2013 0,91 arvoon. Myös keskihajonta on kasvanut 0,28:sta 

0,48:an. Jälleen minimi- ja maksimiarvon välillä on huomattavan suuri ero; joukon 

minimiarvo on laskenut 0,23:sta 0,09:n pysyen koko tarkastelujakson huonolla 

tasolla, kun taas maksimiarvo on kasvanut 1,22:sta 1,53 ollen hyvälle (yli 1) 

asetetun arvon yläpuolella koko tarkasteluajanjakson. 

 

 
Taulukko 12. Quick ratio 2007-2013 (Paperiteollisuus) 
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Toimiala

Paperiteollisuus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

keskiarvo 0.80 0.86 0.95 0.97 0.97 0.91 0.91

keskihajonta 0.28 0.41 0.41 0.45 0.39 0.34 0.48

min 0.23 0.18 0.24 0.23 0.27 0.23 0.09

max 1.22 1.56 1.84 1.71 1.63 1.39 1.53

Quick ratio
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Kuvaajassa 8 nähdään quick ration yhteys myyntisaamisten ja ostovelkojen 

kiertoaikoihin. Myyntisaamisten kiertoaika oli nousussa välillä 2007-2009 samoin 

kuin quick ration arvo, mikä viittaa, että myyntisaamisten osuus on kasvanut 

suhteessa ostovelkoihin, joiden kiertoaika on vastaavalla ajalla vaihdellut. Myös 

vastaavasti 2010-2011 välillä quick ratio on pysynyt lähes muuttumattomana 

aivan, kuten myös myyntisaamisten kiertoaika ja ostovelkojen kiertoaika. Lopussa 

quick ration hienoinen lasku selittyy myös myyntisaamisten ja ostovelkojen 

kiertoaikojen laskulla.  

 

 
Kuvaaja 8. Quick ratio 2007-2013 (Paperiteollisuus). 
 
 
Toinen maksuvalmiuden tunnusluku current ratio ottaa huomioon kaikki 

käyttöpääoman erät laskentakaavassaan.  Taulukosta 13 nähdään, että myös 

current ration arvot on vaihdellut merkittävästi aikavälillä 2007-2013. Tunnusluku 

on pysynyt koko ajan jakson Yritystutkimusneuvottelunkunnan asettaman 

ohjearvon tyydyttävällä tasolla. 

 

Current ration muutokset nähdään taulukossa 13. Aikavälillä 2007-2011 current 

ration keskimääräinen arvo on noussut melko tasaisesti vuosi vuodelta arvosta 

1,31 arvoon 1,54. Vuonna 2012 current ration arvo romahti arvoon 1,35 ja 

viimeisenä mittausvuonna se kohosi arvoon 1,44. Keskihajonta on seurannut 
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keskiarvon muutoksia ja vaihteluväli keskihajonnalla on ollut 0,54–0,78. Minimi- ja 

maksimiarvo kertovat hyvin siitä, kuinka epätasaista yritysjoukon sisällä on. 

Minimiarvo pysyttelee koko tarkasteluajanjakson ohjearvon mukaisesti huonolla 

tasolla (alle 0,5), kun taas maksimiarvo hyvällä tasolla (yli 2). Parhaimmillaan se 

kipuaa vuonna 2009, jopa 3,44, mikä kertoo, että yrityksellä on ollut erittäin paljon 

likvidejä varoja käytössään.  

 

 
Taulukko 13. Current ratio 2007-2013 (Paperiteollisuus). 
 
 
Verrattaessa current ration ja käyttöpääoman erien kiertoaikoja kuvaajassa 9 

nähdään, että kiertoaikojen muutokset selittävät osin myös current ration 

muutoksia. Etenkin tarkasteltaessa kaikkien kiertoaikojen muutoksia nähdään, että 

kiertoaikojen muutosten yhteisvaikutus kuvastaa selkeästi current ration arvossa 

tapahtuneita muutoksia. Vuosien 2007-2009 tapahtunut current ration nousu 

selittyy parhaiten myyntisaamisten kiertoajan nousun avulla. Myyntisaamiset ovat 

tänä aikana kasvaneet 20 päivällä. Samalla ostovelkojen kiertoaika on ensin 

vuodesta 2007 vuoteen 2008 tippunut 10 päivällä, mikä näkyy current ration 

jyrkkyytenä, kun taas vuoteen 2008 kiertoaika kasvanut hieman yli 10 päivällä, 

mikä on loiventanut current ration nousukäyrää. Sen sijaan vuodesta 2009 

vuoteen 2010 myyntisaamisten kiertoaika on hieman lyhentynyt samoin kuin 

ostovelkojen kiertoaika on jälleen lyhentynyt yli 10 päivällä. Myös current ratio on 

laskenut muutaman sadasosan kyseisenä vuonna. 

 

Toimiala

Paperiteollisuus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

keskiarvo 1.31 1.45 1.53 1.52 1.54 1.35 1.44

keskihajonta 0.54 0.71 0.78 0.67 0.62 0.53 0.66

min 0.33 0.26 0.31 0.30 0.33 0.30 0.15

max 2.53 2.77 3.44 2.83 2.73 2.31 2.36

Current ratio
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Kuvaaja 9. Current ratio 2007-2013 (Paperiteollisuus). 

 
Myös 2010–2013 current ration muutokset seuraavat tasaisesti kiertoaikojen 

muutoksia. Vuodesta 2011 vuoteen 2012 current ration romahdus sen sijaan on 

seurausta ennen kaikkea ostovelkojen kiertoajan kasvusta, sillä myyntisaamisten 

kiertoaika pysyi lähes ennallaan vuosina 2011 ja 2012. Toki huomioitavaa on, että 

vaihto-omaisuuden kiertoaika putosi lähes 20 päivällä vuodesta 2011 vuoteen 

2012, joka selittää myös current ration putoamista. Kuitenkin tarkasteltaessa koko 

ajanjaksoa, vaihto-omaisuuden kiertoajalla näyttää olevan vähiten vaikutusta 

paperiteollisuuden yritysten current ration arvoon. Suurimmat vaihtelut näyttävät 

olevan selitettävissä sekä myyntisaamisten että ostovelkojen kiertoaikojen 

muutoksilla. 
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4.2 Metalliteollisuuden yritysten käyttöpääoman hallinta ja 
taloudellinen suorituskyky vuosina 2007–2013 

 
 
Tässä luvussa tarkastellaan metalliteollisuuden yritysten käyttöpääomassa ja sen 

hallinnassa sekä taloudellisessa suorituskyvyssä tapahtuneita muutoksia ajalla 

2007-2013. Ensimmäisenä käydään käyttöpääomassa tapahtuneet muutokset, 

jonka jälkeen analysoidaan yritysten kannattavuutta ja tämän jälkeen vielä 

yritysten maksuvalmiutta. Käyttöpääomaa tarkastellaan kahdessa erässä niin, että 

vuodet 2007-2010 muodostavat alkuosan ja vuodet 2010-2013 jälkimmäisen osan. 

Käyttöpääomaa tarkastellaan kahdessa osassa, jolloin käyttöpääoman hallinnan 

strategiassa tapahtuneita muutoksia voidaan havainnollistaa alkutilanteessa, 

ajanjakson puolivälissä sekä lopussa. Näin ollen nähdään myös, minkälainen on 

ollut käyttöpääoman kehitys kahdella eri ajanjaksolla; kuinka talouskriisi on 

vaikuttanut yritykseen sen alkaessa ja miten siihen on pyritty reagoimaan. 

Kannattavuutta ja maksuvalmiutta tarkastellaan yhdessä osassa niin, että 2007-

2013 ovat yhtenä kokonaisuutena ja näissä tapahtuneita muutoksia tarkastellaan 

käyttöpääomassa ja sen hallinnassa tapahtuneiden muutosten perusteella.  

 

4.2.1 Metalliteollisuuden yritysten käyttöpääoman hallinta  

 
 
Tarkasteltaessa metalliteollisuuden yritysten käyttöpääoman hallintastrategiaa 

vuonna 2007, kuviosta 7 nähdään, että yritysten strategia on valtaosin jakautunut 

kahteen strategiaan; keskinkertaiseen sekä varovaiseen hallintastrategiaan.  

Käyttöpääoman varojen hallinta yritysten välillä vaihtelee aggressiivisen (0- 0,5) ja 

varovaisen hallinnan (yli 0,5-1) välillä, sillä varojen hallinnan osalta arvot 

vaihtelevat 0,26 ja 0,91 välillä. Samoin myös velkojen hallinnan osalta; arvot 

vaihtelevat varovaisen (0-0,5) ja aggressiivisen hallinnan (yli 0,5 -1) välillä. 

Velkojen osalta arvot vaihtelevat 0,05 ja 0,82 välillä. Valtaosa yrityksistä sijoittuu 

varovaisen hallinnan ruudukkoon, jossa riski ja kannattavuus ovat alhaisella 

tasolla. Kuusi yrityksistä on sijoittunut vasemman alakulman ruutuun, jossa sekä 

varat että velat ovat alhaisella tasolla. Yksi yritys sijoittuu juuri ja juuri 

aggressiivisen ruudukon sisälle ja kaksi yrityksistä oikean yläkulman ruutuun, 

jossa keskinkertaisella hallinnalla sekä varat, että velat ovat korkealla tasolla. 
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Verrattaessa paperiteollisuuden lähtötilanteeseen, voidaan todeta 

metalliteollisuuden tutkimusotannan yritysten olevan huomattavasti hajanaisemmin 

sijoittuneena, kun taas paperiteollisuuden yritykset olivat lähempänä toisiaan 

keskinkertaisen ja varovaisen hallinnan rajan lähettyviin sijoittuneena. Kuvio 7 

osoittaa metalliteollisuuden yritysten sijoittautumisen nelikentässä vuonna 2007. 

 

 

Kuvio 7. Käyttöpääoman hallinta vuonna 2007 (Metalliteollisuus) 

 
 
Metalliteollisuuden konservatiivinen varojen hallinta vuonna 2007 näkyy myös 

korkeampana käyttöpääomaprosenttina verrattuna paperiteollisuuden vastaavaan 

(6,2 prosenttia) vuonna 2007. Vuonna 2007 käyttöpääomaprosentin keskiarvo oli 

15,4 prosenttia. Vuonna 2008 käyttöpääomaprosentti oli lähestulkoon vuoden 

2008 tasolla, mutta vuonna 2009 käyttöpääomaprosentti kasvoin 19,6 prosenttiin. 

Vuonna 2010 käyttöpääomaprosentti pienentyi 16,8 prosenttiin. 
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Kuvaaja 10. Käyttöpääomaprosentti 2007-2010 (Metalliteollisuus). 
 

 

Keskihajonta kasvoi ajanjaksolla vuoden 2007 18,4 prosentista vuoden 2010 28,1 

prosenttiin vuonna, kuten taulukosta 14 ilmenee. Myös minimi- ja maksimiarvo 

ovat kasvaneet ajanjaksolla. Minimiarvo on kasvanut – 9 prosentista – 34,1 

prosenttiin. Maksimiarvo puolestaan on kasvanut vuoden 2007 64 prosentista 

vuoden 2010 85,9 prosenttiin. Minimi- ja maksimiarvojen ero selittää myös 

keskihajonnan arvoa. Verrattuna paperiteollisuuden vastaavan ajanjakson arvoihin 

keskihajonta on ajanjakson alussa huomattavasti pienempi, mutta vuonna 2010 

keskihajonnan arvo ovat lähellä toisiaan.  Paperiteollisuuden yritysten minimiarvo 

puolestaan on huomattavasti suurempi kuin metalliteollisuuden yritysten, mutta 

metalliteollisuuden maksimiarvo ajanjaksolla puolestaan on huomattavasti 

suurempi kuin paperiteollisuuden yritysten.  Käyttöpääomanprosentin kehityksen 

ja käyttöpääoman hallinnan strategian perusteella voidaan todeta toimialojen 

välisen käyttöpääoman rakenteen olevan hieman erilainen. Etenkin 

metalliteollisuuden yrityksillä näyttää olevan paperiteollisuuden yrityksiä enemmän 

sitoutunutta pääomaa myyntisaamisiin ja vaihto-omaisuuteen, mikä selittää 

suuremman käyttöpääomaprosentin.  
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Taulukko 14. Käyttöpääomaprosentti 2007-2010 (Metalliteollisuus). 
 

Käyttöpääomaprosentin kasvua selittää kasvaneet käyttöpääomaerien kiertoajat, 

jotka näkyvät kuvaajassa 11. Etenkin ostovelkojen kiertoajat ovat kasvaneet 

merkittävästi ajanjaksolla. Ostovelkojen kasvua edeltää lyhentyminen vuoden 

2007 96 päivästä vuoden 2008 80 päivään. Tämän jälkeen ostovelkojen kiertoaika 

on kasvanut kahtena seuraavana vuonna ollen 137 päivään vuonna 2010. 

Myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertoajat ovat kasvaneet melko tasaisesti 

toisiinsa nähden. Vuonna 2007 myyntisaamisten kiertoaika oli 62,6 päivää ja 

vaihto-omaisuuden 60 päivää. Tämän jälkeen myyntisaamisten kiertoaika hieman 

hidastui, mutta lähti taas kasvuun vuonna 2009. Vaihto-omaisuuden kiertoajassa 

ei vastaavaa notkahdusta ollut vaikkakin se laski vuoteen 2008 muutamalla 

päivällä. Lopulta metalliteollisuuden yritysten keskimääräiset myyntisaamisten ja 

vaihto-omaisuuden kiertoajat olivat vuonna 2010 jälleen lähes identtiset 

(myyntisaamisten kiertoaika 72,8 päivää ja vaihto-omaisuuden kiertoaika 71,9 

päivää). 

 

 
Kuvaaja 11. Metalliteollisuuden kiertoajat 2007-2010. 

Toimiala

Metalliteollisuus 2007 2008 2009 2010

keskiarvo 15.4 15.8 19.6 16.8

keskihajonta 18.4 16.4 22.4 28.1

min -9.0 -13.5 -16.2 -34.1

max 64.0 56.1 85.0 85.9
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Tarkasteltaessa myyntisaamisten kiertoaikoja ajanjaksolla vielä tarkemmin, 

nähdään taulukossa 15, että keskihajonta yritysten välillä on vaihdellut 37,3 ja 59,1 

päivän välillä.  Keskihajonnan vaihteluväli on hieman korkeampi kuin 

paperiteollisuuden yrityksillä vastaavalla ajanjaksolla. Myyntisaamisten kiertoajan 

minimiarvot ovat kasvaneet nollasta 32,1 päivään ajanjaksolla, mikä vastaa 

paperiteollisuuden vastaavaa arvon kehitystä. Myös maksimiarvo on kasvanut 

tasaisesti 212,1 päivästä 296,4 päivään. Metalliteollisuuden maksimiarvo 

verrattuna paperiteollisuuden vastaavaan on lähes puolet suurempi.  Tämä viittaa 

siihen, että metalliteollisuuden alalla maksuehdot olisivat hieman pidempiä kuin 

paperiteollisuuden alalla. 

 

 

 
Taulukko 15. Myyntisaamisten kiertoajat 2007-2010 (Metalliteollisuus) 

 
 
Vaihto-omaisuuden kiertoajan vertailuarvot näkyvät taulukossa 16. Verrattuna 

myyntisaamisten kiertoajan kehitykseen, vaihto-omaisuuden kiertoaika on 

kasvanut huomattavasti tasaisemmin.  Keskihajonta verrattuna myyntisaamisten 

kiertoaikaan on keskimäärin hieman pienempi.  Minimiarvo on aikavälillä pysynyt 

lähes samana, kun taas maksimiarvo on vaihdellut ajanjaksolla huomattavasti 

päätyen vuoden 2007 143,3 päivästä vuoden 2010 160 päivään. 

Metalliteollisuuden ja paperiteollisuuden vaihto-omaisuuden kiertoajoissa ei 

huomattavaa eroa ollut. Metalliteollisuuden kiertoaika on hieman pidempi kuin 

paperiteollisuuden kiertoaika. 

 

Toimiala

Metalliteollisuus 2007 2008 2009 2010

keskiarvo 62.6 51.4 67.2 72.8

keskihajonta 44.8 37.3 59.1 58.8

min 0.0 21.1 25.2 32.1

max 212.1 189.8 294.9 296.4

Myyntisaamisten kiertoaika
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Taulukko 16. Vaihto-omaisuuden kiertoajat 2007-2010 (Metalliteollisuus) 

 
 
Taulukosta 17, nähdään, että ostovelkojen kiertoaika puolestaan on vaihdellut 

ajanjaksolla melko paljon. Se on ensin pudonnut vuoden 2007 96,2 päivästä 79,9 

päivään vuonna 2008, jonka jälkeen se on kasvanut yli 20 päivän vauhtia ollen 

vuonna 2010 137,5 päivää. Kasvukehitys näkyy myös keskihajonnan arvossa, 

joka on viimeisenä vuonna kasvanut 55 päivää. Keskihajonnan kasvu viittaakin 

siihen, että yritysten ostovelkojen kiertoaika on kasvanut yrityksillä eri vauhtia. 

Minimiarvo on pysynyt lähes samana, kun taas maksimiarvo on kasvanut vuoden 

280,9 päivästä 414,4 päivään vuonna 2010.  

 

 

 
Taulukko 17. Ostovelkojen kiertoajat 2007-2010 (Metalliteollisuus) 

 
 
Yleisesti ottaen käyttöpääomaprosentin kasvu sekä kiertoaikojen kasvu viittaavat 

yritysten taloudellisen suorituskyvyn hidastumiseen. Kuviossa 8 nähdään, että 

käyttöpääoman hallintastrategiassa tämä on näkynyt yritysten velkojen 

hallintastrategian muuttumisena hieman konservatiivisemmaksi. Tämä näkyy 

yritysten pudotuksena nelikentässä hieman alaspäin verrattuna vuoden 2007 

tilanteeseen. Suurin joukko sijaitsee edelleen kohtalaisen ja konservatiivisen 

käyttöpääoman hallintastrategian välillä. Tämä yritysjoukko on hieman lähentynyt 

toisiaan. Varojen hallinnan osalta yritykset ovat siirtyneet lähemmäs keskiväliä 0,5. 

Osa yrityksistä on siis verrattuna 2007 tilanteeseen kiristäneet varojen hallintaansa 

Toimiala

Metalliteollisuus 2007 2008 2009 2010

keskiarvo 60.0 57.3 62.2 71.9

keskihajonta 33.5 28.6 29.6 39.1

min 22.3 20.6 20.2 23.6

max 143.3 112.3 106.0 160.0

Vaihto-omaisuuden kiertoaika

Toimiala

Metalliteollisuus 2007 2008 2009 2010

keskiarvo 96.2 79.9 101.1 137.5

keskihajonta 74.6 72.5 90.8 145.8

min 25.0 19.2 15.3 23.6

max 280.9 295.4 339.8 414.4

Ostovelkojen kiertoaika
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tiputtamalla niiden määrää, kun taas osa yrityksistä kasvattanut varojen määrää. 

Velkojen hallinnan osalta yritykset ovat siis siirtyneet hieman 

konservatiivisempaan suuntaan vaikka samaan aikaan ostovelkojen kiertoaika on 

kasvanut. Tämä viittaa siihen, että ostovelkojen osuus taseessa on pienentynyt. 

Yrityksille on myönnetty pidempiä maksuaikoja veloilleen, mutta esimerkiksi 

yksittäisen velan limiittiä on haluttu rajoittaa.  Huomioitavaa kuitenkin on, että 

kolme yritystä toteuttaa selkeästi aggressiivisen käyttöpääoman hallintastrategiaa, 

jolloin lyhytaikaisen velan osuus on korkea ja varojen osuus pieni. Myös yksi yritys 

toteuttaa kohtalaista käyttöpääoman strategiaa pitäen varojen ja velkojen suhteen 

taseessa korkeana. Metalliteollisuuden käyttöpääoman hallinta vuonna 2010 on 

esitetty kuviossa 8. 

 

 
 
Kuvio 8. Metalliteollisuuden käyttöpääoman hallinta vuonna 2010. 
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Kuvaajasta 12 nähdään, että vuoden 2010 jälkeen käyttöpääomaprosentti on 

lähtenyt jälleen kasvuun.  Käyttöpääomaprosentti kasvoi 16,8 prosentista 19,2 

prosenttiin vuonna 2011. Tämän jälkeen käyttöpääomaprosentti laski 18,2 

prosenttiin, mutta viimeisenä vuonna se palasi jälleen 19,2 prosenttiin. 

Ajanjaksolla käyttöpääomaprosentti on siis lineaarisesti kasvanut kolme prosenttia 

vuodesta 2010 vuoteen 2013. 

 

 
Kuvaaja 12. Käyttöpääomaprosentti 2010-2013 (Metalliteollisuus) 

 
Sen sijaan vaikka käyttöpääomaprosentti on keskimääräisesti metalliteollisuuden 

yrityksillä kasvanut, on keskihajonta puolestaan pienentynyt ajanjaksolla. Tämä 

tarkoittaa sitä, että yritysten välinen käyttöpääomaprosentti on toisiinsa verrattuna 

kaventunut. Tämä erottuu selkeästi myös minimi – ja maksimiarvojen 

kaventuneena erona toisiinsa nähden. Minimiarvo on ajanjaksolla pienentynyt -

34,1 prosentista -5,6 prosenttiin. Minimiarvon omaavalla yrityksellä ostovelkojen 

määrä suhteessa myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden määrää on siis 

pienentynyt. Maksimiarvo puolestaan on pienentynyt 85,9 prosentista 45,1 

prosenttiin. Kokonaisuutena arvot viittaavat siis siihen, että yritysten 

käyttöpääomien määrät ovat lähentyneet ajanjaksolla yritysjoukon keskimääräistä 

käyttöpääomaprosenttia ja näin ollen yritysten erot käyttöpääoman määrässä ovat 

kaventuneet. 
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Taulukko 18. Käyttöpääomaprosentti 2010-2013 (Metalliteollisuus). 

 
 
Kiertoaikojen kehitys verrattuna käyttöpääomaprosentin kehitykseen on laskeva. 

Kaikkien käyttöpääomaerien kiertoajat ovat pienemmän vuonna 2013 vuoteen 

2010 nähden. Pääosin kiertoaikojen suunta on ollut laskeva vaikkakin jokaisella on 

tullut pientä nousua yhtenä vuonna. Vaihto-omaisuuden kiertoaika nousi noin 

kahdella päivällä vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011, mutta laski jälleen 

viimeisenä vuonna. Sekä myyntisaamisten että ostovelkojen kiertoaika sen sijaan 

laskivat kahtena ensimmäisenä vuonna, mutta olivat jälleen kasvussa viimeisenä 

vuotena.  

 

 
Kuvaaja 13. Metalliteollisuuden kiertoajat 2010-2013. 

 

Tarkasteltaessa metalliteollisuuden yritysten kiertoaikoja jälkimmäisellä puoliskolla 

kuvaajasta 13, huomio kiinnittyy erityisesti ostovelkojen kiertoajan rajuun 

pudotukseen. Ostovelkojen kiertoaika on kaikkiaan pudonnut 137 päivästä 

(vuonna 2010) 91,6 päivään (vuonna 2013). Alimmillaan se oli vuonna 2012, 

jolloin kiertoaika oli 81,4 päivää, mutta kasvoi noin kymmenellä päivällä viimeisenä 

Toimiala

Metalliteollisuus 2010 2011 2012 2013

keskiarvo 16.8 19.2 18.1 19.2

keskihajonta 28.1 18.4 14.0 13.7

min -34.1 -17.2 -6.9 -5.6

max 85.9 69.7 43.8 45.1
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mittausvuonna. Myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden kiertoajat ovat myös 

pudonneet vuoden 2010 arvoista ja palanneet lähelle vuoden 2007 kiertoaikoja 

pienien vuosittaisten vaihteluiden saattelemana. Myyntisaamisten kiertoaika 

vuonna 2013 oli 65,4 päivää (62,6 päivää vuonna 2007). Vaihto-omaisuuden 

kiertoaika puolestaan laski vuoden 2010 71,9 päivästä 58,9 päivään (60,0 päivää 

vuonna 2007).  

 

 
Taulukko 19. Myyntisaamisten kiertoajat 2010-2013 (Metalliteollisuus). 
 
 
Myös myyntisaamisten keskihajonta on laskenut melkoisesti tarkoittaen, että 

yritysten väliset erot pienentyivät ja olivat lähempänä myyntisaamisten kiertoajan 

keskiarvoa. Sama trendi näkyy myös minimi- ja maksimiarvoissa, joiden arvot 

pienentyivät huomattavasti. Minimiarvo laski 32,1 päivästä (vuonna 2010) 21,4 

päivään (vuonna 2013). Maksimiarvo puolestaan laski 296,4 päivästä (2010) 135,3 

päivään (2013). 

 

 

 
Taulukko 20. Vaihto-omaisuuden kiertoajat 2010-2013 (Metalliteollisuus). 

 
 
Vaihto-omaisuuden kiertoaika laski tasaisesti ajanjakson ajalla yhteensä 13 

päivällä. Keskihajonta puolestaan laski noin yhdeksällä päivällä ajanjakson aikana. 

Minimiarvo laski 23,6 päivästä 14,1 päivään ja maksimiarvo hieman yli 50 päivällä 

160 päivästä 108,6 päivään.  

Toimiala

Metalliteollisuus 2010 2011 2012 2013

keskiarvo 72.8 69.5 55.9 65.4

keskihajonta 58.8 44.7 28.5 31.0

min 32.1 24.8 17.3 21.4

max 296.4 227.0 115.5 135.3

Myyntisaamisten kiertoaika

Toimiala

Metalliteollisuus 2010 2011 2012 2013

keskiarvo 71.9 57.1 59.4 58.9

keskihajonta 39.1 35.8 30.1 30.5

min 23.6 15.6 6.0 14.1

max 160.0 150.7 117.5 108.6

Vaihto-omaisuuden kiertoaika
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Taulukko 21. Ostovelkojen kiertoajat 2010-2013 (Metalliteollisuus). 
 
Ostovelkojen kiertoajoissa on kaikista kiertoajoista tapahtunut suurin pudotus. 

Kiertoaika siis putosi koko ajanjaksolla 137,5 päivästä 91,6 päivään. Yhteensä siis 

pudotusta tapahtui 45,9 päivää. Myös keskihajonta laski roimasti pudoten 145,8 

päivästä 75,2 päivään. Minimiarvo pysyi lähes ennallaan verrattaessa alku- ja 

loppupäätä vaikka arvo kasvoikin hieman vuonna 2011. Maksimiarvo laski vuoden 

2010 414,4 päivästä vuoden 2013 263,5 päivään. Myös ostovelkojen kiertoajan 

vertailuluvut palasivat vuoden 2007 tasoille. 

 

 
 

Toimiala

Metalliteollisuus 2010 2011 2012 2013

keskiarvo 137.5 98.6 81.5 91.6

keskihajonta 145.8 72.3 58.7 75.2

min 23.6 31.6 23.9 22.2

max 414.4 245.4 239.3 263.5

Ostovelkojen kiertoaika
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Kuvio 9. Käyttöpääoman hallinta vuonna 2013 (Metalliteollisuus) 
 

 
Käyttöpääoman hallintaa kuvaavasta kuviosta 9 nähdään, että vuonna 2013 

tilanne oli jälleen muuttunut verrattuna vuoteen 2010, käyttöpääomassa 

tapahtuneen kasvun seurauksena. Käyttöpääomaprosentin nousu on seurausta 

varojen hallinnan edelleen hieman konservatiiviseen suuntaan. Verrattuna vuoteen 

2010, vuonna 2013 konservatiivinen varojen hallinta jälleen kasvanut yli 50 

prosenttiin, kun vielä vuonna 2010 vastaava osuus oli alle 50 prosentissa.  

Vasemmassa alaruudussa (kohtalainen hallinta) olevat yritykset ovat kasvattaneet 

hieman varojensa osuutta sijaiten lähellä hallintastrategioita erottavaa viivaa. 

Kuvaajasta nähdään myös, että tämä joukko on hyvin tiiviinä joukkona.  

Konservatiivisen hallinnan puolella erottuu neljä yrityksen joukko, joka on arvoiltaa 

melko lähellä toisiaan ja ylempänä viiden yrityksen joukko, joilla velkojen hallinta 

on aggressiivisempaa, kuin kahdella muulla kuvaajasta erottuvalla yritysjoukolla.  

Velkojen hallinnan osuudet eivät ole muuttuneet merkittävästi verrattuna vuoden 

2010 tilanteeseen. Suurimman osan arvot vaihtelevat 0,03 ja 0,26 välillä ollen 
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hyvin alhaisella, konservatiivisen velkojen hallinnan tasolla. Ainoastaan kahdella 

yrityksellä lyhytaikaisten velkojen suhde yrityksen varoihin oli yli 0,5, jolloin niiden 

hallintaa voidaan kutsua aggressiiviseksi. Huomioitavaa on, että aggressiivisen 

käyttöpääoman hallinnan ruudussa ei ole yhtään yritystä vaan yritykset ovat 

siirtyneet oikealle kohtalaisen hallinnan ruutuun. Voidaankin siis todeta, että 

varojen määrä on ajanjaksolla kasvanut, kuten myös käyttöpääomaprosentti antaa 

ymmärtää. 

 

4.2.2 Metalliteollisuuden yritysten kannattavuus  
 
 
Kuvaajasta 14 ilmenee, että metalliteollisuuden yritysten liikevaihto on elänyt 

todella vaihtelevasti koko ajanjakson ajan.  Ensin liikevaihto on kasvanut 6,8 

prosenttia vuodesta 2007, mutta tämän jälkeen liikevaihto on pienentynyt vuonna 

2009 -22,8 prosenttia verrattuna vuoteen 2008. Vielä vuonna 2010 liikevaihto 

pieneni, mutta tämän jälkeen noussut 20,9 prosenttia vuonna 2011. Vielä 2012 

liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia, mutta kääntyi jälleen vuonna 2013 -4,4 prosentin 

laskuun.  

 
 

 
Kuvaaja 14. Liikevaihdon kehitys 2007-2013 (Metalliteollisuus). 
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Taulukon 22 liikevaihdon muutosprosentin vertailuluvuista nähdään selkeästi 

vaihtelevuus koko tarkastelujaksolla. Kuten mainittua, liikevaihto on sekä 

kasvanut, että hidastunut ollen erittäin vaihtelevaa vuosien välillä. Myös 

keskihajonta on vaihdellut 17,2 prosentin ja 34,5 prosentin välillä. Yritysten välillä 

liikevaihdon kasvut ja hidastumiset ovat siis olleet hyvin vaihtelevia. Minimiarvo on 

ollut negatiivinen koko tarkasteluajanjakson ollen reippaasti keskiarvon 

alapuolella. Maksimiarvo puolestaan on vaihdellut niin, että liikevaihto on kasvanut 

vuosittain 33,6 prosentista 70,2 prosenttiin. Yritysten väliset liikevaihdon 

muutokset ovat siis olleet hyvin erilaiset. Keskimääräinen muutos on ylipäänsä 

vaihdellut hyvin rajusti eri vuosina. Lineaarisesti tarkasteltuna liikevaihto on 

laskenut vuodesta 2007 vuoteen 2013, mikä tarkoittaa että yritysten liiketoiminta 

on hidastunut. 

 

 
Taulukko 22. Liikevaihdon muutosprosentti 2007-2013 (Metalliteollisuus). 

 
 
Liiketulosprosenttia tarkastellessa taulukosta 23, nähdään että se on hitaasti 

laskenut lähes koko ajanjakson ajan. Liiketulosprosentti on laskenut vuoden 2007 

9,3 prosentista 1,9 prosenttiin vuonna 2013. Laskua on tapahtunut kaikkina muina 

vuosina paitsi vuonna 2012, jolloin liiketulosprosentti nousi vuoden 2011 2,5 

prosentista 4,8 prosenttiin. Tämän jälkeen arvo siis laski 1,9 prosenttiin.  

Keskihajonta on vaihdellut epätasaisesti, mutta noussut 6,3 prosentista 14,9 

prosenttiin mittausajanjaksolla. Tämä heijastaa siitä, että liiketoimintaprosentti on 

vaihdellut yritysjoukon keskimääräisestä arvosta. Keskihajonnan vaihtelun syy 

näkyy selkeästi minimi- ja maksimiarvojen hajontana koko aikavälillä. Minimiarvo 

on laskenut -3,2 prosentista -52,8 prosenttiin. Vastaavasti maksimiarvo on pysynyt 

koko ajanjakson lähes samalla tasolla, lukuun ottamatta vuotta 2010, jolloin 

maksimiarvo oli 23,8 prosenttia. Maksimiarvo on muuttunut ajanjakson alun 19,8 

prosentista 20,3 prosenttiin ajanjakson lopussa. Keskihajonnan hienoista kasvua 

Toimiala

Metalliteollisuus 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

keskiarvo 6.8 -22.8 -3.9 20.9 7.8 -4.4

keskihajonta 17.2 24.1 34.5 25.7 24.7 28.6

min -34.4 -49.5 -57.7 -21.5 -29.5 -74.0

max 33.6 49.9 49.8 82.7 86.4 70.2

Liikevaihdon muutos-%
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siis selittää se, että osalla yrityksistä liiketulosprosentti on painunut alaspäin, kun 

taas osalla yrityksiä se on kasvanut. 

 

 
Taulukko 23. Liiketulosprosentti 2007-2013 (Metalliteollisuus) 

 
 
Käyttöpääomaprosenttia ja liiketulosprosenttia verrattaessa kuvaajassa 15, 

nähdään että liiketuloksen laskiessa käyttöpääomaprosentti on noussut. Tämä 

viittaisikin siihen, että metalliteollisuuden yritysten kannattavuuden heikentyessä 

käyttöpääoman määrä on lisääntynyt.  Kuten aiemmin esitetyistä taulukoista 

nähtiin käyttöpääomaerien kiertoajat olivat vuosien 2007 -2010 välillä kasvaneet, 

mutta vuodesta 2011 eteenpäin laskeneet palaten lähelle vuoden 2007 arvoja. Silti 

käyttöpääomahallinnan strategia osoitti, että varojen hallinta oli muuttunut 

konservatiiviseen suuntaan, jolloin lyhytaikaisten varojen määrä taseessa oli 

kasvanut. Vastaavasti lyhytaikaisten velkojen suhde taseessa oli pysynyt lähes 

ennallaan. Käyttöpääoman määrä oli siis kasvanut vaikka niiden kiertoa oli 

tehostettu.  

 

 
Kuvaaja 15. Liiketulosprosentti 2007-2013 (Metalliteollisuus). 

Toimiala

Metalliteollisuus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

keskiarvo 9.3 9.3 5.4 3.8 2.5 4.8 1.9

keskihajonta 6.3 7.7 6.7 10.3 9.5 8.6 14.9

min -3.2 -12.3 -5.3 -20.9 -27.3 -18.8 -52.8

max 19.8 19.8 20.2 23.8 16.0 20.2 20.3
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Metalliteollisuuden yritysten otannassa kokonaispääoman tuottoprosentissa on 

tapahtunut raju pudotus. Taulukosta 24 nähdään, että kokonaispääoman 

tuottoprosentti on tipahtanut lähes 70 prosenttia kahden ensimmäisen vuoden 

aikana. Pudotus on ollut jyrkkä ja arvo on pudonnut vuoden 2007 74,3 prosentista, 

joka on ollut erinomainen 7 prosenttiin vuonna 2009.  Vuoden 2009 jälkeen ROA:n 

arvo on tippunut vaihdellen 4,7 prosenttiin vuonna 2013. Keskihajonnasta 

nähdään, että erot kahtena ensimmäisen vuonna yritysten kokonaispääoman 

tuottoprosentilla ovat olleet suuret, mutta pudotuksen seurauksena keskihajonta 

on pudonnut 10,6 prosenttiin vuoden 2007 262,3 prosentista. Tämän jälkeen 

keskihajonta on kivunnut hieman ylöspäin ollen 16,7 prosenttia vuonna 2013. 

Myös minimi- ja maksimiarvojen erot ovat merkittävästi supistuneet koko aika 

välillä. Minimiarvo on laskenut vuoden 2007 -6,2 prosentista -50,9 prosenttiin 

vuonna 2013. Maksimiarvo puolestaan on laskenut 1156,4 prosentista 24,2 

prosenttiin koko ajanjaksolla. 

 

 
Taulukko 24. Kokonaispääoman tuottoprosentti 2007-2013 (Metalliteollisuus). 

 
 
Kokonaispääoman tuottoprosentin kehitystä verrattaessa käyttöpääomaprosentin 

kehitykseen, kuvaajasta 16 nähdään, että kokonaispääoman tuottoprosentin 

laskiessa käyttöpääomaprosentti on noussut. Käyttöpääomaprosentti ei 

kuitenkaan selitä kokonaispääoman tuottoprosentin jyrkkää laskua vaikka 

käyttöpääomaprosentti nouseekin jyrkemmin vuonna 2008, jolloin myös 

kokonaispääoman tuottoprosentti laski jyrkimmin ajanjaksolla. Kuitenkin 

tarkasteltaessa koko ajanjakson muutoksia nähdään, että kokonaispääoman 

tuottoprosentin muuttuessa myös käyttöpääoman prosentti on muuttunut. 

Muutokset ovat olleet samansuuntaisia kuin liiketulosprosenttia ja 

käyttöpääomaprosenttia vertailtaessa; kokonaiskäyttöpääoman tuottoprosentin 

Toimiala

Metalliteollisuus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

keskiarvo 74.3 49.7 7.0 7.9 5.0 5.3 4.7

keskihajonta 262.3 156.2 10.6 15.2 15.1 17.6 16.7

min -6.2 -23.0 -15.7 -21.4 -33.3 -44.4 -50.9

max 1156.4 692.3 24.1 52.0 40.4 27.3 24.2

Kokonaispääoman tuotto (ROA)-%
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laskiessa käyttöpääomaprosentti on noussut vaikka muutokset näiden välillä eivät 

olekaan olleet yhtä voimakkaita. Kokonaispääoman tuottoprosentin ja 

käyttöpääoman tuottoprosentin muutokset ajanjaksolla 2007-2013 on esitetty 

kuvaajassa 16. 

 
Kuvaaja 16. Kokonaispääoman tuottoprosentti 2007-2013 (Metalliteollisuus). 
 
 

4.2.3 Metalliteollisuuden yritysten maksuvalmius  

 
 
Maksuvalmiuden tunnusluvuista quick ratio on keskimääräisesti hyvällä tasolla (yli 

1) tutkimuksen koko mittausajalla, kuten taulukosta 25 ilmenee. Metalliteollisuuden 

quick ratio on saanut arvoja vaihdellen 1,23 ja 1,48 välillä.  Ajanjakson alussa 

tunnusluku oli 1,29 ja lopussa 1,40, joten quick ratio on lineaarisesti kasvanut 

vuodesta 2007 vuoteen 2013. Keskihajonta puolestaan on vaihdellut 0,56 ja 0,69 

ja päätynyt vuonna 2013 arvoon 0,62. Tästä voidaan päätellä, että yritysten quick 

ratiot ovat olleet keskimäärin hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. Minimiarvo on 

ajanjaksolla vaihdellut huonon ja tyydyttävä tason välillä, mutta ollut lopulta 

vuonna 2013 alle vuoden 2007 arvon. Maksimiarvo puolestaan on ollut yli hyvälle 

asetetun arvon koko ajalla 2007-2013. 
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Taulukko 25. Quick ratio 2007-2013 (Metalliteollisuus). 
 
Quick ration kehitystä verrattaessa myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertoaikoihin, 

kuvaajassa 17 nähdään, että quick ration arvo on yleisesti kasvanut kiertoaikojen 

pienentyessä.  Tämä johtuu mitä luultavimmin siitä, että ostovelkojen ja muiden 

lyhytaikaisten velkojen määrä suhteessa lyhytaikaisiin saamisiin ja muuhun 

rahoitusomaisuuteen nähden. Etenkin ostovelkojen kiertoajan muutokset ovat 

olleet hyvin voimakkaita, joka viittaa siihen että niiden määrä on vaihdellut 

vuosittain. Etenkin vuoden 2010 piikki ostovelkojen kiertoajassa näkyy quick ration 

laskuna. Vastaavasti myyntisaamisten kiertoajan muutokset eivät ole olleet yhtä 

voimakkaat, mikä viittaa siihen, että myyntisaamisten määrä ei ole kasvanut 

samassa suhteessa ostovelkoihin, jolloin näiden vaikutus on myös näkynyt quick 

ration pienentymisenä. Vuoden 2010 jälkeen kiertoajat ovat olleet 

laskusuhdanteisia,  kuten myös quick ration tunnusluku. Vaikka ostovelkojen 

kiertoaika on lyhentynyt voimakkaammin verrattuna myyntisaamisten kiertoaikaan, 

viittaa quick ration laskeminen siihen, että ostovelkojen ja muun lyhytaikaisen 

vieraan pääoman määrä on ollut suurempi verrattuna myyntisaamisiin ja muuhun 

rahoitusomaisuuteen.  Viimeisenä vuotena quick ratio on jälleen kasvuun, kuten 

myös myyntisaamisten ja ostovelkojen kiertoajatkin. Tämä viittaa siihen, että 

ostovelkojen kiertoaikojen voimakas lyheneminen vuosina 2011 ja 2012 on 

vähentänyt merkittävästi niiden määrää samoin kuin koko lyhyt aikaisen vieraan 

pääoman määrää, jolloin quick ratio on kääntynyt jälleen nousuun. 

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että ostovelkojen muutokset ovat 

aiheuttaneet siis valtaosan quick ratiossa tapahtuneista muutoksista. 

 

Toimiala

Metalliteollisuus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

keskiarvo 1.29 1.34 1.48 1.38 1.28 1.23 1.40

keskihajonta 0.56 0.58 0.69 0.59 0.60 0.60 0.62

min 0.43 0.56 0.51 0.48 0.38 0.36 0.37

max 2.26 2.53 2.89 2.46 2.75 2.54 2.59

Quick ratio
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Kuvaaja 17. Quick ratio 2007-2013 (Metalliteollisuus). 
 
 
Toisen maksuvalmiuden tunnusluvun current ration suurin ero verrattuna quick 

ration tunnuslukuun on, että rahoitusomaisuuden lisäksi likvideihin varoihin 

lasketaan myös varastoon sitoutunut pääoma eli vaihto-omaisuus. Current ration 

arvo on paperiteollisuuden yrityksissä parantunut ajanjakson aikana tyydyttävältä 

tasolta hyvälle tasolle. Kuten taulukosta 26 ilmenee, arvo on noussut vuoden 2007 

1,66:sta ensin 2,12 vuonna 2012, jonka jälkeen se on hieman laskenut, mutta 

noussut jälleen vuonna 2013 hyvälle tasolle arvoon 2,10.  Myös keskihajonta 

yritysten välillä on kasvanut ajanjakson aikana arvosta 0,6 vuonna 2007 arvoon 

1,30 vuonna 2013. Keskihajonta on siis kaksinkertaistunut. Minimi- ja 

maksimiarvojen poikkeama on niin ikään kasvanut ajanjaksolla. Minimiarvo on 

muuttunut 0,94:stä   (2007) 0,75:een (2013), joten se on laskenut hieman. 

Maksimiarvo puolestaan on kasvanut 3,13:sta 5,85:een. Sekä mini- ja maksiarvo 

että keskihajonta kertovat siitä, kuinka eri tavalla yritysten taloudellinen tila ja 

etenkin likviditeetti on kehittynyt ajan jakson aikana. 

 

 
Taulukko 26. Current ratio 2007-2013 (Metalliteollisuus). 
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Toimiala

Metalliteollisuus 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

keskiarvo 1.66 1.89 2.12 2.04 1.95 1.93 2.10

keskihajonta 0.60 0.68 1.08 1.23 1.13 1.03 1.30

min 0.94 0.92 0.60 0.69 0.81 0.89 0.75

max 3.13 3.33 4.50 5.54 5.14 4.76 5.85

Current ratio
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Current ration muutokset suhteessa käyttöpääoman erien kiertoaikojen muutoksiin 

näkyvät kuvaajassa 18. Kuvaajasta nähdään aivan kuten quick ration tunnuslukua 

verrattaessa, että ostovelkojen kiertoajan jyrkästi kasvaessa ja samalla 

kiertoaikojen eron kasvaessa myös current ration arvo kääntyy laskuun. Toisin 

sanoen ostovelkojen määrän kasvaessa myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden 

määrää nopeammin, yritysten maksuvalmius heikkenee. Current ratiossa 

tapahtuneet muutokset eivät kuitenkaan ole yhtä voimakkaita kuin quick ratiossa. 

Tähän on syynä juuri vaihto-omaisuuden laskeminen mukaan current ration 

likvideihin varoihin. Vaihto-omaisuuteen on siis sitoutunut pääomaa, jolla yritysten 

likviditeettiä on parannettu. Current ratioon näyttää eniten vaikuttaneen 

ostovelkojen kiertoajan piteneminen ja ostovelkojen määrän kasvu aivan kuten 

quick ratiossakin. Sen sijaan vaihto-omaisuuden kiertoajalla ja määrän 

muutoksella on pystytty muuttamaan current ration muutoksien voimakkuutta 

verrattuna quick ratioon.  

 
Kuvaaja 18. Current ratio 2007-2013 (Metalliteollisuus). 
 
 

4.3 Toimialojen tulosten yhteenveto ja vertailu 
 
Tässä luvussa käydään yhteenvetona läpi toimialojen käyttöpääomassa ja sen 

hallinnassa sekä kannattavuudessa ja maksuvalmiudessa tapahtuneet isoimmat 

muutokset. Tulokset käsitellään kolmessa osassa. Ensin esitellään toimialoilla 

vuosina 2007-2010 tapahtuneet muutokset. Tämän jälkeen vedetään yhteen 
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jälkipuoliskon vuosien 2010-2013 muutokset. Viimeisenä tutkimustuloksia 

verrataan vielä aikaisempien tutkimusten tuloksiin. 

 

4.3.1 Laskusuhdanteen alkupuoliskon muutokset 

 
 
Talouden laskusuhdanteen seuraukset näkyivät tutkimustulosten valossa 

merkittävästi toimialojen käyttöpääomassa sekä niiden taloudellisessa 

suorituskyvyssä. Paperiteollisuuden yritysten käyttöpääoman hallinta oli ennen 

taloudellisen laskusuhdanteen alkua jakautunut pääosin kohtalaisen ja 

konservatiivisen käyttöpääoman hallinnan välille. Yritysten varojen hallinta oli vielä 

vuonna 2007 hyvin aggressiivista ja käyttöpääomaan sitoutuneet varat olivat 

suhteessa pieniä. Käyttöpääoman velkojen hallinta eli ostovelkojen hallinta 

puolestaan oli hyvin konservatiivista, jolloin valtaosalla yrityksistä ostovelkojen 

osuus suhteessa yrityksen varoihin oli hyvin pieni. Taloudellisen taantuman 

alkamisen jälkeen ja mentäessä kohti vuotta 2010 käyttöpääomaprosentti lähti 

kasvamaan voimakkaasti kasvaen 6,2 prosentista 14,9 prosenttiin. 

Käyttöpääoman kasvun taustalla oli toimialan heikentynyt kannattavuus, johon 

vaikutti eritoten liikevaihdon lasku. Liikevaihdon laskun seurauksena 

myyntisaamisten sekä vaihto-omaisuuden kiertoajat kasvoivat noin 15 päivällä 

verrattuna vuoteen 2007. Ostovelat puolestaan laskivat noin 10 päivällä. 

Käyttöpääoman varojen kasvaminen ja vastaavasti velkojen vähentyminen 

kasvattivat paperiteollisuuden yritysten likviditeettiä.  Maksuvalmiuden tunnusluku 

quick ratio kasvoikin ajalla 2007- 2010 0,8:sta 0,95:n ollen kuitenkin tyydyttävällä 

tasolla. Toinen maksuvalmiuden tunnusluku current ratio puolestaan kasvoi 

vastaavalla ajalla 1,31:stä 1,52 pysytellen myös tyydyttävällä tasolla. 

 

Myös metalliteollisuuden yritysten käyttöpääoman hallinta oli jakaantunut pääosin 

kohtalaisen ja konservatiivisen käyttöpääoman hallinta strategioiden välille ennen 

laskusuhdanteen varsinaista alkua.  Verrattuna paperiteollisuuteen merkittävin ero 

oli, että metalliteollisuuden yritysten varojen hallinta oli suhteessa 

paperiteollisuuden yrityksiin erittäin konservatiivista. Tämän vuoksi enemmistö 

yrityksistä oli koko käyttöpääoman hallintastrategiansa perusteella 

konservatiivisen hallinnan ruudukossa. Samoin kuin paperiteollisuuden yrityksissä 
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lyhytaikaisten velkojen hallinta oli hyvin varovaista, sillä muutamaa yritystä lukuun 

ottamatta ostovelkojen määrä suhteessa yritysten varoihin oli alle 0,5. 

Konservatiivisen varojen hallinnan vuoksi myös käyttöpääomaprosentti (15,4 %) 

oli yli kaksinkertainen verrattuna paperiteollisuuden käyttöpääomaprosenttiin 

vuonna 2007 (6,2 %). Käyttöpääomaprosentti kasvoi hieman yli prosentin 

aikavälillä 2007 -2010. Korkein nousu tapahtui vuonna 2009, jolloin 

käyttöpääomaprosentti nousi lähes neljä prosenttia edellisvuoteen verrattuna.  

Kyseisenä vuonna myyntisaamisten kiertoaika kasvoi 16 päivällä, vaihto-

omaisuuden kiertoaika viidellä päivällä ja ostovelkojen kiertoaika 20 päivällä. 

Käyttöpääomaprosentin kasvu oli seurausta heikentyneestä liikevaihdosta, jonka 

vuoksi käyttöpääomaa sitoutui varastoihin ja myyntisaamisiin, vaikka ostovelkojen 

maksuajan pidentäminen hieman hillitsikin käyttöpääomaprosentin kasvua. 

Käyttöpääomaprosentti kuitenkin laski vielä vuonna 2010. Tähän vaikutti etenkin 

liikevaihdon kasvu. Silti myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden kiertoajat kasvoivat 

hieman ja vaihto-omaisuuden ja myyntisaamisten määrät olivat kasvattaneet 

osuuttaan. Liikevaihdon kasvun lisäksi käyttöpääomaprosentin laskua siivitti 

ostovelkojen kiertoajan pidentyminen lähes 30 päivällä. Metalliteollisuuden 

yritysten kannattavuus laski laskusuhdanteen alussa vuosina 2007-2010 

merkittävästi.  Verrattuna paperiteollisuuden yritysten kannattavuuteen, joiden 

kannattavuus vaihteli lähes vuosittain, metalliteollisuuden yritysten kannattavuus 

laski tasaisesti vuosina 2007-2010. Liiketulos laski 9,3 prosentista 3,8 prosenttiin. 

Kokonaispääoman tuottoprosentti ROA puolestaan romahti kahtena 

ensimmäisenä vuotena lähes 70 prosenttia 74,9 prosentista 7,0 prosenttiin. Myös 

liiketulosprosentti laski voimakkaammin metalliteollisuuden yrityksillä verrattuna 

paperiteollisuuden yrityksiin ensimmäisen kolmen vuoden aikana. 

Metalliteollisuuden yritysten liiketulosprosentti laski kolmen vuoden aikana 5,5 

prosenttia, kun vastaava pudotus paperiteollisuuden yrityksillä oli vain 1,2 

prosenttia. Voidaankin todeta, että laskusuhdanne iski kovemmin 

metalliteollisuuden yrityksiin verrattuna paperiteollisuuden yrityksiin sen 

alkuvaiheessa, sillä metalliteollisuuden verrattain suuremman kokonaispääoman 

tuottavuus on heikentynyt huomattavasti enemmän verrattuna paperiteollisuuden 

kokonaispääoman tuottavuuteen.  Paperiteollisuuden yritysten tapaan 

metalliteollisuuden yritysten maksuvalmius parani vuosina 2007-2010, johtuen 
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lähinnä myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden määrien kasvusta.  Hyvällä tasolla 

ollut quick ration arvo kasvoi käyttöpääoman kasvaessa vuoden 1,23:sta 1,48:n 

vuonna 2009, mutta laski 1,38:n vuonna 2010, jolloin myös käyttöpääomaprosentti 

laski. Viimeisen vuoden lasku oli seurasta etenkin ostoveloissa tapahtuneen 

kiertoajan ja niiden määrän kasvamisesta. Current ration arvo oli quick ration 

tapaan korkea ja kasvoi 1,66:sta 2,04:n. Metalliteollisuuden yritysten 

maksuvalmius oli kokonaisuudessaan parempi kuin paperiteollisuuden yritysten, 

johtuen suuremmasta sitoutuneesta käyttöpääomasta.  

 

Käyttöpääomaprosenttien kasvu näkyi myös molempien toimialojen 

käyttöpääoman hallinnan muutoksena.  Suurempi käyttöpääoman varojen 

sitoutuminen muutti paperiteollisuuden yritysten varojen hallintaa 

konservatiivisempaan suuntaan.  Samoin käyttöpääomaan kuuluvien velkojen eli 

ostovelkojen hallinta oli muuttunut konservatiivisemmaksi ja niiden määrä yritysten 

vieraassa pääomassa tipahti ajan jaksolla. Vuonna 2010 valtaosa 

paperiteollisuuden yrityksistä sijaitsi käyttöpääoman hallintastrategia nelikentässä 

alaosassa kohtalaisen ja konservatiivisen käyttöpääoman hallinnan ruudukoissa. 

Myös metalliteollisuuden yrityksillä oli havaittavissa vastaavanlaisia muutoksia.. 

Sekä varojen että velkojen hallinnan muuttuminen konservatiivisemmaksi 

seurauksena myös käyttöpääoman määrä yrityksissä kasvoi. Valtaosa yrityksistä 

hallitsi vuoden 2007 tapaan velkojaan konservatiivisesti (alle 0,5), mutta erittäin 

konservatiivisesti (alle 0,2) velkojaan hallitsevien yritysten määrä kasvoi 58 

prosenttiin, kun vielä vuonna 2007 vastaava osuus oli 36 prosenttia.  Sen sijaan 

varojen hallinta oli muuttunut hieman aggressiivisemmaksi. Konservatiivisesti 

hallitsevia oli enää alle puolet yrityksistä vuonna 2010, kun vielä vuonna 2007 noin 

63 prosenttia piti myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden määrää korkean 

suhteessa varojen kokonaismäärään. Vaikka varojen hallinta olikin muuttunut 

keskimäärin aggressiivisemmaksi, varojen hallinta oli edelleen viiden yrityksen 

osalta erittäin konservatiivista (yli 0,7). 
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4.3.2 Laskusuhdanteen jälkipuoliskon muutokset 
 
 

Paperiteollisuuden käyttöpääomaprosentti kasvoi vielä vuonna 2011, 

myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden kiertoaikojen pidentyessä. 

Käyttöpääomaprosentti kääntyi tämän jälkeen laskuun, ostovelkojen kiertoajan 

pidentymisen ja vaihto-omaisuuden kiertoajan lyhentymisen myötä. Viimeisenä 

vuonna käyttöpääomaprosentti jatkoi laskuaan, kun myyntisaamisten kiertoaika 

kääntyi laskuun. Myös ostovelkojen kiertoaika oli vuonna 2013 laskussa. 

Myyntisaamisten sekä ostovelkojen kiertoajan palasivatkin vuonna 2013 samalle 

tasolle kuin vuonna 2007. Ostovelkojen kiertoaika puolestaan oli hieman lyhyempi 

kuin vuonna 2007. Käyttöpääomaprosentti oli 9,9 prosenttia eli noin kolme 

prosenttia suurempi kuin vuonna 2007. Käyttöpääomaprosentin laskun taustalla oli 

myös liikevaihdon keskimääräinen kasvu, sillä käyttöpääomaprosentin laskusta 

huolimatta paperiteollisuuden yritysten käyttöpääoman hallinta oli siirtynyt edelleen 

konservatiivisempaan suuntaan. Ostovelkojen määrä suhteessa yritysten varoihin 

oli laskenut, kun vastaavasti myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden määrä oli 

kasvanut suhteessa yrityksen varoihin.  

 

Paperiteollisuuden yritysten kannattavuus jatkoi vaihteluaan vuosittain myös välillä 

2010-2013. Vuoden 2011 liiketulosprosentin nousun jälkeen, se laski kahtena 

viimeisenä vuotena käyttöpääoman niin ikään laskiessa. Kokonaispääoman 

tuottoprosentti sen sijaan kasvoi viimeisenä, kun käyttöpääomaprosentti laski. 

Tämä viittaisikin siihen, että käyttöpääoman erät on saatu tehokkaammin 

hallintaan kyseisenä vuonna, kuten myös kiertoaikojen lasku antaa ymmärtää.  

Paperiteollisuuden yritysten maksuvalmius pysyi myös viimeisenä kolmena 

vuonna tyydyttävällä. Quick ratio laski hieman vuonna 2012, jolloin myös 

ostovelkojen kiertoaika kasvoi. Vuonna 2013 sekä ostovelkojen että 

myyntisaamisten kiertoajat lyhenivät samassa suhteessa eikä quick ratiossa näin 

ollen tapahtunut muutoksia. Current ratiossa muutokset puolestaan olivat quick 

ratioon verrattuna jyrkempiä. Tämä johtui erityisesti yksittäisten yritysten vaihto-

omaisuuden määrissä tapahtuneista muutoksista. Vaihto-omaisuuden kiertoaika 

lyheni vuonna 2012 15 päivällä, mutta vaihto-omaisuuden määrä nousi 

yksittäisissä yrityksissä voimakkaasti, mikä heikensi keskimääräistä 



87 

 

kokonaispääomantuottoa merkittävästi. Toisaalta viimeisenä vuotena vaihto-

omaisuuden kiertoaika pysyi samalla tasolla, mutta current ratio kasvoi. Myös 

tämä johtui muutamassa yksittäisessä yrityksessä tapahtuneista merkittävistä 

muutoksista vaihto-omaisuuden määrässä, mikä vaikutti myös merkittävästi 

current ration arvoon. 

 

Metalliteollisuuden yritysten keskimääräinen käyttöpääomaprosentti 

paperiteollisuuden yritysten tapaan jatkoi kasvuaan myös aikavälillä 2010-2013. 

Käyttöpääomaprosentin kasvu oli voimakkaampaa verrattuna paperiteollisuuden 

käyttöpääomaprosentin kasvuun. Vaikka liikevaihto kasvoikin vuosina 2010 ja 

2011 edellisiin vuosiin verrattuna, laski liikevaihto kokonaisuudessaan koko 

ajanjaksolla huomattavasti verrattuna verratessa alun ja lopun tilannetta. Vaikka 

käyttöpääoman erien kiertoajat lyhenivätkin koko ajan jakson ajan vuoden 2007 

vastaavalle tasolle, muuttui sekä käyttöpääoman varojen hallinta että velkojen 

hallinta muuttunut useammalla yrityksellä konservatiivisempaan suuntaan. Kahden 

yrityksen velkojen hallinta oli kuitenkin muuttunut aggressiiviseksi ja kolme muuta 

yritystä erottuivat nelikentästä läheltä aggressiivisen ja konservatiivisen velkojen 

hallinnan rajaa. Suurin osa yrityksistä kuitenkin harjoitti edelleen hyvin 

konservatiivista velkojen hallintaa pitäen ostovelkojen suhteen yrityksen varoista 

hyvin pienenä. Myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden yhteismäärä yritysten 

kokonaisvaroissa oli siis keskimäärin kasvanut ja ostovelkojen määrä laskenut. 

Yritykset olivatkin jakautuneet edelleen pääosin kohtalaisen ja konservatiivisen 

käyttöpääoman hallinnan välille. 

 

Käyttöpääomaprosentin lisäksi, liikevaihdon heikkeneminen vaikutti myös 

metalliteollisuuden yritysten kannattavuuteen. Liiketulos jatkoi laskuaan 

käyttöpääomaprosentin kasvaessa.  Myös kokonaispääoman tuottoprosentti laski 

vielä hieman jälkipuoliskolla laskien noin viiteen prosenttiin.  Myös 

metalliteollisuuden yritysten maksuvalmius kasvoi edelleen lyhytaikaisten varojen 

kasvaessa enemmän suhteessa lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan.  
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4.3.3 Tutkimustulokset suhteessa aikaisempien tutkimusten tuloksiin 
 
 

Talouden laskusuhdanteen aikana vuosina 2007-2013 on tapahtunut merkittäviä 

muutoksia molempien toimialojen yrityksillä. Sitoutuneen käyttöpääoman määrä 

on keskimäärin kasvanut, jolla toisaalta yritysten kannattavuuteen, mutta myös 

niiden maksuvalmiuteen. Myyntisaamisten, vaihto-omaisuuden ja ostovelkojen 

määrät ovat vaihdelleet lähes vuosittain, mutta pitkällä aikavälillä muutokset ovat 

muuttaneet molempien toimialojen käyttöpääoman hallintastrategiaa. 

Kokonaisuutena voidaan huomata, että yritysten velkojen hallinta oli osalla 

yrityksistä muuttunut pitkällä aikavälillä kannattavuuden heikentyessä 

konservatiivisemmaksi. Aggressiivisella velkojen hallinnalla lyhytaikaiset velat 

pyritään pitämään korkeana, kun taas konservatiivinen velkojen hallinta kertoo 

lyhytaikaisten velkojen olevan matalat (Arfa et al. 2007,15; Nazir et al. 2009a, 22-

23 ; Meszek et al. 2006, 226; Weinraub et al. 1998, 12).  Varojen hallinta on myös 

muuttunut aikavälillä konservatiivisempaan suuntaan myyntisaamisten ja vaihto-

omaisuuden kasvattaessa osuuttaan yritysten varoista. Näiden seurauksena 

monen sekä paperi- että metalliteollisuuden yrityksen koko käyttöpääomanhallinta 

muuttui aggressiivisesta tai kohtalaisesta käyttöpääoman hallintastrategiasta joko 

kohtalaiseen tai konservatiiviseen strategiaan riippuen siitä, kuinka paljon yritysten 

velkojen hallintastrategia ajanjaksolla muuttui. Varojen hallinnan muutos 

konservatiivisempaan suuntaan oli nähtävissä lähes jokaisella tutkimuksessa 

mukana olleella yrityksellä.  (Arfa et al. 2007,15; Nazir et al. 2009a, 22-23; Meszek 

et al. 2006, 226; Weinraub et al. 1998, 12) Kokonaisuudessaan näillä valmistavan 

teollisuuden toimialoilla käyttöpääoman hallinta oli hyvin konservatiivista, joka 

tukee Raheman et. al 2010 tutkimushavaintoja. 

 

Myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden määrät toimialojen yrityksissä olivat 

kokonaisuudessaan suuret, jonka vuoksi niiden kiertoaikojen muutoksilla näytti 

olevan eniten vaikutusta käyttöpääomassa tapahtuneisiin muutoksiin. Velkojen 

hallinnan konservatiivisuus puolestaan osoitti, ettei ostovelkojen kiertoajan pienillä 

muutoksilla ollut merkittävää vaikutusta käyttöpääoman muutoksiin. Aikaisemmat 

tutkimukset (mm. Deloof 2003; Lazardis et al. 2006; Garcia-Teruel et. al 2007) 

viittaavat yleisesti siihen, että tehokkaalla käyttöpääoman hallinnalla olisi 
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vaikutusta kannattavuuden. Paperiteollisuuden yritysten käyttöpääoma kuitenkin 

kasvoi useina vuosina kannattavuuden parantuessa. Myöskään kiertoaikojen 

muutoksien perusteella ei voida suoraan tulkita, että niiden tehostamisella olisi 

ainakaan välitöntä vaikutusta kannattavuuteen. Vastaavasti metalliteollisuuden 

yritysten kannattavuuden heikentyessä käyttöpääoman määrä kasvoi. Tämä tukee 

paremmin aikaisemman tutkimuksen tuloksia käyttöpääoman hallinnan ja 

kannattavuuden välisestä yhteydestä. Kuitenkaan tutkimuksen perusteella ei voida 

todeta, onko käyttöpääoman hallinnalla suoranaista vaikutusta kannattavuuteen 

vai vaikuttaako yrityksen kannattavuus käyttöpääoman hallintaan. 

 

Käyttöpääoman muutosten vaikutus puolestaan maksuvalmiuteen oli selkeä 

molemmilla toimialoilla. Käyttöpääoman kasvu kasvatti yritysten likviditeettiä. 

Ostovelkojen väheneminen ja samaan aikaan myyntisaamisten ja vaihto-

omaisuuden kasvaminen sitoi pääomaa yritysten taseisiin, jolloin maksuvalmius 

kasvoi. Käyttöpääoman sitoutumiseen vaikuttivat myös kannattavuuden 

heikkeneminen etenkin liikevaihdon laskiessa, jolloin maksuvalmius nousi. Tämä 

tukee yleistä käsitystä kannattavuuden ja maksuvalmiuden välisestä tasapainosta. 

(Alavisinab et. al, 2013, 2; Raheman et. al. 2007, 279). 
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset  
 
 
Tämän Pro Gradu tutkielman tavoitteena oli selvittää metsä- ja metalliteollisuuden 

keskisuurten yritysten käyttöpääomassa tapahtuneita muutoksia ja taloudellista 

suorituskykyä talouden laskusuhdanteen aikana vuosina 2007-2013. Ensisijainen 

huomio oli tutkia, millä tavoin käyttöpääoman määrä ja hallinta olivat muuttuneet 

laskusuhdanteen aikana ja millä tavoin käyttöpääoman muutokset vaikuttivat 

yritysten kannattavuuteen ja maksuvalmiuteen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin 

vertailevaa tutkimusta, jossa yhdisteltiin laadullisia ja tilastollisia 

tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksessa käytettyjen keskisuurten metsä- ja 

metalliteollisuuden yritysten tilinpäätösaineistot kerättiin Voitto + -tietokannasta.  

Yritysten käyttöpääoman hallintaa tutkittiin käyttöpääomaprosentin, 

käyttöpääoman erien kiertoaikojen avulla. Lisäksi käyttöpääoman 

hallintastrategiaa selvitettiin nelikenttäanalyysia hyödyntäen, jonka avulla 

selvitettiin, minkälaista käyttöpääoman varojen ja velkojen hallintastrategiaa 

yritykset ovat laskusuhdanteen aikana käyttäneet. Kannattavuutta tutkittiin 

liiketulosprosentin sekä kokonaispääoman tuottoprosentin ja maksuvalmiutta quick 

ration ja current ration avulla. 

 
Yritysten käyttöpääoman hallinnassa ja taloudellisessa suorituskyvyssä havaittiin 

merkittäviä muutoksia talouden laskusuhdanteen aikana. Käyttöpääoman määrät 

olivat keskimääräisesti kasvussa talouden heikentyessä. Määrän kasvu näkyi 

yritysten käyttöpääoman hallinnassa, joka muuttui pitkällä aikavälillä 

konservatiivisempaan suuntaan. Varojen hallinta muuttui pitkällä aikavälillä 

konservatiiviseksi myyntisaamisten ja vaihto-omaisuuden kasvattaessa osuuttaan 

yritysten kokonaisvaroissa. Samoin käyttöpääoman velkojen eli ostovelkojen 

hallinta muuttui konservatiivisemmaksi molemmilla toimialoilla ostovelkojen 

määrän pienentyessä osana yritysten vierasta pääomaa. Käyttöpääomaprosentti 

kasvoi pitkällä aikavälillä molemmilla toimialoilla käyttöpääoman kasvun lisäksi 

myös heikon liikevaihdon seurauksena. Ajanjakson lopussa paperiteollisuuden 

käyttöpääomaprosentti lopulta pieneni, kun toimialan liikevaihto lähti jälleen 

kasvuun. Metalliteollisuuden käyttöpääomaprosentti sen sijaan kasvoi pitkällä 

aikavälillä laskevan liikevaihdon seurauksena. Käyttöpääomakiertoajat vaihtelivat 
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molemmilla toimialoilla laskusuhdanteen aikana. Tulosten perusteella kiertoajat 

pidentyivät ajanjakson alussa, mutta kääntyivät molemmilla toimialoilla laskuun 

vuosien 2010 ja 2011 aikana ja lyhenivät lopulta lähellä vuoden 2007 kiertoaikoja. 

Kiertoaikojen lyheneminen laskusuhdanteen loppupäässä puoltaakin 

käyttöpääoman hallinnan tehostumista molemmilla toimialoilla. Varsinkin 

sitoutunutta käyttöpääomaa eli myyntisaamisia ja vaihto-omaisuutta siis saatiin 

tehokkaammin hallintaan, vaikka niiden määrä kasvoikin, varojen hallinnan 

siirtyessä konservatiivisempaan suuntaan molemmilla toimialoilla. 

 

Aikaisemman tutkimuksen mukaan käyttöpääoman hallinnalla on vaikutusta 

kannattavuuteen. (Deloof 2003, jne jne) Tämän tutkimuksen perusteella on 

vaikeaa kuitenkin todeta, kuinka merkittävä vaikutus käyttöpääoman hallinnalla on 

ollut yritysten kannattavuuteen vai onko kannattavuudella ollut vaikutusta 

käyttöpääoman hallintaan. Yritysten kannattavuuteen merkittävin vaikutus oli 

liikevaihdon muutoksilla, sillä liikevaihto laski molemmilla toimialoilla ajanjakson 

aikana. Liikevaihdon laskulla oli myös merkittävä vaikutus toimialojen 

käyttöpääomaprosenttiin. Metsäteollisuuden alalla liikevaihto kuitenkin parani 

laskusuhdanteen loppupuolella. Liikevaihdon kasvu pienensi 

käyttöpääomaprosenttia, mutta paransi kannattavuutta vain hetkellisesti. 

Metalliteollisuuden toimialalla liikevaihto laski koko ajanjakson ajan, mikä näkyi 

kasvavana käyttöpääomaprosenttina ja laskevana kannattavuutena. Tämä 

viittaisikin siihen, että liikevaihdolla on ollut käyttöpääoman määrää ohjaava 

vaikutus. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että käyttöpääoma ja sen hallinta on 

merkittävässä roolissa valmistavan teollisuuden toimialoilla. Käyttöpääomaan 

sitoutuu merkittävä määrä pääomaa sekä metalliteollisuuden että 

paperiteollisuuden toimialoilla. Yrityksen tuottojen muutokset vaikuttavat 

merkittävästi yritysten käyttöpääoman määrään sekä hallintaan. Keskisuurille 

yrityksille heikkotaloustilanne on vaikuttanut tuotteiden kysyntään, jolla on ollut 

välitön vaikutus yritysten myyntiin ja myytäväksi hankitut ja jalostetut tuotteet ovat 

kasvattaneet varastoja. Kun myynti on heikkoa pyrkivät yritykset kilpailemaan 

tarjoamalla pidempiä maksuaikoja asiakkailleen, jolloin myyntisaamisten määrä 
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kasvaa. Myyntisaamisia voivat kasvattaa myös asiakkaiden maksuvaikeudet, 

jolloin maksujen saaminen muuttuu epävarmaksi. Toisaalta heikko kysyntä 

vaikuttaa myös yritysten ostoihin, jolloin käyttöpääoman ostovelkojen määrä 

pienenee. Tällöin rahaa sitoutuu entistä enemmän käyttöpääomaan, jolloin ne 

eivät ole parhaalla mahdollisella tavalla käytössä. Käyttöpääoman hallinnan 

tulisikin olla keskeisessä roolissa valmistavien teollisuuden yrityksillä. 

Käyttöpääoman määriä tulisi pystyä optimoimaan paremmin, niin että pääomaa 

olisi käytettävissä muihin liiketoiminnan osa-alueisiin. 

 

Tutkimustuloksiin vääjäämättä vaikutti tutkimusotannan määrän pieni koko. 

Isommalla aineistolla voitaisiin saada luotettavampia tuloksia toimialojen 

keskimääräisistä tunnuslukujen muutoksista. Myös aineistoon valittujen yritysten 

tuloksen, kannattavuuden ja maksuvalmiuden välillä oli eroja, jotka näkyivät 

tutkimuksessa mitattujen tunnuslukujen ja arvojen keskihajontojen suuruutena. 

Näiden voidaan todeta vaikuttaneen merkittävästi tunnuslukujen keskimääräisiin 

arvoihin ja näin ollen heikentäneen tutkimustuloksia. Kuitenkin tutkimus olisi 

järkevää toisintaa toisenlaisella aineistolla ja tarkemmalla aineistonkeruulla, 

kiinnittämällä huomiota etenkin yritysten liikevaihdon samankaltaiseen 

kehitykseen. Jatkotutkimuksia voidaankin suorittaa muille toimialoille. Etenkin 

toimialojen harjoittaman käyttöpääoman hallintastrategian tutkimusta olisikin 

mielenkiintoista tutkia lisää vertailemalla eri toimialojen hallintastrategioita. Tätä 

voitaisiin jatkossa hyödyntää myös yritysten tekemissä kilpailija-analyyseissa. 
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