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Työn taustalla on kysymys siitä, että onko enää kannattavaa jatkaa 

pienpanimo liiketoimintaa Suomessa vai kannattaako toimintaa siirtää 

Viroon.  

Työn tavoitteena on selvittää, mitä eroja on Suomen ja Viron 

pienpanimoiden kustannusrakenteessa ja kannattavuudessa sekä 

selvittää, millaisia investointeja vaaditaan markkinoille siirryttäessä. Työn 

lopussa selvitetään, onko panimon ostamisesta Virosta tai panimon 

siirtämisestä Viroon koostuva investointi kannattava ja millainen sen 

takaisinmaksuaika on.  

Työhön haetaan tietoa kirjallisuudesta ja esimerkkiyritysten 

tilinpäätöksistä, joiden avulla toimialaa voidaan vertailla yleisesti. 

Tulokseksi saatiin, että panimon toiminnan siirtäminen Viroon on 

kannattavampaa kuin suora yritysosto. Siirtäminen tulee vielä 

kannattavammaksi, mikäli lainsäädännöllinen tilanne Suomessa muuttuu 

pienpanimoliiketoiminnan kannalta huonompaan suuntaan. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tausta  

Tämä tutkielma vertailee suomalaisten ja virolaisten pienpanimoiden kustannusten ja 

kannattavuuden eroja. Erojen tarkastelu on kannattavaa, sillä Suomessa 

pienpanimoiden asemaa on rajoitettu lainsäädännön voimin. Pienpanimot joutuvat 

nykyisin esimerkiksi laivaamaan osan tuotteistaan Viron kautta myydäkseen niitä 

verkkokaupoissa. Tämä johtuu siitä, että Suomessa panimot eivät saa myydä omia 

tuotteitaan suoraan panimolta tai myymälästä, ellei suurin osa myymälän 

liikevaihdosta muodostu muusta kuin alkoholista. Virolaisiin panimoihin vertaileminen 

on mielekästä myös siksi, että se on lähellä kohdemarkkinaa, eli Suomea ja näin ollen 

logistiikkakustannukset eivät kasva liian suuriksi. 

 

Erot kustannusrakenteissa johtuvat Suomen ja Viron yleisen hintatason eroista. Nämä 

erot vaikuttavat henkilöstö-, raaka-aine-, kalusto- ja tilakustannuksiin. Näiden lisäksi 

myös lainsäädännölliset erot, esimerkiksi yritysverotus ja työntekijöiden veroluonteiset 

kustannukset, vaikuttavat yrityksen kustannuksiin. Toisaalta tutkimme sitä, millaisia 

investointeja siirtyminen Viroon vaatii sekä sitä, onko investointi nettonykyarvon 

kannalta kannattava ja millaisen takaisinmaksuajan investointi saa. Suomessa on tällä 

hetkellä tekeillä lakialoite, joka helpottaa pienpanimoiden asemaa ja parantaa 

kannattavuutta jakelun parantumisen kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että panimot, jotka 

tuottavat alle 500 000 litraa alkoholipitoisia juomia vuodessa, saisivat myydä 

tuotteitaan suoraan panimolta ilman, että liikevaihdosta suurin osa muodostuu muusta 

kuin alkoholin myynnistä.   

 

1.2 Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Työn tavoitteena on selvittää, onko kannattavaa siirtää pienpanimotoimintaa 

Suomesta Viroon. Tavoitteeseen pyritään vastaamalla seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Millaisia eroja on suomalaisten ja virolaisten pienpanimoiden kustannusrakenteella 

ja kannattavuudella? 
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2. Minkä suuruinen investointi vaaditaan panimon ostamiseen ja siirtämiseen sekä 

milloin se maksaa itsensä takaisin?  

 

3. Millaisia muutoksia Suomen ja Viron välisessä liiketoimintaympäristössä pitäisi 

tapahtua, että toiminnan jatkaminen Suomessa olisi kannattavaa? 

 

2:ssa mainittu investointi koostuu suomalaisen panimon siirtämisestä Viroon tai 

virolaisen panimon ostamisesta ja sen arvo on suomalaisen tai virolaisen panimon 

taseen loppusumma.  

 

1.3 Rajaukset, menetelmät ja rakenne 

Tutkimus toteutetaan vertailemalla kirjallisuuslähteitä ja kustannusjohtamisen ja 

investointilaskennan teoriaa sekä tekemällä omaa tutkimusta hyödyntäen Amadeus-

tietokannasta saatuja suomalaisten ja virolaisten pienpanimoiden tilinpäätöstietoja. 

Tilinpäätöstietoja on saatu kymmenestä suomalaisesta pienpanimosta ja kymmenestä 

virolaisesta pienpanimosta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Näistä on laskettu 

valituille tunnusluvuille keskiarvot, joita vertaamalla saadaan tietoa suomalaisten ja 

virolaisten pienpanimoiden kustannusrakenteiden eroista sekä vaadittavista 

investoinneista. Tutkimuksella saadaan myös tietoa pienpanimoiden yleisestä 

kannattavuudesta molemmissa maissa. Vastaavaa tutkimusmenetelmää voidaan 

mielestämme käyttää myös muihin toimialoihin sekä muille liiketoiminta-alueille. Tällöin 

voitaisiin tutkia esimerkiksi einesteollisuuden siirtämistä Suomesta Puolaan tai 

tekstiiliteollisuuden siirtämistä Suomesta Liettuaan.    

 

Työn aluksi luvussa 2 käsitellään aiheeseen liittyvää yleistä teoriaa liittyen 

kustannuksiin ja investointilaskentaan. Luvussa 3 käydään läpi panimoliiketoimintaa 

yleisesti sekä syvennytään Suomen ja Viron pienpanimoliiketoimintaan ja 

liiketoimintaympäristöön. Luku 4 sisältää varsinaiset laskelmat kustannusvertailusta ja 

luku 5 investointilaskelmat ja herkkyysanalyysit. Luvussa 6 esitetään työn tulosten 

pohjalta tehdyt johtopäätökset ja luvussa 7 työn yhteenveto.  
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2 KUSTANNUS- JA INVESTOINTILASKENTA 

 

2.1 Kustannukset 

Yrityksen toiminnasta aiheutuu kustannuksia, joita lokeroidaan eri 

kustannuskäsitteisiin niiden luonteen mukaan. Kirjanpidossa puhutaan menoista ja 

kuluista, vastineeksi johdon laskentatoimessa on käsitteenä vain yleisesti 

kustannukset. Kustannukset voidaan edelleen jakaa eri ryhmiin, joista yleisimmin 

käytetyt ovat muuttuvat ja kiinteät kustannukset sekä välittömät ja välilliset 

kustannukset. Tässä työssä käytetään johdon laskentatoimen mukaista käsitettä 

kustannukset. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen ja Pellinen 2013, s.54) 

 

Muuttuvat kustannukset ovat sellaisia kustannuksia, jotka muuttuvat tuotannon 

vaihdellessa eri määrien välillä. Mikäli tuotantoa kasvatetaan, niin muuttuvat 

kustannukset nousevat ja päinvastoin mikäli tuotantoa pienennetään, niin muuttuvat 

kustannukset laskevat. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi tuotantoon käytettävät 

materiaalikustannukset sekä henkilöstön suorittavasta työstä aiheutuvat 

palkkakustannukset. Kiinteisiin kustannuksiin luokitellaan puolestaan sellaiset 

kustannukset, jotka eivät muutu, vaikka tuotantomäärä vaihtelisikin. Kiinteiden 

kustannusten suuruuteen ei vaikuta tuotannon olemassaolo. Nämä kustannukset 

koostuvat pääsääntöisesti pääomakustannuksista ja kiinteistä kuukausipalkoista, 

kuten esimerkiksi yrityksen johdon palkkakustannuksista. Pääomakustannukset ovat 

mm. rahoituskustannuksia ja käyttöomaisuuden poistoista koostuvia 

poistokustannuksia. (Järvenpää et al. 2013, s.55-56) 

 

Kustannuksia, joita voidaan laskea ja kohdistaa suoraan tietylle yksittäiselle tuotteelle 

tai palvelulle kutsutaan välittömiksi kustannuksiksi. Vastakohtana välittömille 

kustannuksille ovat välilliset kustannukset, joita ei pystytä suoraan kohdistamaan vain 

tietylle tuotteelle tai palvelulle. Välittömistä kustannuksista hyvä esimerkki on 

valmistettavien tuotteiden raaka-ainekustannukset sekä tuotantohenkilöstön 

palkkakustannukset. Puolestaan välillisten kustannusten esimerkkinä voidaan käyttää 

tuotantovälineistä koostuvia kustannuksia sekä vuokrakustannuksia, mikäli 

tuotantovälineillä valmistetaan useampia eri tuotteita samassa tilassa. Tällöin on 
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hankalaa kohdistaa tiloista, laitteista sekä myös myyntihenkilöstöstä koituvia 

kustannuksia suoraan eri tuoteryhmille. (Järvenpää et al. 2013, s. 58-59) 

 

Monesti kustannukset voivat olla sekä muuttuvia että välittömiä kustannuksia, kuten 

esimerkiksi materiaalikustannukset, mutta tämä ei tarkoita niiden olevan sama asia. 

Sama periaate pätee myös välillisiin ja kiinteisiin kustannuksiin. Kustannukset voivat 

olla välittömiä ja kiinteitä tai välittömiä ja muuttuvia. Samalla tavoin ne voivat olla 

välillisiä ja kiinteitä tai välillisiä ja muuttuvia. (Järvenpää et al. 2013, s.60-61) 

 

Näiden käsitteiden lisäksi kustannukset voidaan jakaa vielä eri kustannuslajeihin sen 

mukaan, mistä ne aiheutuvat. Yrityksillä voi olla eri kustannuslajeja tilijärjestelmissään 

jopa satoja, sillä esimerkiksi eri laitteiden ja rakennusten poistoille sekä palkkojen 

sivukustannuksille on omat lajinsa. Kustannuslajit voidaan kuitenkin jakaa pääryhmiin, 

jotka ovat työkustannukset, ainekustannukset, muut lyhytvaikutteiset kustannukset 

sekä pääomakustannukset. Muita lyhytvaikutteisia kustannuksia ovat esimerkiksi 

kuljetus-, energia-, tietoliikenne-, vakuutus-, huoltokustannukset sekä tilojen ja 

koneiden vuokrat. (Järvenpää et al. 2013, s.72-82) 

 

Yritykset pitävät kirjanpitoa menoistaan ja tuloistaan. Kirjanpidon avulla luodaan 

taloudellisia raportteja yrityksen taloudellisen tilanteen arvioimiseksi. Tärkeimpiä 

näistä raporteista ovat tase ja tuloslaskelma, jotka toimivat parina. Taseesta voidaan 

helposti katsoa yrityksen omaisuus, pääomat ja velat tilikauden viimeisenä päivänä tai 

tiettynä ajankohtana, kun taas tuloslaskelmassa listataan yksinkertaisesti yrityksen 

tuotot ja kulut tilikauden aikana sekä kertyneet voitot tai tappiot. Taseessa on kaksi 

puolta, joista toiseen listataan yrityksen varallisuus ja toiseen se, miten tämä 

varallisuus on rahoitettu. Taseen puoliskoilla on nimet vastaavaa ja vastattavaa, joista 

vastaavaa puoli edustaa sitä, johon kirjataan varallisuus ja puolestaan vastattavaa 

puolella on yrityksen rahoitus. Tuloslaskelma on helpommin ymmärrettävä kuin tase ja 

monesti siinä kiinnitetään huomiota ensimmäiseen ja viimeiseen riviin, jotka ovat 

”Liikevaihto” ja ”Tilikauden voitto”. (Talousverkko 2014) 
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Tuloslaskelmalla on kaksi vaihtoehtoista kaavaa: kululajikohtainen ja 

toimintokohtainen tuloslaskelma. Ne on annettu kirjanpitoasetuksessa. Seuraavaksi 

esitellään kululajikohtainen tuloslaskelma. 

 

1. LIIKEVAIHTO 

2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 

3. Valmistus omaan käyttöön 

4. Liiketoiminnan muut tuotot 

5. Materiaalit ja palvelut 

a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 

aa) Ostot tilikauden aikana 

ab) Varastojen muutos 

b) Ulkopuoliset palvelut 

6. Henkilöstökulut 

a) Palkat ja palkkiot 

b) Henkilösivukulut 

ba) Eläkekulut 

bb) Muut henkilösivukulut 

7. Poistot ja arvonalentumiset 

a) Suunnitelman mukaiset poistot 

b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 

c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 

8. Liiketoiminnan muut kulut 

9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 

10. Rahoitustuotot ja -kulut 

a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 

b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 

c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 

d) Muut korko- ja rahoitustuotot 

e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 

f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 

g) Korkokulut ja muut rahoituskulut 

11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 

12. Satunnaiset erät 

a) Satunnaiset tuotot 

b) Satunnaiset kulut 

13. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 

14. Tilinpäätössiirrot 

a) Poistoeron muutos 

b) Vapaaehtoisten varausten muutos 

15. Tuloverot 

16. Muut välittömät verot 

17. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)  

(Finlex Kirjanpitoasetus 2017). 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Liikevaihto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Liikevaihto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Liikevoitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Liikevoitto
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Työssä ei ole eritelty kaikkia rivejä vaan vain rivit 1. liikevaihto, 5. 

materiaalikustannukset, 6. henkilöstökustannukset ja 17. tilikauden voitto.  Kaikki muut 

rivit on yhdistetty kategoriaan muut kustannukset. Vastaavasti taseelle on määrätty 

kirjanpitoasetuksessa kaavat vastaaville ja vastattaville. Taseen osat on esitetty 

taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Taseen vastaavaa ja vastattavaa puolet. (Finlex Kirjanpitoasetus 2017) 

Vastaavaa Vastattavaa 

 Pysyvät vastaavat  

o Aineettomat hyödykkeet 

o Aineelliset hyödykkeet 

o Sijoitukset 

 Vaihtuvat vastaavat  

o Vaihto-omaisuus 

o Saamiset; lyhyt- ja 

pitkäaikaiset erikseen 

o Rahoitusarvopaperit 

o Rahat ja pankkisaamiset 

 

 Oma pääoma  

o Osake-, osuus- tai muu 

vastaava pääoma 

o Ylikurssirahasto 

o Arvonkorotusrahasto 

o Käyvän arvon rahasto 

o Muut rahastot 

o Edellisten tilikausien voitto 

(tappio) 

o Tilikauden voitto (tappio) 

 Tilinpäätössiirtojen kertymä 

 Pakolliset varaukset 

 Vieras pääoma; lyhyt- ja 

pitkäaikainen erikseen  

 

Tässä työssä on eritelty vain vastaavan puolen pysyvät vastaavat ja taseen 

loppusumma. 

 

2.2 Investoinnit 

Investoinnilla tarkoitetaan pohjimmiltaan sijoitusta johonkin kohteeseen, jonka 

oletetaan tai toivotaan tuottavan tuloa pidemmällä aikavälillä. Investoinnit voivat 

kohdistua aineellisiin tai aineettomiin hyödykkeisiin. Aineellisiin hyödykkeisiin tehtävät 

investoinnit ovat muun muassa uusien rakennusten tai tuotantovälineiden hankkimista, 

kun taas aineettomiin hyödykkeisiin investointi sisältää esimerkiksi tutkimus- ja 

kehitystyöhön käytettävät varat. Näiden luokittelujen lisäksi on olemassa myös 

finanssi- ja reaali-investointeja. Finanssi-investointeja ovat esimerkiksi 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Hy%C3%B6dyke
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hy%C3%B6dyke
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sijoitus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vaihto-omaisuus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Raha
https://fi.wikipedia.org/wiki/Oma_p%C3%A4%C3%A4oma
https://fi.wikipedia.org/wiki/Osakep%C3%A4%C3%A4oma
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Osuusp%C3%A4%C3%A4oma&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4oma
https://fi.wikipedia.org/wiki/Ylikurssirahasto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Arvonkorotusrahasto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Liikevoitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tappio
https://fi.wikipedia.org/wiki/Liikevoitto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tappio
https://fi.wikipedia.org/wiki/Vieras_p%C3%A4%C3%A4oma
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osakesijoitukset sekä muihin rahoitusinstrumentteihin sijoittaminen ja reaali-

investoinnit ovat puolestaan tuotantotekijöihin kohdistuvia pitkävaikutteisia 

investointeja. Investoinneille tulisi aina tapauskohtaisesti laskea tuottovaatimukset, 

investoinnin takaisinmaksuaika ja kannattavuus. (Järvenpää et al. 2013, s.373) 

 

Investoinnin takaisinmaksuajaksi kutsutaan sitä aikaa, joka investoinnin tuottamilla 

nettotuotoilla kestää kattamaan investoinnista muodostuneet kustannukset. 

Takaisinmaksuaika lasketaan tavallisesti ottamatta huomioon jäännösarvoa tai korkoa: 

 

𝑇 =
𝐻

𝑁𝐶𝐹
     (1) 

 

Kaavassa (1) NCF on investoinnista saatavat nettotuotot ja H on investoinnin hinta. 

Korottoman takaisinmaksuajan käyttö on yksittäisenä investoinnin mittarina heikko, 

sillä siitä puuttuu rahan aika-arvo. Laskennassa voidaan ottaa huomioon korko, jolloin 

mallin toimivuus paranee. Korollinen takaisinmaksuaika saadaan laskettua 

sijoittamalla alla olevaan kaavaan (2) nettonykyarvon tilalle arvo nolla (0), 

laskentakoron r tilalle haluttu laskentakorko sekä jäännösarvon JAn tilalle investoinnin 

jäännösarvo ja ratkaisemalla summassa ja jäännösarvon korkotekijässä oleva T. 

Takaisinmaksuaika ei itsessään mittaa kuitenkaan investoinnin kannattavuutta, joten 

sen rinnalla käytetään muita mittareita mittaamaan sitä, kuinka kannattava investointi 

todellisuudessa on. Näistä yksiä yleisimpiä ovat nettonykyarvo ja sisäinen korkokanta. 

(Järvenpää et al. 2013, s.388-390) 

 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
− 𝐻 +

𝐽𝐴𝑛

(1 + 𝑟)𝑇
                                             (2)

𝑇

𝑡=1

 

 

Kaavassa (2) NPV on nettonykyarvo, 𝑁𝐶𝐹𝑡 on vuoden t nettotuotto, t on aika vuosina, 

r on käytetty laskentakorko, H on investointi, 𝐽𝐴𝑛 on jäännösarvo ja 𝑇 on investoinnin 

viimeinen laskentavuosi. Nettonykyarvoa laskettaessa tulevat kassavirrat diskontataan 

laskentakorkokannalla nykyhetkeen eli tulevaisuuden rahalle lasketaan investoinnin 

sen hetkinen arvo. Tästä lasketusta arvosta vähennetään hankintamenot. Mikäli 
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investoinnin lasketun taloudellisen pitoajan jälkeen jää vielä arvoa, niin tämä 

jäännösarvo diskontataan laskentakorkokannalla ja lisätään nettonykyarvoon. 

Kokonaisuudessaan nettonykyarvo kertoo investoinnin tuoman arvonlisän. 

Nettonykyarvon ollessa suurempi kuin nolla (0), investointi on kannattava ja mitä 

suurempi nettonykyarvo on, niin sitä kannattavampi investointi on. (Järvenpää et al. 

2013, s.381-383) 

 

Lisäksi on määritetty sisäinen korkokanta, joka kertoo tuottotason, jolla saadaan 

investoinnin nettonykyarvoksi nolla (0). Sisäisellä korkokannalla saadaan siis 

tuottotaso, jolla investointi on vielä kannattava ja tätä kutsutaan rahoitukselliseksi 

kriittiseksi pisteeksi. Investoinnin tuottovaatimusta verrataan sisäiseen korkoon ja 

mikäli sisäinen korko on tuottovaatimusta pienempi, niin investointi ei ole kannattava 

ja toisinpäin, kun tuottovaatimus on pienempi kuin sisäinen korko, niin investointi on 

kannattava. (Järvenpää et al. 2013, s.385) 

 

Yrityksen siirtyessä uusille markkinoille sillä on kaksi vaihtoehtoista tapaa. Siirtyminen 

ja investointi voidaan tehdä, joko yritysoston kautta tai greenfield-investoinnilla eli 

luomalla markkinoille kokonaan uutta toimintaa. Yritysosto on nopeampi ja 

vaivattomampi tapa siirtyä uusille markkinoille, sillä yrityksellä on silloin kohdemaassa 

jo valmiiksi verkostot toimittajiin sekä jakelijoihin ja henkilökuntakin on valmiina. 

Luomalla kokonaan uutta toimintaa joudutaan investoimaan esimerkiksi 

rakennuttamiseen, verkostojen luomiseen ja henkilökunnan palkkaamiseen. Yrityksen 

halutessa toimia uusilla markkinoilla itsenäisesti ilman yhteistyötoimintaa muiden 

samankaltaisten yritysten kanssa, jää yritykselle vaihtoehdoiksi greenfield-investointi 

ja yritysosto. (Kananen 2011, s.71-73) 

 

Herkkyysanalyysillä viitataan tarkasteluun, jossa yhtä parametria muutetaan muiden 

pysyessä samoina ja katsotaan miten tämä vaikuttaa lopputulokseen. Tällä tavoin 

tehty analyysi on helppo toteuttaa, mutta se ei aina anna kovin kattavaa kuvaa 

muutosten vaikutuksista. Menetelmällä ei saada esimerkiksi esille sitä, miten 

parametrit vaikuttavat toisiinsa, vaan tällä tavalla saadaan esille vain joukko 

mahdollisia tulevaisuuden kuvia. (Yritystulkki 2017) 
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3 PANIMOLIIKETOIMINNAN KEHITYS 

 

3.1 Panimoliiketoiminta yleisesti 

Panimoksi kutsutaan yritystä, joka valmistaa olutta, sekä paikkaa, jossa itse olutta 

valmistetaan. Eurooppalaisen panimoteollisuuden alle kuuluu pääsääntöisesti vain 

oluet, mutta Suomessa puhutaan panimo- ja virvoitusjuomateollisuudesta, jonka alle 

kuuluvat oluen myynnin ja valmistuksen lisäksi myös virvoitusjuomat, kivennäisvedet, 

siiderit ja lonkerot. Vuonna 2013 oluen osuus oli lähes 50 % panimo- ja 

virvoitusjuomateollisuuden tuotteiden litramääräisestä kokonaiskulutuksesta (Ernst & 

Young Oy 2015). Pienpanimot keskittyvät usein kuitenkin vahvemmin oluen tuotantoon 

ja niiden oluen tuotannon osuus kokonaistuotannosta on huomattavasti suuria 

panimoita isompi. 

 

Panimon määrittäminen pienpanimoksi vaihtelee eri puolilla maailmaa. Yhdysvalloissa 

Brewers Association (2017) määrittelee pienpanimot kahteen eri kategoriaan, 

”microbrewery” ja ”craft brewery”. Microbrewery on panimo, joka tuottaa vuodessa 

korkeintaan 1,76 miljoonaa litraa olutta ja myy yli 75 % tuotteistaan muualla kuin 

panimolta suoraan kuluttajalle. Craft brewery puolestaan on pienpanimo, jonka oluen 

tuotanto voi olla vuodessa 700 miljoonaan litraan asti ja yrityksestä ei omista 

alkoholiteollisuuden jäsen, joka ei itse ole pienpanimolainen, yli 25 %. Euroopan unioni 

puolestaan rajoittaa pienpanimon luokituksen 20 miljoonan litran vuosittaiseen 

alkoholijuomien tuotantomäärään (Euroopan unionin direktiivi 92/83/ETY 2017). 

Euroopan unionin direktiivin mukaan jäsenvaltiot voivat soveltaa pienpanimoille 

alennettuja valmisteverojen määriä, kuitenkin enintään 50 % tavanomaisesta 

valmisteveron määrästä. Jokainen jäsenvaltio voi itse määrittää pienpanimon 

vuosittaisen tuotantomäärän rajan ja siihen liittyvät veronhuojennukset Euroopan 

unionin sallimissa rajoissa. 

 

3.2 Pienpanimoiden lisääntyvä suosio 

Viime vuosikymmeninä panimoliiketoiminta on kasvanut jatkuvasti ja viime vuosina 

kasvu on keskittynyt entistä enemmän pienpanimoihin. Olutkulttuuri on lähtenyt 

nousuun yhä useammassa maassa ja tämän myötä kuluttajat ovat tulleet yhä 
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tietoisemmiksi tuotteista ja niiden laadusta. Oluen ja alkoholin kokonaiskulutus on 

laskenut kansainvälisesti, mutta pienpanimoiden määrä ja suosio on kasvanut siitä 

huolimatta rajusti. Pienpanimoiden valtavaan suosioon on vaikuttanut etenkin nouseva 

olutkulttuuri ja kuluttajien tietoisuus oluen laadusta. Pienpanimoissa valmistettavat 

käsityöläisoluet yhdistetään puhtaisiin raaka-aineisiin sekä käsityöhön, mikä on 

vastakohta teollisille niin kutsutuille bulkkioluille. Tämän lisäksi pienpanimoihin liittyy 

paikallisuus. Ihmiset arvostavat tänä päivänä paikallisia tuotteita yhä enemmän, mikä 

on ollut pienpanimoiden myyntivaltti. Pienpanimot myös työllistävät nykyisin enemmän 

työntekijöitä kuin suuret panimot, vaikka niiden markkinaosuus ja osuus alan 

liikevaihdosta ovat huomattavasti pienempi, joten niistä on tullut myös merkittävä 

taloudellinen tekijä. (Talouselämä 2016) 

 

Tilastojen mukaan kuitenkin EU:n jäsenmaiden sekä Norjan, Sveitsin ja Turkin 

yhteenlaskettu oluen kulutus on pysynyt lähestulkoon samana vuodesta 2010 vuoteen 

2015. Vuonna 2010 näiden kaikkien maiden yhteenlaskettu oluen kulutus oli 372 

392 000 hehtolitraa ja vuonna 2015 puolestaan 372 387 000 hehtolitraa. Samaan 

aikaan kaikkien panimoiden määrä näissä maissa kasvoi 4 404:sta 8 130: een. Lukuun 

ottamatta kuutta näistä valtioista, voidaan myös tilastoista nähdä pienpanimoiden 

osuus näistä panimoista. Vuonna 2015 pienpanimoita, 8 130:sta toiminnassa olevasta 

panimosta, oli tilastojen mukaan 5 845 eli 72 %. Vastaavasti vuonna 2010 

pienpanimoita oli 2 714 näistä 4 404:sta panimosta eli 62 %. Näistä luvuista nähdään, 

että pienpanimoiden suhteellinen osuus panimoiden määrästä on siis kasvanut. 

Suomessa pienpanimoiden määrä kasvoi samana aikana 

kahdestakymmenestäkahdesta (22) neljäänkymmeneenyhteen (41) ja Virossa 

kolmesta (3) seitsemääntoista (17). (Beer statistics 2016). Pienpanimoiden määrä on 

sen jälkeen yhä kasvanut ja esimerkiksi Suomessa virallisia pienpanimoita oli 2017 

vuoden alussa 75 kappaletta ja perusteilla on näiden lisäksi vielä uusia (Suomen 

pienpanimot 2017). 

 

3.3 Panimoliiketoiminta Suomessa 

Suomessa alkoholijuomien ja väkiviinan valmistusta elinkeinotoimintaan varten 

tarvitaan valmistuslupa, jonka myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon 
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tuotevalvontakeskus, Valvira. Lupaa varten valmistajan on osoitettava omaavansa 

vaadittavat ammatilliset sekä teknilliset edellytykset alaan ja sen tulee toimittaa tiedot 

taloudellisesta tilanteestaan. Lisäksi valmistajalla tulee olla vaadittava luotettavuus 

toimintaan. Valvira voi pyytää poliisilta tai muulta viranomaiselta tarvittaessa 

lausunnon valmistajan luotettavuudesta. Alkoholijuomia ja väkiviinaa saa valmistaa 

vain tuotevalvontakeskuksen hyväksymässä valmistuspaikassa. Varastointi sekä 

valmistus tulee olla järjestetty niin, että tehokas valvonta on mahdollista. (Finlex 

Alkoholilaki 2017) 

 

Alkoholin myymiseen tarvitaan Suomessa vähittäismyyntilupa. Panimot eivät voi siis 

myydä tuotteitaan suoraan tehtaalta ilman kyseistä lupaa, mikä hankaloittaa 

panimoiden toimintaa, sillä ne joutuvat tällöin myymään tuotteensa jonkun muun 

kautta. Vähittäismyyntiluvan saamiseen on määrätty tiettyjä vaatimuksia. 

Myyntipaikassa tulee olla riittävän monipuolisesti elintarvikkeita myytävänä, eikä 

alkoholijuomista koostuva myynti saa olla määräävässä asemassa liiketoiminnassa. 

Vähittäismyyntilupa oikeuttaa kuitenkin myymään vain alkoholijuomia, jotka sisältävät 

enintään 4,7 % alkoholia ja ovat valmistettu käymisteitse. Tätä suurempaa määrää 

alkoholia sisältävät juomat ovat myynnissä yksinoikeudella vain Alkossa. (Valvira 

2017) 

 

Suomessa on tällä hetkellä valmisteilla alkoholilain kokonaisuudistus. Uudistuksen 

tärkeimpänä kohtana panimoliiketoiminnan kannalta on muutokset alkoholijuomien 

vähittäismyyntiin. Uuden lain myötä vähittäismyyntiä koskeva 4,7 % enimmäisvahvuus 

ja rajoitus, että alkoholijuoman tulee olla käymisteitse valmistettua, muutettaisiin. 

Enimmäisvahvuus nousisi 5,5 %: iin ja vaatimus siitä, että juoma tulisi olla valmistettu 

käymisteitse, poistettaisiin. Lisäksi itsenäisille ja pienille panimoille tulisi uuden lain 

myötä oikeus myydä omia tuotteitaan suoraan valmistuspaikalta ilman rinnalla 

tapahtuvaa elintarvikkeiden myyntiä. Suoramyyntiä koskisi kuitenkin rajoitus, jonka 

mukaan pienpanimo saisi tuottaa korkeintaan 500 000 litraa alkoholijuomia vuodessa. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2017). Tämä koskisi noin 75 % suomalaisista 

pienpanimoista.  

 



 

14 

 

Pienpanimo toiminta on viime vuosina kasvanut Suomessa jatkuvasti. Suomalainen 

olutkulttuuri on alkanut muuttua ja kuluttajat suosivat yhä enemmän pienpanimoiden 

käsityöläisoluita. Vuodesta 2008 vuoteen 2016 pienpanimoiden tuottamat 

olutlitramäärät ovat yli nelinkertaistuneet. Panimo lasketaan Suomessa 

pienpanimoksi, mikäli sen vuosittainen alkoholijuomien tuotanto määrä on alle 15 

miljoonaa litraa. (City 2016) 

 

Suomessa pienpanimoille myönnetään verohelpotuksia niiden tuotantomäärien 

mukaan. Saadakseen niin sanotun pienpanimoalennuksen alkoholiverosta, 

pienpanimon on oltava oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton muista panimoista. 

Pienpanimo ei myöskään saa tuottaa alkoholijuomia lisenssivalmistuksen keinoin ja 

sen tulee toimia fyysisesti erillään muista panimoista. Pienpanimon tuotantomäärä 

vuodessa määrittää alkoholiverosta saadun helpotuksen. Porrastus on esitetty 

taulukossa 2. 

 

Taulukko 2. Verohuojennus ja siihen liittyvät tuotantorajat. (Verohallinto 2017) 

Vähimmäistuotantomäärän 

raja litroina vuodessa 

Enimmäistuotantomäärän 

raja litroina vuodessa 

Verohuojennus 

% 

 

5 500 000 <10 000 000 10 

3 000 000 <5 500 000 20 

500 000 <3 000 000 30 

 <500 000 50 

 

Pienpanimoiden kasvavasta suosiosta Suomen markkinoilla kertoo myös yhä 

useammin järjestettävät ja yhä enemmän ihmisiä keräävät tapahtumat 

pienpanimoiden tuotteisiin liittyen. Suomessa järjestettiin 2016 vuonna yhteensä 

ainakin kahdeksan (8) isompaa tapahtumaa pienpanimoiden tuotteiden ympärille, 

joista suurimmat olivat Helsingissä ja Lahdessa järjestettävät Suuret Oluet – Pienet 

Panimot – olutjuhlat. (Pienpanimoliitto 2017) 
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3.4 Panimoliiketoiminta Virossa 

Kuten Suomessa, myös Virossa alkoholin myynti ja tuottaminen ovat luvanalaista. 

Alkoholiin liittyvä mainonta ja myynti ei ole kuitenkaan ollut niin tiukkaa kuin Suomessa, 

mutta nyt alkoholilakiin on tulossa Virossakin tiukennuksia. Viron hallitus hyväksyi 

vuodenvaihteen jälkeen esityksen, jossa alkoholin mainontaa ja myyntiä rajoitettiin. 

Esityksessä alkoholijuomien vaaditaan olevan erillään muista tuotteista, eivätkä ne saa 

olla esillä näyteikkunoissa tai muuten selvästi näkyvillä. Lisäksi alkoholijuomia 

ostettaessa tulee ostajan ikä tarkistaa entistä tarkemmin.  Alkoholia ei saa jatkossa 

mainostaa positiivisessa kontekstissa, eikä mainonta saa tuoda esille alkoholin 

mahdollisia positiivisia puolia. Lisäksi tiedon pitää olla niukkaa ja keskittyä tuotteeseen. 

Alkoholijuomien myyjät eivät saa mainostaa tuotteitaan liikkeiden ulkopuolella eivätkä 

myöskään antaa niin sanottuja paljousalennuksia, eli isomman pakkauksen tulee 

maksaa saman verran kuin jos sen ostaisi yksittäisinä juomina. Suomessa samanlaisia 

rajoituksia on ollut jo aikaisemmin. (IOGT International 2017) 

 

Alkoholilakiin on Virossa tulossa muutoksia myös verojen suhteen. Alkoholijuomien 

valmisteverot kasvoivat vuoden 2017 alusta ja niitä tullaan nostamaan uudelleen 

heinäkuussa 2017. Tästä koituu lisää kustannuksia sekä panimoille että kuluttajille. 

Vuoden 2016 alussa oluen valmistevero oli 8,30 € 100 litraa 1 % :n vahvuista olutta 

kohtaan, kun taas vuoden 2017 alusta sama valmistevero oli 9,13 € ja heinäkuussa 

2017 sama vero tulee olemaan 15,52 €. Tämä tarkoittaa siis sitä, että valmistettaessa 

100 litraa 4,7 % alkoholia sisältävää olutta, joudutaan siitä maksamaan nykyisellä 

valmisteverolla 9,13 € x 4,7 = 42,9 €, joka voidaan sittemmin jakaa yksittäisille oluille 

niiden pakkauskoon mukaan. Panimot, jotka tuottivat vuonna 2016 enintään 600 000 

litraa olutta, saavat vuonna 2017 helpotuksia valmisteveroon ja ne maksavat tällöin 

vain 50 % kokonaisverosta. (Estonian Tax and Customs Board 2017) 
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4 SUOMALAISTEN JA VIROLAISTEN PIENPANIMOIDEN 

KUSTANNUSVERTAILU 

 

4.1 Suomalaisten yritysten esittely 

Suomalaisiksi yrityksiksi valikoitui 10 yritystä, joille kaikille on olemassa kaksi tilikautta 

ja nämä tilikaudet ovat vuosille 2015 ja 2014. Suomen pienpanimoliittoon kuuluu noin 

50 panimoa, joten 10 yritystä muodostaa niistä varsin hyvän otoksen. Yritykset ja 

niiden määrä valikoituivat löytyneen datan perusteella. Valikoituneet pienpanimot 

olivat Lammin sahti, Hollolan hirvi, Hopping brewsters beer company, Iso-Kallan 

panimo, Laitilan virvoitusjuomatehdas, Maku brewing, Radbrew, Saimaan 

juomatehdas ja Vakka-Suomen panimo. 

 

Valituilta pienpanimoilta on poimittu liikevaihto, nettotulos, pysyvät vastaavat, taseen 

loppusumma, materiaalikustannukset, henkilöstökustannukset ja muut kustannukset. 

Nämä luvut on valittu, koska olemme ajatelleet niiden kuvaavan hyvin yrityksen 

ydinliiketoimintaa kustannuksien osalta ja toisaalta valitut tasearvot kertovat siitä, 

miten paljon rahaa on sitoutunut koneisiin ja kalustoon ja toisaalta koko yritykseen. 

Näistä 20 tilikauden tiedoista on laskettu aritmeettinen keskiarvo ja mediaani eli 

keskimmäinen arvo. Tiedot on kasattu taulukkoon 3. Tässä kohtaa on hyvä huomata, 

että mediaaniarvot eivät summaudu tasan. Tämä johtuu siitä, että keskimmäinen arvo 

ei ole aina saman yrityksen tiedoista. 
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Taulukko 3. Suomalaisten yritysten tiedot kasattuna. 

[€] Keskiarvo Mediaani 

Liikevaihto 2 478 541  355 000 

Materiaalikustannukset 964 586 117 000 

Henkilöstökustannukset 405 908 97 500 

Muut kustannukset 1 006 038 224 500 

Nettotulos 102 009 500 

   

Pysyvät vastaavat 1 533 360 240 000 

Taseen loppusumma 2 658 645 196 500 

 

 

Näiden tietojen pohjalta on luotu verrokkiyritys, jonka liikevaihto on 100 000 € ja 

kustannukset ovat samassa suhteessa kuin liitteissä lasketuissa keskiarvo ja mediaani 

tiedoissa. Mediaanikustannukset ja -tulos on vielä skaalattu siten, että liikevaihto, 

kustannukset ja tulos summautuvat oikein. Vastaavasti tase on skaalattu samassa 

suhteessa liikevaihdon kanssa ja pysyvät vastaavat ovat samassa suhteessa taseen 

loppusummaan kuin alkuperäisissä tiedoissa. Tämä on tehty siksi, että suomalaisten 

ja virolaisten panimoiden tilannetta olisi helpompi vertailla. Mediaaniarvot ovat mukana 

siksi, että saataisiin laajempi kuva tilanteesta. Niitä ei kuitenkaan kannata käyttää 

lopulliseen analyysiin, koska niissä käytetään vain yhden pienpanimon tietoja. 

Tarkemmat tiedot laskennasta löytyvät liitteestä 1 ”Suomi”. Verrokkiyrityksen tiedot on 

kirjattu seuraavalla sivulla olevaan taulukkoon 4.  
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Taulukko 4. Suomalaisten yritysten tiedoista tehty verrokkiyritys. 

[€] Keskiarvo Mediaani 

Liikevaihto 1 000 000 1 000 000 

Materiaalikustannukset 389 175 265 788 

Henkilöstökustannukset 163 769 221 490 

Muut kustannukset 405 899 509 995 

Nettotulos 41 157 1 136 

   

Pysyvät vastaavat 610 101 536 620 

Taseen loppusumma 1 081 219 945 070 

 

Vastaavasti alla olevissa diagrammeissa, kuvissa 1 ja 2, on liikevaihto jaettu 

kustannusten ja nettotuloksen suhteessa. Kuvassa 1 on käytetty taulukossa 4 olevia 

mediaani lukuja. 

  

 

Kuva 1. Suomalaisen verrokkiyrityksen kustannusten jakautuminen 

mediaanitapauksessa. 

 

Kuvassa 2 puolestaan on käytetty taulukosta 4 keskiarvon lukuja ja tehty niistä 

havainnollistava ympyrädiagrammi. Kuvista huomataan, että keskiarvoilla ja 

mediaaniarvoilla lasketut verrokkiyritykset poikkeavat eri kustannuslajeittain 

suuruusluokissa toisistaan. Kustannuslajien keskinäinen järjestys liikevaihdon 

osuudesta pysyy kuitenkin samana. 

Nettotulos
0 %

Materiaalikustannukset
27 %

Henkilöstökustannukset
22 %

Muut kustannukset
51 %

Nettotulos

Materiaalikustannukset

Henkilöstökustannukset

Muut kustannukset
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Kuva 2. Suomalaisen verrokkiyrityksen kustannusten jakautuminen keskiarvon 

tapauksessa.  

 

Kuvista 1 ja 2 nähdään, että Suomessa yrityksillä menee suhteessa paljon rahaa 

muihin kuin materiaali- ja henkilöstökustannuksiin. Tämän voidaan ajatella johtuvan 

veroluonteisista maksuista ja vakuutuksista, joita Suomessa on pakollisena 

kustannuksena paljon sekä myös kalliista energiasta. 

 

4.2 Virolaisten yritysten esittely 

Vastaavasti virolaisia pienpanimoita tutkimukseen valikoitui 10 yritystä, joilla oli 

tilinpäätökset vuosille 2015 ja 2014 tai pelkästään vuodelle 2015. Kymmenestä 

yrityksestä neljällä oli tarjolla vain vuoden 2015 tilinpäätöstiedot. Tutkimukseen 

valikoitui Hiiunmaa Pruulikoda, Sillamäe Ölletehas, Hopster OÜ, Genika Ôllemeistrid 

OÜ, Hiiu Käsitööôlu OÖ, Ôllenaut OÜ, Taako OÜ, Volda Pruulikoda OÜ, Veldi ja Tütred 

OÜ ja Ôllekunsti OÜ. Virossa on noin 40 panimoa, joten 10 panimoa muodostaa varsin 

hyvän otannan koko panimokannasta. Myös virolaisille yrityksille laskettiin valituista 

tunnusluvuista aritmeettiset keskiarvot ja mediaanit, jotka on listattu seuraavalla sivulla 

olevaan taulukkoon 5.  

 

 

 

 

Nettotulos
4 %

Materiaalikustannukset
39 %

Henkilöstökustannukset
16 %

Muut kustannukset
41 %

Nettotulos

Materiaalikustannukset

Henkilöstökustannukset

Muut kustannukset
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Taulukko 5. Laskettujen tunnuslukujen keskiarvot ja mediaanit virolaisille 

pienpanimoille.  

[€] Keskiarvo Mediaani 

Liikevaihto 209 973 52 071 

Materiaalikustannukset 110 264 37 975 

Henkilöstökustannukset 60 079 10 655 

Muut kustannukset 29 256 9 137 

Nettotulos 10 373 4 561 

   

Pysyvät vastaavat 127 759 15 972 

Taseen loppusumma 313 620 55 184 

 

Vastaavasti kuin suomalaisille pienpanimoille, myös virolaisille pienpanimoille on 

muodostettu verrokkiyritys, jolla on miljoonan euron liikevaihto ja kustannukset sekä 

nettotulos ovat samassa suhteessa kuin datasta lasketut keskiarvo ja mediaani. 

Mediaaniarvoille on tehty samanlainen skaalaus kuin suomalaisten panimoiden 

tapauksessa, jotta ne saataisiin summautumaan tasan. Myös tase on skaalattu kuten 

suomalaisille pienpanimoille. Kaikki virolaisten yritysten laskut löytyvät liitteestä 2 

”Viro”. Taulukkoon 6 on koottu keskiarvon ja mediaaniarvon perusteella lasketut luvut 

verrokkiyritykselle. 

 

Taulukko 6. Virolaisen verrokkiyrityksen tiedot. 

[€] Keskiarvo Mediaani 

Liikevaihto 1 000 000 1 000 000 

Materiaalikustannukset 525 136 609 273 

Henkilöstökustannukset 286 129 170 941 

Muut kustannukset 139 332 146 586 

Nettotulos 49 403 73 177 

   

Pysyvät vastaavat 608 455 306 738 

Taseen loppusumma 1 493 621 1 059 784 
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Virolaisen verrokkiyrityksen tiedot on esitetty alla havainnollistavina 

ympyrädiagrammeina kuvissa 3 ja 4. Kuvassa 3 arvot ovat taulukosta 6 luettavat 

keskiarvon luvut. 

 

 

Kuva 3. Virolaisen verrokkiyrityksen keskimääräiset kustannukset 

 

Kuvassa 4 puolestaan on datasta lasketut mediaaniarvot verrokkiyritykselle. Nämäkin 

arvot ovat luettavissa taulukosta 6. Kustannuslajien suuruusluokat vaihtelevat 

keskiarvon ja mediaaniarvon tapauksissa, mutta keskinäinen järjestys säilyy. 

 

 

Kuva 4. Virolaisen verrokkiyrityksen mediaanikustannukset. 

Nettotulos
5 %

Materiaalikustannukset
52 %

Henkilöstökustannukset
29 %

Muut kustannukset
14 %

Nettotulos Materiaalikustannukset Henkilöstökustannukset Muut kustannukset

Nettotulos
7 %

Materiaalikustannukset
61 %

Henkilöstökustannukset
17 %

Muut kustannukset
15 %

Nettotulos Materiaalikustannukset Henkilöstökustannukset Muut kustannukset
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4.3 Kustannusvertailut 

Taulukkoon 7 on kasattu suomalaisten ja viroisten panimoiden tiedot vertailun 

helpottamiseksi ja vastaavasti kuvassa 5 on suomalaisten ja virolaisten panimoiden 

keskimääräiset kustannukset diagrammina.  

 

 

Kuva 5. Virolaisen ja suomalaisen verrokkiyrityksen kuvaajat.  

 

Taulukko 7. Suomalaisten ja virolaisten yritysten kustannukset ja taseet rinnakkain.  

[€] Suomalaiset Virolaiset 

 Keskiarvo Mediaani Keskiarvo Mediaani 

Liikevaihto 1 000 000  1 000 000 1 000 000   1 000 000  

Materiaalikustannukset 389 175 265 788 525 136 609 273 

Henkilöstökustannukset 163 769 221 490 286 129 170 941 

Muut kustannukset 405 899 509 995 139 332 146 586 

Nettotulos 41 157 1 136 49 403 76 177 

     

Pysyvät vastaavat 610 101 536 620 608 455 306 768 

Taseenloppusumma 1 081 219 945 070 1 493 621 1 059 784 
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Verrokkiyrityksien kustannuksia vertailtaessa voidaan huomata, että suomalaisilla 

yrityksillä suurin osa kustannuksista muodostuu muista kustannuksista ja 

materiaalikustannuksista ja virolaisilla yrityksillä suurin osa kustannuksista muodostuu 

materiaalikustannuksista. Nähdään myös, että virolaiset yritykset tekevät enemmän 

nettotulosta kuin suomalaiset yritykset. Alla olevaan taulukkoon 8 on listattu 

suomalaisten ja virolaisten verrokkiyritysten erot. Taulukossa olevat arvot 

muodostuvat, kun suomalaisen verrokkiyrityksen arvoista vähennetään virolaisten 

vastaavat arvot.  

 

Taulukko 8. Kustannusten erot 

Suomi-Viro [€] Keskiarvo Mediaani 

Materiaalikustannukset – 135 961 – 343 485 

Henkilöstökustannukset – 122 360 50 549 

Muut kustannukset 266 567 363 409 

Nettotulos – 8 246 – 72 041 

 

Taulukosta 8 voidaan nähdä, että materiaalikustannusten suhde on Suomessa 

pienempi kuin Virossa niin keskiarvoverrokkiyrityksessä kuin mediaaniyrityksessäkin. 

Myös keskiarvoverrokkiyrityksen henkilöstökustannukset ovat Suomessa suhteessa 

pienemmät, mutta mediaaniverrokilla kustannukset ovat Virossa pienemmät. Suurin 

ero muodostuu muista kustannuksista, jotka ovat Suomessa selkeästi suurempi tekijä. 

Keskiarvoverrokin ja mediaaniverrokin tapauksessa muista kustannuksista muodostuu 

Suomessa niin suuri osuus, että loppujen lopuksi Virosta tulee kannattavampi 

valmistusmaa kuin Suomesta ja virolaiset yritykset ovat keskiarvoverrokeissa 8 246 € 

kannattavampia kuin suomalaiset vastaavat. Mediaaniverrokkien tapauksessa ero on 

jo merkittävällä tasolla ja on 72 041 €. Näin ollen perusliiketoiminta on Virossa 

kannattavampaa kuin Suomessa, mutta koska Viroon siirtyminen maksaa, ei voida 

tietää saadaanko investoinnista kannattava. 

 

Toisena tapauksena voidaan ajatella, että suomalainen pienpanimoyritys rakentaisi 

Viroon uuden panimon ja pystyisi jatkamaan toimintaansa samoilla suhteellisilla 

kustannuksilla kuin Suomessa. Viroon tehdään uusi panimo, mutta se on samanlainen 
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kuin Suomessa aikaisemmin toiminut. Tätä voidaan perustella sillä, että panimon 

prosessit ovat jo vakiintuneet, eikä niiden muodostamisesta aiheudu enää 

lisäkustannuksia, eikä prosessia tarvitse enää opetella. Palkat ovat samassa 

suhteessa kuin Suomessa toimittaessa, koska perustajat ovat suomalaisia ja heillä on 

tietty vaatimus palkkatasosta. Ainoat kustannuserät, jotka muuttuvat ovat muut 

kustannukset, joiden voidaan ajatella muodostuvan Suomen haastavista olosuhteista, 

kuten tila- ja vuokrakuluista, hallinnosta, lainsäädännöstä ja jakelun rajoittamisesta. 

Muiden kustannusten määräksi voidaan ajatella virolaisten vastaavien verrokkien muut 

kustannukset ja lisäksi Suomeen kuljettamisesta aiheutuvat logistiikkakustannukset. 

Logistiikkakustannuksien määrän arvioidaan olevan 15 % muiden kustannusten 

määrästä. Tämä siksi, että logistiikkakustannuksien ajatellaan olevan enemmän 

riippuvaisia energian hinnasta kuin materiaalien hinnasta. Investointi tehdään 

suomalaisen laitoksen taseen arvoilla, koska kustannuksien suhteelliset osuudet 

riippuvat käytettävistä laitteista ja välineistä ja niistä saatavista eduista. Materiaali- ja 

henkilöstökustannukset saadaan suoraan suomalaisen verrokkiyrityksen 

tuloslaskelmasta, mutta muut kustannukset tulevat virolaisen panimon kustannuksista 

lisättynä jo edellä mainituilla logistiikkakustannuksilla. Tällöin Viroon rakennetun uuden 

panimon kustannuksiksi ja nettotulokseksi saadaan alla taulukossa olevat arvot.  

 

Taulukko 9. Suomesta viroon muuttaneen panimon kustannukset ja nettotulos.  

[€] Keskiarvo Mediaani 

Liikevaihto 1 000 000 1 000 000 

Materiaalikustannukset 389 175 265 788 

Henkilöstökustannukset 163 769 221 490 

Muut kustannukset 160 232 168 574 

Nettotulos 286 824 344 147 

 

Taulukon 9 perusteella nettotulosprosentti nousee alkuperäisen tilanteen arvoista 4 % 

ja 0 % uuden tilanteen arvoihin 29 % ja 34 %. Näin ollen siitä tulee huomattavasti 

kannattavampaa kuin Virossa nyt toimivien pienpanimoiden toiminta. 
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Kuva 6. Keskimääräiset kustannukset Suomesta Viroon muuttaneelle panimolle.  

 

Kuvissa 6 ja 7 on havainnollistettu ympyrädiagrammien avulla eri kustannuslajien sekä 

nettotuloksen osuutta liikevaihdosta. Kuvassa 6 arvot ovat taulukosta 9 luettavat 

keskiarvon luvut ja kuvassa 7 samasta taulukosta luettavat mediaaniluvut. 

 

 

Kuva 7. Mediaanikustannukset Suomesta Viroon muuttaneelle panimolle.  

 

Seuraavassa luvussa käsitellään investointia, joka tarvitaan Viroon siirtymiseen ja 

pohditaan sitä, miten kannattavaksi investointi muodostuu.   
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5 INVESTOINTILASKELMAT 

 

5.1 Tarkasteltavat investointi vaihtoehdot 

Investoinnit on jaettu kahteen vaihtoehtoon. Ensimmäinen vaihtoehto on suora 

yrityskauppa, jossa ostetaan virolainen pienpanimo ja investoinnin suuruus ja 

kustannukset jakaantuvat virolaisen pienpanimon kustannuksien ja taseen perusteella. 

Toisena vaihtoehtona on siirtää Suomessa toimiva panimo Viroon, jolloin suhteelliset 

kustannukset määräytyvät kuten Suomessa ja investointi määräytyy suomalaisten 

tasearvojen perusteella. Tätä voidaan perustella sillä, että siirrettäessä panimo Viroon, 

osaa suomalainen henkilöstö laitteistot ja menetelmät ja pienpanimo voi toimia 

samoilla suhteellisilla kustannuksilla kuin Suomessa. Muiden kustannusten ajatellaan 

tulevan Viron tason mukaan, sillä niiden ajatellaan olevan maakohtaisia. Tämä siksi, 

että verot ja muut veroluonteiset maksut ovat maakohtaisia. Tällaisia kustannuksia 

ovat esimerkiksi alkoholinvalmistevero. Muihin kustannuksiin on kuitenkin lisätty 15 % 

lisääntyneen logistiikan takia. Toisessakin tapauksessa koneisiin ja kalustoon 

joudutaan sijoittamaan uudestaan.  

 

5.2 Investoinnin määräytyminen 

Ensimmäisessä tapauksessa investoinnin suuruus määräytyy virolaisen 

verrokkiyrityksen tasearvojen perusteella, jotka ovat määräytyneet näin siksi, että on 

ajateltu ensimmäisen tapauksen olevan sellainen, että siinä ostetaan Virosta jo 

ennestään toimiva yritys. Pysyvät vastaavat viittaavat tässä yhteydessä koneisiin ja 

kalustoon ja taseen loppusumma koko investointiin. Keskiarvo ja mediaaniarvot on 

määrätty aineiston keski- ja mediaaniarvojen perusteella.  Arvot on listattu alla olevaan 

taulukkoon 10. 

 

Taulukko 10. Virolaisen verrokkiyrityksen tasearvot. 

[€] Virolainen verrokkiyritys   

 keskiarvo mediaani 

Pysyvät vastaavat 608 455 306 738 

Taseen loppusumma  1 493 621 1 059 784 
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Vastaavasti toisessa tapauksessa investoinnin suuruus määräytyy suomalaisen 

panimon tasearvojen perusteella, koska tässä tapauksessa ajatellaan, että 

suomalainen panimo siirretään Viroon ja näin ollen Viroon hankitaan suomalaiset 

laitteet ja kalusto. Määrittäminen on muilta osin tapahtunut samaan tapaan kuin 

tapauksessa 1.  Arvot on listattu taulukkoon 11. 

 

Taulukko 11. Suomalaisen verrokkiyrityksen tasearvot. 

[€] Suomalainen verrokkiyritys   

 keskiarvo mediaani 

Pysyvät vastaavat 610 101 536 620 

Taseen loppusumma  1 081 219 945 070 

 

5.3 Takaisinmaksuaika 

Takaisinmaksuaikaa olemme määrittäneet sekä korottomana että korollisena. Tämä 

antaa jo suuntaa sille miten kannattavaa sijoituksen tekeminen voisi olla, sillä jos 

koroton takaisinmaksu aika on esimerkiksi yli 20 vuotta, toiminnasta ei tule riittävästi 

säästöä tai tuottoa, jotta siihen kannattaisi sijoittaa. Kaksikymmentä vuotta on 

kalustolle todella pitkä pitoaika ja siksi tätä pitempiä pitoaikoja sille ei kannata asettaa. 

Rakennuksille 20 vuotta ei ole poikkeuksellisen pitkä pitoaika.   

 

Korollisen takaisinmaksuajan laskemiseen käytimme 15 %:n laskentakorkoa, sillä sitä 

voidaan pitää kustannuksia alentavan investoinnin tuottovaatimuksen ylärajana 

(Yritystulkki, 2015). Nyt sijoitetaan kaavaan (2) nykyarvon ja jäännösarvon paikalle 0 

ja ratkaistaan ensin korottomasti (r=0) ja korollisesti, jolloin r=15%, miten monta vuotta 

investoinnin kuolettamiseen menee. tapauksessa 1 nettosäästö saadaan 

vähentämällä virolaisen panimon nettotuloksesta suomalaisen panimon nettotulos. 

Tapauksessa 2 nettosäästö saadaan vähentämällä Viroon siirretyn panimon 

nettotuloksesta suomalaisen panimon nettotulos. Tällöin tapauksissa 1 ja 2 saadaan 

seuraavat taulukossa 12 esitetyt takaisinmaksuajat sekä korotta että korolla 

laskettuna. Taulukossa 12 olevat pysyvät vastaavat ja taseen loppusumma viittaavat 

koneisiin, kalustoon ja rakennuksiin ja koko sijoitukseen vastaavasti. Tässä on ajateltu, 

että kun pysyvät vastaavat on saatu maksettua, on sijoitukseen liittyvät koneet ja 
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kalusto maksettu ja kun taseen loppusumma on saatu maksettua, on koko investointi 

saatu maksettua.  

 

Taulukko 12. Korolliset ja korottomat takaisinmaksuajat. 

Takaisinmaksuaika  Pysyvät vastaavat Taseen loppusumma 

  keskiarvo mediaani keskiarvo mediaani 

Yritysosto koroton  74 4 181 15 

 korollinen -- 8,8 -- -- 

Siirto koroton 2,1 1,6 3,8 2,7 

 korollinen 3,4 2,2 7,7 5,3 

 

Kuten taulukosta 12 nähdään, tulee yritysoston investoinnista väistämättä 

kannattamaton, sillä sen korottomatkin takaisinmaksuajat ovat kestämättömän suuria 

ainakin keskiarvon tapauksessa. Korollisia takaisinmaksuaikoja pystyy laskemaan 

vain pysyvien vastaavien mediaani tapaukselle, sillä muissa tapauksissa 

takaisinmaksuaika oli ääretön. Korolliset takaisinmaksuajat on laskettu liitteessä 3 

”Investoinnit” siten, että investoinnista on vähennetty diskontattuja nettosäästöjä eri 

vuosilta, kunnes päästään ensimmäiseen positiiviseen arvoon. Tämän jälkeen 

ensimmäinen desimaali on määritetty kyseisen vuoden diskontatun rahasumman ja 

tarvittavan rahasumman suhteesta.  

 

Toisessa tapauksessa investoinnista saatiin paljon parempia tuloksia. Korottomat 

takaisinmaksuajat olivat 1,6 ja 4,4 vuotta ja korolliset 2,2:n ja 7,7 vuoden välillä. Tässä 

tapauksessa investoinnista voidaan saada kannattava. Tämän suuntaiset 

takaisinmaksuajat vaikuttavat varsin lupaavilta. 

 

5.4 Nettonykyarvo 

Nyt edellä esitettyyn kaavaan (2) sijoitetaan valittu laskentakorko r = 15 % ja tilikausien 

lukumäärä t = 20 sekä nettosäästö ja alkusijoitus tapauksissa 1 ja 2, joka on saatu 

yritysoston tapauksessa virolaisen verrokkiyrityksen tasearvoista ja siirtymisen 

tapauksessa suomalaisen yrityksen tasearvoista. Laskentakorko on valittu sen 

perusteella, että sitä voidaan pitää kustannuksia alentavan sijoituksen 
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tuottovaatimuksen ylärajana, sillä jos investointi on kannattava tällaisella 

tuottovaatimuksella, on se myös sitä pienemmällä tuottovaatimuksella (Yritystulkki, 

2017). Liitteestä 3 ”Investoinnit” voidaan nähdä, että 20 vuodessa nettosäästön 

diskontattu arvo on laskenut noin 7 %: iin alkuperäisestä ja vaikka tämän jälkeen 

summattaisiin arvoja kuinka paljon, sillä ei ole juurikaan merkitystä nettonykyarvon 

suuruuteen. Nettonykyarvot ovat listattuna alla olevaan taulukkoon 13. 

 

Taulukko 13. Nettonykyarvot eri vaihtoehdoille.  

Nettonykyarvo Pysyvät vastaavat Taseen loppusumma 

 keskiarvo mediaani keskiarvo mediaani 

Yritysosto -556 840 144 022 -1 442 006 -609 025 

Siirto 523 973 824 097 52 855 415 647 

 

Edellä olevista arvoista voidaan nähdä, että yritysosto on kannattava ainoastaan siinä 

tapauksessa, että ostetaan vain pysyvät vastaavat ja siinä tapauksessa ollaan 

maksettu vasta käytettävät laitteet. Näin ollen yritysosto ei ole missään tapauksessa 

kannattava vaihtoehto Viroon siirryttäessä. Kuitenkin panimon siirtäminen Viroon 

vaikuttaisi kannattavalta vaihtoehdolta, koska sen kaikki nettonykyarvot ovat 

positiivisia 20 vuoden pitoajalla.  Näin ollen olisi kannattavaa sijoittaa panimon siirtoon, 

jos siitä saatava nettotuloksen paraneminen on ajatellun suuruinen. Tarkemmat laskut 

ovat nähtävissä liitteestä 3 ”Investoinnit”.  

 

5.5 Sisäinen korkokanta 

Koska yritysoston tapaus on todettu kannattamattomaksi, ei sille tarvitse enää laskea 

sisäistä korkoa. Keskitytään siis enää siirtämisen tapaukseen. Saadut tulokset on 

esitetty taulukossa 14. 
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Taulukko 14. Sisäisen koron arvot. 

Sisäinen korko Pysyvät vastaavat Taseen loppusumma 

 keskiarvo mediaani keskiarvo mediaani 

Osto -10 % 23 % -16 % 3 % 

Siirto 40 % 36 % 22 % 20 % 

 

Taulukosta nähdään, että sisäisen koron arvot vaihtelevat 40 % ja 20 % välillä. Näin 

ollen investointi olisi kannattava, vaikka laskentakorkona käytettäisiin 20 %:a, jota 

voidaan pitää varsin suurena tuottovaatimuksena. (Yritystulkki, 2015).  

  

5.6 Herkkyysanalyysi 

Herkkyysanalyysiä käsitellään molemmissa tapauksissa. Tapauksessa 1 ajatellaan, 

että tilanne Virossa paranisi tai Suomessa huononisi ja näin ollen saataisiin enemmän 

nettosäästöä. Tapauksessa 2 ajatellaan, että Suomessa tilanne muuttuu paremmaksi 

tai Virossa huonommaksi, jolloin investoinnista saatava nettosäästö pienenee. 

Käytännössä ensimmäisessä tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että Virossa 

esimerkiksi materiaali- ja henkilöstökulut pienenisivät ja toisaalta Suomessa 

esimerkiksi Suomessa alkoholiverotus kiristyisi ja siten liiketoimintaympäristö 

huononisi Suomessa. Tapauksessa 2 tilanne kääntyisi toisinpäin, eli Virossa verot ja 

muut kustannukset nousisivat ja Suomessa kulut laskisivat ja verotus ja muut maksut 

helpottuisivat. Sisäinen korko valikoitui herkkyysanalyysin mittariksi, koska sitä on 

helppo verrata haluttuun tasoon. Tässä tapauksessa haluttu sisäisen koron määrä on 

15 %. Alla oleviin kuviin 8 ja 9 on kasattu laskelmat eri tilanteissa.  
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Kuva 8. Sisäisen koron arvoja laskettuna eri nettosäästön arvoilla tapauksessa 1.  

 

Kuvassa 8 pylväät ovat järjestyksessä muutos-% 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 % ja 50 

% vasemmalta oikealle. Pylväät ovat neljän ryhmissä siten, että ensin tulevat pysyvien 

vastaavien keskimäärinen arvo ja mediaani ja tämän jälkeen koko investoinnin 

keskimääräinen arvo ja mediaani. Kuvan 9 pylväät on järjestetty samalla tavalla. 

Kuvassa 8 ainut muuttunut parametri oli nettosäästön määrä, joka kasvoi 10 %:n välein 

0 %:sta 50 %: iin. Vastaavasti kuvassa 9 nettosäästö laski 5 %:n välein 0 %:sta -25 %: 

iin muiden tekijöiden säilyessä samana.  Kuvasta 8 nähdään, että vaikka nettosäästö 

kasvaisi 50 % ei toimintaa saada kannattavaksi. Mediaanitapauksessa päästään 

pysyvien vastaavien kohdalla yli 20 %:n, mutta tällöin on maksettu vain käytettävä 

laitteisto. Koko investoinnin kohdalla sisäinen korko ei kasva yli 8 %: n. 
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Kuva 9. Sisäisen koron arvoja laskettuna eri nettosäästön arvoilla tapauksessa 2.  

 

 

Kuvassa 9 pylväät ovat järjestyksessä muutos-% 0 %, -5 %, -10 %, -15 %, -20 % ja -

25 % vasemmalta oikealle.  Tapauksessa 2 voidaan nähdä, että koko investointi pysyy 

kannattavana, vaikka nettosäästö laskisi 25 % alkuperäisestä. Tapaus 2 säilyy 

kannattavana niin pitkään, että sisäinen korko on yli 15 %, joka oli valittu aikaisemmin 

laskentakoron suuruudeksi. Jos tämä syntyisi vain Suomen tilanteen paranemisesta 

eli kustannustason laskusta Suomessa, nousisi keskimääräinen sekä mediaani 

nettotulos-% Suomessa noin 11 %: iin ja 9 %: iin vastaavasti. Tämä tarkoittaisi 

keskimääräisen nettotuloksen tuplaantumista ja yli 10 % nettotulosta voidaan pitää jo 

hyvänä. Tällöin on siis tarpeen miettiä kannattaako sijoitukseen lähteä, jos Suomessa 

tilanne on noin hyvä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Virolaisen yrityksen ostaminen ei ole näiden laskelmien perusteella kannattavaa ja 

siihen ei kannattaisi näin ollen ryhtyä. Säästö, joka muodostuu siitä, että ostetaan 

valmis pienpanimoliiketoiminta Virosta, on Suomeen nähden niin pieni, että se ei 

maksa itseään takaisin millään järkevällä aikajänteellä. Sen sijaan panimon siirtäminen 

Viroon vaikuttaisi näiden laskelmien perusteella kannattavalta ja siitä saataisiin jopa 

hyvä korko riskien kattamiseksi. Tässä työssä on oletettu, että suomalainen prosessi 

ja sitä kautta suhteelliset kustannukset Suomessa toimimiseen nähden säilyvät 

samoina. Tämän oletuksen vaikutus on suuri ja siksi jatkotutkimukset ovat tarpeen. 

Jatkotutkimukset ovat myös tarpeen, koska suurin ero kustannuksissa johtui tila-, 

vuokra-, logistiikka- ja veroluonteisista kustannuksista eikä henkilöstö- ja 

materiaalikustannuksista kuten alun perin ajattelimme. Viroon on tulossa kesällä 2017 

lakiuudistus, joka nostaa alkoholin verotusta merkittävästi. Tämä laskee investoinnista 

saatavaa hyötyä. Toisaalta Suomeen on tulossa lakiesitys, joka vapauttaisi jakelua 

Suomessa ja näin laskisi kustannuksia, kun panimot saisivat tuotteensa paremmin 

esille. Tämä parantaisi kannattavuutta Suomessa.  

 

Vastaavanlaiset jatkotutkimukset voisivat olla myös hyödyllisiä muissa Baltian-maissa, 

koska siellä on oletettavasti samanlainen elintaso ja kustannusrakenne, joten toiminta 

voitaisiin saada myös siellä kannattavaksi. Tutkimus antaa myös viitteitä siitä, että 

muunkinlainen teollisuustoiminta voisi hyötyä Viroon siirtymisestä, sillä siellä suurin 

osa kustannuksista muodostui materiaaleista, eikä muista kustannuksista kuten 

Suomessa.  

 

Tutkimuksessa ei ole otettu huomioon sitä, miten Viroon siirtyminen vaikuttaa yrityksen 

Suomi-kuvaan sekä muuhun imagoon ja vaikuttaako se esimerkiksi myyntiin. 

Suomalaiselle pienpanimo-oluiden ostajille on tärkeää sekä se, että olut on hyvää ja 

se, että se on suomalaista.  
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7 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksestamme käy ilmi, että suomalaisten ja virolaisten pienpanimoiden 

kustannusrakenteet ovat hyvin erilaiset. Suomalaisilla pienpanimoilla muut 

kustannukset muodostavat suurimman osan kustannusrakenteesta. Muiden 

kustannusten osuus on melkein yhtä suuri kuin materiaali- ja henkilöstökustannukset 

yhteensä. Muihin kustannuksiin sisältyy tässä yhteydessä kaikki kustannukset mitkä 

eivät ole materiaali- tai henkilöstökustannuksia. Niitä ovat esimerkiksi tila-, vuokra-, 

hallinto- ja veroluonteiset kustannukset. Tässä yhteydessä erityisesti hallinnollisten ja 

veroluonteisten kustannusten osuutta voidaan pitää erityisen suurina. Virolaisten 

pienpanimoiden tapauksessa materiaalikustannukset muodostavat vastaavasti, kuten 

suomalaisten pienpanimoiden tapauksessa muut kustannukset, suurimman osan 

kustannuksista. Keskimäärin virolaisen pienpanimon materiaalikustannukset olivat 51 

% ja mediaani materiaalikustannukset 61 %. Tästä nähdään, että Virossa suurempi 

osa kustannuksista muodostuu varsinaisesta liiketoiminnan pyörittämisestä. 

Suomessa varsinaiseen liiketoimintaan liittyvien kustannusten osuus on pienempi. 

Loppujen lopuksi Virossa toiminnan pyörittäminen on siis hieman kannattavampaa 

kuin Suomessa.  

 

Investointi jaetaan kahteen tapaukseen: virolaisen yrityksen ostamiseen tai 

suomalaisen panimon siirtämiseen Viroon. Ensimmäisessä tapauksessa kustannukset 

muodostuvat virolaisten pienpanimoiden keskiarvo- ja mediaanikustannusten 

perusteella ja tarvittava investointi muodostuu keskimääräisen ja mediaani tasearvojen 

perusteella. Tässä tapauksessa investointia ei saada kannattavaksi mitenkään ja se ei 

maksaisi itseään takaisin ikinä. Toisessa tapauksessa kustannuksien ajatellaan 

muodostuvan suomalaisten pienpanimoiden perusteella, sillä erotuksella, että muut 

kustannukset laskevat virolaisten verrokkien tasolle. Muihin kustannuksiin kuitenkin 

lisätään 15 % lisääntyneitä logistiikkakustannuksia. Investoinnin suuruus määräytyy 

suomalaisten pienpanimoiden taseiden perusteella.  Tapauksen 2 investoinnista 

saataisiin helposti kannattava, sillä korolliset takaisinmaksuajat olivat alle 10 vuotta, 

nettonykyarvo 53 000 € ja sisäinen korko yli 20 % kaikilla tarkastelun osilla. 

Tarkastelimme myös sitä, miten nettosäästön laskeminen vaikuttaisi investoinnin 
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kannattavuuteen. Laskelmista selvisi, että vaikka nettosäästö laskisi 25 %, investointi 

olisi juuri ja juuri kannattava.  
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LIITTEET  

 

1. Suomi 

2. Viro 

3. Investoinnit 

 

 



Liite 1. Suomi 

Kustannusvertailu Suomi vuosi

LV NT Pys Vast Tase Mater. Työv. Muut

Lammin sahti 2015 1524000 58000 171000 355000 687000 200000 579000

2014 1429000 49000 171000 356000 609000 194000 577000

Hollolan hirvi 2015 151000 4000 186000 207000 39000 33000 75000

2014 161000 2000 195000 229000 44000 33000 82000

Hopping brewsters beer company2015 90000 7000 41000 110000 -22000 33000 72000

2014 35000 -54000 55000 79000 2000 7000 80000

Iso-Kallan panimo 2015 162000 1000 47000 100000 52000 40000 69000

2014 93000 -2000 14000 39000 42000 19000 34000

Laitilan virvoitusjuomatehdas 2015 18305204 1379319 11497061 20849818 6952643 2701665 7271577

2014 19005969 1427895 12504237 22957653 7282277 2583385 7712412

Maku brewing 2015 403000 -69000 513000 649000 154000 66000 252000

2014 96000 -54000 251000 316000 49000 22000 79000

Pyynikin käsityöläispanimo 2015 733000 -339000 220000 538000 263000 324000 485000

2014 307000 -99000 79000 198000 80000 129000 197000

Radbrew 2015 219000 34000 60000 98000 80000 14000 91000

2014 10000 -11000 9000 23000 13000 14000 -6000

Saimaan juomatehdas 2015 2272000 -229000 1420000 2343000 1008000 599000 894000

2014 1977405 -177069 1139725 1844042 1061161 463039 630274

Vakka-Suomen panimo 2015 1522250 112028 878167 1194392 480646 343073 586503

2014 1075000 0 795000 1111000 415000 300000 360000



Liite 2. Viro

Kustannusvertailu Viro

vuosi LV NT Pys Vast Tase Mater. Työv. Muut

Hiiumaa Pruulikoda2015 40977 -98774 849470 906171 36212 40977 62562

Sillamäe Ölletehas 2015 298114 13199 11999 1071201 157100 127815 0

2014 326044 19376 12828 1058129 170164 136504 0

Hopster OÜ 2015 79169 19481 0 23966 50407 681 8600

Genika Ôllemeistrid OÜ2015 26807 -13459 37036 57731 2533 5747 31986

2014 38476 -13734 38828 52636 5348 5192 41670

Hiiu Käsitööôlu OÜ 2015 12702 4649 0 15469 7387 666 0

2014 9072 2191 0 10800 5880 1001 0

Ôllenaut OÜ 2015 416194 40677 130415 218996 147692 134653 93172

2014 409671 118682 143811 246371 132151 94511 64327

Taako OÜ 2015 63164 4473 13611 21540 39738 7797 11156

2014 38180 1075 15944 22258 17348 10084 9673

Voldi Pruulikoda OÜ2015 9963 1190 16000 28071 8428 345 0

Veldi ja Tütred OÜ 2015 38574 -1443 5653 12917 27349 11225 1443

Ôllekunsti OÜ 2015 1157925 38409 416960 745301 714979 261031 143506

2014 394535 29980 351591 526363 241515 123040 0



Liite 3. Investoinnit

Investointi 1 ja 2

Nettosäästö= 286825 =NCF

Taseen loppusumma = 1081219 =H

Koroton takaisin maksuaika = H/NCF= 3,8

Korollinen maksuaika on laskettu kaavalla (2) ilman jäännnösarvoa ja siten, että NPV =0.

Laskemalla peräkkäisten vuosien nettosäästön diskontattuja arvoja 

ja vähentämällä niitä investoinnista saadaan tulos 

Diskonttaukseen on käytetty korkoa 20%

Taseen loppusumma = 1081219 =H

Diskontattujen vuosien summa 1033888

Vuosi

1 239021 0,71

2 199184

3 165987

4 138322

5 115269

6 96057

7 80048

8

Vuoden 8 aikana investointi on maksanut itsensä takaisin. 

Montako kuukautta takaisin maksussa menee saadaan laskemalla 

jäljellä olevan investoinnin määrän ja vuoden 8 diskontatun säästön osamäärä

=47330/66706 =0,71

Sisäinen korko saadaan laskettua  antamalla Excelin valmiille IRR-finktiolle 

haluttu määrä laskenta vuosia, joista on saatu nettosäästöä ja alkuinvestointi. 

Tässä laskentavuosia on ollut 20kpl ja nettosäästön ja investoinnin oletetaan olevan samoja kuin 

aikaisemmin 22 % <=sisäinen korko

vuosi           0 -1081219

1 245667

2 245667

3 245667

4 245667

5 245667

6 245667

7 245667

8 245667

9 245667 Jatkuu

10 245667

Investoinneille  1 ja 2 on laskettu koroton ja korollinen takaisin maksuaika, nettonykyarvo ja sisäinen 

korko. Alla on esitetty esimerkit laskennasta keskimääräisillä tuloslaskelman ja taseen loppusumman 

arvoilla tapauksessa 2. 



11 245667

12 245667

13 245667

14 245667 Liite 3 jatkoa

15 245667

16 245667

17 245667

18 245667

19 245667

20 245667

Nettonykyarvon laskennassa valitaan haluttu laskentakorko ja laskentavuosien määrä. 

Tämän jälkeen negatiiviseen alkuinvestointiin lisätään diskontattuna nettosäätöt, 

jotka saadaan kyseisiltä vuosilta, kuten kaavassa (2)

Tässä korko on 15%, vuosia 20kpl ja nettosäästö sekä investointi kuin tapauksessa 2

vuosi           0 714116 <= NPV

1 249413 <=nettosäästön diskontatut arvot

2 216881 erivuosilta

3 188592

4 163993

5 142603

6 124003

7 107828

8 93764

9 81534

10 70899

11 61651

12 53610

13 46617

14 40537

15 35249

16 30652

17 26653

18 23177

19 20154

20 17525
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