
 

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO    

Kauppatieteiden osasto 

Laskentatoimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICT-YRITYSTEN MENESTYKSEN ARVIOINTI 
TALOUDELLISEEN INFORMAATIOON PERUSTUEN 

    

 

  
 

 

Pro gradu –tutkielman aihe on hyväksytty Lappeenrannan teknillisen yli-

opiston kauppatieteiden osaston osastoneuvostossa 8.6.2004 

 

 

Tarkastajat:  Professori Antero Tervonen 

  Professori Sami Saarenketo 

Ohjaaja:  Professori Antero Tervonen 

 

Lappeenrannassa 1.10.2004 

 

Hanna Hanninen 

Poronkatu 16 A 5 

53850 LAPPEENRANTA 

Puh. 040 522 5795   



 

TIIVISTELMÄ 
 

Tekijä:    Hanna Hanninen 
Tutkielman nimi: ICT-yritysten menestyksen arviointi taloudelli-

seen informaatioon perustuen 
Osasto:   Kauppatieteiden osasto 
Vuosi:    2004 
 
Pro gradu –tutkielma. Lappeenrannan teknillinen yliopisto  

102 sivua, 19 kuvaa, 4 taulukkoa ja 8 liitettä 
 

Tarkastajat:   Professori Antero Tervonen 
     Professori Sami Saarenketo 
 

Hakusanat: tieto- ja viestintäteknologian toimiala, uusi talo-
us, tilinpäätösanalyysi, tunnusluvut 

Keywords: information and communication technology, 
New Economy, financial statement analysis, fi-
nancial ratios 

 
 
 

Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten tilinpäätösanalyysi työkaluna 
soveltuu ICT-yritysten menestyksen arviointiin. Samalla pyritään tilinpää-
tösanalyysin avulla arvioimaan Kaakkois-Suomen ICT-klusterin taloudelli-
nen tilanne. Tutkielman teoriaosassa tutustutaan uuden talouden erityis-
piirteiden vaikutuksiin tilinpäätösinformaation ja tilinpäätösanalyysin tulos-
ten tulkinnassa. Empiirinen aineisto koostuu Kaakkois-Suomen ICT-
klusterin tilinpäätöksistä, joista lasketaan valitut tunnusluvut. Näiden tun-
nuslukujen avulla pyritään arvioimaan yritysten menestystä ja selvittämään 
menestykseen vaikuttavia tekijöitä taloudellisesta näkökulmasta. Tutkimus 
on kvalitatiivinen ja tutkimusotteeltaan deskriptiivinen eli kuvaileva ja selit-
tävä. 
 
Tutkimustulosten mukaan tilinpäätösanalyysi ei ole riittävä työkalu ICT-
yritysten menestyksen arviointiin. Sen avulla on mahdollista kerätä yrityk-
sistä pohjatietoa, jota tulee muiden keinojen mm. yrityshaastattelujen avul-
la täydentää. Tilinpäätösanalyysi osoittaa, että Kaakkois-Suomen ICT-
yritysten taloudellinen tilanne on keskimääräisesti hyvä, mutta tulevaisuut-
ta on mahdoton ennustaa. Koska kyseessä ei ole tilastollinen tutkimus, ei-
kä kohdeyritysjoukko ole riittävä, ei tuloksia voi yleistää koskemaan kaikkia 
toimialan yrityksiä.  
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The objective of this study is to find out if the financial statement analysis 
is a suitable tool to estimate the success of ICT enterprises. The study 
also describes the financial situation of the ICT cluster in Southeast 
Finland through the financial statement analysis. The theoretical part of 
this thesis describes the special features of the New Economy in interpre-
tation of financial statement information and analysis. The empirical data is 
gathered from financial ratios of financial statement analyses of Southeast 
ICT cluster. The purpose is to estimate the success of enterprises through 
financial ratios and to find out the features behind this success on a finan-
cial point of view. This study is qualitative and employs the descriptive 
analysis method.  
 
According to the results of this study, financial statement analysis is not an 
adequate tool to estimate the success of ICT enterprises. By using this 
tool it is possible to gather some basic information of the enterprises, but 
that must be complemented by interviews in enterprises. The results of fi-
nancial statement analysis show that Southeast Finland ICT cluster is do-
ing well in average. However prediction of future remains challenging. Be-
cause this is not a statistical study and target group is limited, the results 
of this study cannot be generalized to cover all enterprises of the industry. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Tutkimuksen taustaa 
 

Suomi on viime vuosikymmeninä siirtynyt pääoma- ja raaka-

ainepainotteisesta taloudesta innovaatioista voimansa saavaan tieto- ja 

tietämystalouteen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomesta on tul-

lut yksi maailman korkea-teknologia intensiivisimmistä maista sekä digitaa-

lisen talouden edelläkävijä. Tapahtuneet muutokset esim. pääomamarkki-

noiden vapautuminen, ovat edistäneet uusien, teknisen kehityksen uran-

uurtajina toimivien teknologiayritysten määrän räjähdysmäistä kasvua eri-

tyisesti tieto- ja viestintäteknologian (ICT) alalla. Tieto- ja viestintäklusteris-

ta on Nokian johdolla tullut vuosien saatossa Suomen talouden kulmakivi. 

ICT-klusterin ennennäkemätön kasvuvauhti on johtanut Suomessa nope-

aan teolliseen rakennemuutokseen. Talouden menestys kytkeytyy enene-

vässä määrin alaan, jolla on mittaamattomat kasvumahdollisuudet. (Varis 

& Hurmelinna 2001, 7; Paija 2001, 1-3) Kauppalehden viimeaikaisten ba-

rometrien mukaan toimialan kasvun uskotaan edelleen jatkuvan.  

Kaakkois-Suomi on mm. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja alueelli-

sen teollisuuden (metsäteollisuus) ansiosta kerännyt ympärilleen useita 

menestyksekkäitäkin ICT-yrityksiä. ”Idässä on koodarin koti”, kuten Erkkilä 

(2004, 44) Tietoviikko-lehdessä asian ilmaisee. Toisin sanoen Lappeen-

rantaa pidetään tällä hetkellä yhtenä Suomen suurimmista ohjelmistokau-

pungeista ainakin suhteellisesti mitattuna, kun seitsemästä tietotekniik-

kayrityksestä ohjelmistoyrityksiä on viisi. Kaakkois-Suomen ICT-klusteri, 

kuten ICT-toimiala maailmanlaajuisesti, on viime vuosina kokenut monen-

laisia muutoksia. Muutama vuosi sitten koettiin nk. Internet-huuma, jolloin 

uusia ICT-yrityksiä perustettiin suuressa määrin. Monet näistä yrityksistä 

joutuivat lopettamaan toimintansa varsin pian alalla vallitsevan raadollisen 

kilpailun ja maailmassa tapahtuneen myös Suomea koskettaneen ”Inter-

net-kuplan puhkeamisen” vuoksi (katso Hendershott 2004, 281-299). Kun 

heikoimmat putosivat leikistä, vahvemmat kasvoivat ja menestyivät. 
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Yrityksen menestymiseen vaikuttavat tekijät ovat olleet monien tutkimus-

ten kohteena jo pitkän aikaa. ICT-toimialan ja sen tuotteiden monimutkai-

suudesta ja kansainvälisesti ICT-toimialan määritelmien erilaisuudesta 

huolimatta ICT-yritysten ominaisuuksia, menestystä ja kansainvälistymistä 

on tutkittu sekä Suomessa että ulkomailla. (katso Paija 2001; Kuivalainen 

2003; Saarenketo 2002; Chatzaoglou & Vafeas 2000) Menestyksen syitä 

on pohdittu sekä tuote-, ympäristö- että markkinalähtöisesti. Kuten näistä 

vähälukuisista tutkimuksista käy ilmi, yrityksen menestyksen arviointi on 

vaikeaa. ICT-alalla tutkimukset ovat perustuneet usein haastattelututki-

muksiin. Tämä onkin suoraviivaisin ja yleisin tapa arvioida yritysten me-

nestystä, mutta yritysten edustajien subjektiiviset arviot ovat usein hyvin 

vaihtelevia erilaisten vertailukohtien vuoksi. Toisaalta kaikki yritykset eivät 

ole halukkaita arvioimaan menestystään julkisesti.  

 

Yksi vaihtoehto yritysten menestyksen arviointiin on julkisten tilinpäätöstie-

tojen tutkiminen ja analysointi. Kuitenkin tilinpäätösanalyysiä on harvem-

min käytetty ICT-yritysten menestystä tutkittaessa. Ainoastaan Chatzao-

glou ja Vafeas (2000) ovat onnistuneesti tutkineet tilinpäätöstietojen poh-

jalta laadittujen aikasarjojen avulla ohjelmistoyritysten kehitystä vuosina 

1980–1994.  Vaikka tilinpäätösanalyysin on todettu olevan käyttökelpoinen 

työkalu yritysten toimintaa analysoitaessa ja yrityksiä toisiinsa vertailtaes-

sa, se ei kuitenkaan yksin riitä yritysten menestymisen arviointiin (Nukari 

ym. 2003, 214-216). Tilinpäätösanalyysin pohjalta on mahdollista löytää 

suuntaa-antavia objektiivisia arvioita, joita voidaan täydentää haastattele-

malla yritysten edustajia tai muuten tutustumalla yrityksiin. Lisäksi tilinpää-

tösanalyysiin liittyy joukko tulkinnanvaraisuuksia, jotka on hyvä tiedostaa 

ennen johtopäätösten tekemistä. 

 

Tilinpäätösinformaation avulla yrityksen taloudellisen aseman ja menes-

tymisen lisäksi on paljon tutkittu menestyksen äärilaitaa yrityksen konkurs-

sin uhkaa ja konkurssia. (katso Prihti 1975; Laitinen & Laitinen 2004) Tilin-

päätösanalyysiä on käytetty useissa tutkimuksissa keskeisenä työkaluna, 

mutta tilinpäätösanalyysiä ja sen tunnuslukujen teoreettisia perusteita se-
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kä empiirisiä riippuvuuksia ja käyttökelpoisuutta on tutkittu vähän. Ulkoisen 

laskentatoimen tutkimus on keskittynyt lähinnä 1980-luvulle, jolloin tutkittiin 

mm. tunnuslukujen perusominaisuuksia, riippuvuuksia, luotettavuutta ja 

luokittelua. Myös suhdanteiden ja toimialan vaikutusta tilinpäätöksen tun-

nuslukuihin on tutkittu. (katso Yli-Olli 1983; Aho 1980; Laitinen 1981) Ny-

kyään yleisen laskentatoimen puolella on keskitytty tutkimaan tilinpäätök-

sen hyödynnettävyyttä enemmänkin osakemarkkinoiden ja sijoittajien nä-

kökulmasta mm. osakekurssien ennustamisessa. (katso Chung & Kim 

2001; Piotroski 2000) Kuitenkin tutkimusten harvalukuisuuden perusteella 

voidaan todeta, että viime vuosikymmeninä yleisen laskentatoimen tutki-

mus on miltei unohdettu, kun johdon laskentatoimen alueella on alettu yhä 

enemmän puhua uudesta taloudesta ja strategisesta laskentatoimesta. 

Strategisessa laskentatoimessa on erityisesti korostettu tarvetta yhdistää 

laskentatoimen yritystä koskevia tietoja (johdon laskentatoimi) ja yrityksen 

tietojärjestelmien ulkopuolisia tietoja, kuten yrityksen kilpailijoita ja markki-

noita (mm. ulkoinen laskentatoimi) strategisen johtamisen tueksi. (Laitinen 

2002b) Nykytutkimus usein käsittääkin tilinpäätöksen tunnusluvut osana 

suurempaa mittaristokokonaisuutta (mm. Balanced Scorecard ja Skandia’s 

Navigator), joka käsittää yrityksen sisäisille ja ulkoisille menestystekijöille 

laaditut mittarit. 

 

Tämä tutkielma on osana Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietoteknii-

kan osaston Katapultti–hanketta. Hankkeen tarkoituksena on selvittää 

Kaakkois-Suomen ICT-yritysten osaaminen, käytännöt, ongelmat, menes-

tys ja tarpeet tulevaisuuden haasteiden edessä. Tässä tutkielmassa pyri-

tään tuomaan hankkeeseen taloudellinen ja samalla varsin objektiivinen 

näkökulma. ICT-yritysten menestymistä tutkitaan taloudelliseen informaa-

tioon, pääasiassa tilinpäätöstietoihin ja niiden pohjalta tehtyihin analyysei-

hin perustuen.  
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1.2 Tutkimusongelma, tavoitteet ja rajaukset 
 

Tämä tutkielma käsittelee ICT-yritysten menestymisen arviointia julkiseen 

taloudelliseen informaatioon, pääasiassa tilinpäätöstietoihin perustuen. 

Työkaluna käytetään perinteistä tilinpäätösanalyysiä, jonka soveltuvuutta 

ICT-toimialan yritysten menestyksen arviointiin tarkastellaan. Tutkimuksen 

pääongelma voidaan kiteyttää kysymykseen:  

 

Miten tilinpäätösanalyysi työkaluna soveltuu ICT-yritysten menes-

tyksen arviointiin? 
 

Tutkimuksen päätavoitteena on vastata tutkimusongelmaan. Tutkimuksen 

tavoitteena on siten tutkia tilinpäätösanalyysin soveltuvuutta ICT-yritysten 

menestyksen arviointiin ts. arvioida tämän lähestymistavan vahvuuksia ja 

heikkouksia. Samalla pyritään selvittämään tilinpäätösanalyysin pohjalta 

Kaakkois-Suomen ICT-klusterin yritysten menestymiseen vaikuttavia teki-

jöitä taloudellisesta näkökulmasta. Päätavoitteen saavuttamiseksi voidaan 

muodostaa joitakin alatavoitteita. Nämä alatavoitteet kysymysten muodos-

sa ovat seuraavat: 

 

Miten uuden talouden erityispiirteet vaikuttavat yritysten taloudelli-

sen menestyksen arviointiin? 

Mitä yritysten tilinpäätökset ja tilinpäätösanalyysi kertovat yritysten 

menestyksestä? 

Mitkä ovat tilinpäätösanalyysin vahvuudet ja heikkoudet? 

Miten toimiala ja suhdanteet vaikuttavat tilinpäätösanalyysin tulkin-

taan? 

Mikä on taloudellisesta näkökulmasta Kaakkois-Suomen ICT-

klusterin nykytila? 

 

Teoriaosassa keskitytään uuden talouden erityispiirteisiin ja yleiseen, ul-

koiseen laskentatoimeen. Tällöin halutaan korostaa laskentatoimen tuot-

taman tiedon merkitystä omistajien lisäksi myös yrityksen varsinaisen toi-
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minnan ulkopuolella oleville sidosryhmille uuden talouden toimialalla. 

Yleensä menestystä arvioidaan yritysten suorituskykyä mittaamalla, jolloin 

huippusuorituskyky perustuu voimavarojen tehokkaaseen käyttöön strate-

gisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Suorituskyvyllä on useita ulottuvuuk-

sia. Laitinen (2002a) esittää nämä ulottuvuudet dynaamisen suorituskyky-

järjestelmän avulla, jossa suorituskyvyn ulottuvuudet jaetaan ulkoisiin teki-

jöihin (taloudellinen suorituskyky ja kilpailullisuus) ja sisäisiin tekijöihin 

(kustannukset, tuotannontekijät, toiminnot, tuotteet ja tuotot). Tässä tut-

kielmassa keskitytään yrityksen ulkoiseen taloudelliseen suorituskykyyn, 

jota kuvio 1 tutkielman teoreettisena viitekehyksenä havainnollistaa.  

 

 

Ulkoiset tekijät 

Taloudellinen suorituskyky Kilpailullisuus 

 
Kuvio 1. Yrityksen suorituskyvyn ulottuvuudet (mukaillen Laitinen 2002a) 

 

Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan Kaakkois-Suomen eli 

Lappeenrannan, Kouvolan ja Kotkan sekä näiden ympäristökuntien ICT-

yritysten tilinpäätöksiä. Tilinpäätöstietojen pohjalta tehtyjen tunnusluku-

analyysien sekä yritysten ryhmittelyjen ja vertailujen avulla pyritään selvit-

tämään kohdeklusterin yritysten menestymisen taso verraten sitä koko 

maan kattavaan toimialatilastoon. Tunnuslukujen arvojen vaihtelua pyri-

 
Kustannukset Tuotannontekijät Toiminnot Tuotteet Voitot 

Sisäiset tekijät 
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tään selvittämään kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten pohjalta mm. 

suhdanteilla ja muilla toimialaan vaikuttavilla tekijöillä.  

 

1.3 Tutkimusmetodologia ja rajaukset 
 
Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen. Kvalitatiiviselle 

analyysille on ominaista vahva aineistosidonnaisuus. Lisäksi kvalitatiivisen 

tutkimuksen voima on teorian kehittelyssä. (Uusitalo 1991, 82) Koska val-

mista teoriaa hypoteeseineen ei ole olemassa, pyritään valittua kohdeil-

miötä aineistoineen tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Vaikka 

tämän tutkimuksen empiirinen aineisto on sisällöltään numeerista, jää 

kohdeyritysjoukko ja sitä kautta muuttujien määrä niin pieneksi, että varsi-

nainen tilastollinen tutkimus ei ole mahdollista. Tämän vuoksi joudutaan 

turvautumaan laadulliseen, kuvailevaan ja olettamuksia esittävään ana-

lyysitapaan.  

 

Yleisesti tutkimuksen tarkoituksena voidaan pitää neljää seikkaa. Tutkimus 

voi olla joko kuvaileva, kartoittava, selittävä tai ennustava. Sama tutkielma 

voi kuitenkin sisältää myös useampia tarkoituksia. (Hirsjärvi ym. 2003, 

127-128) Tämä tutkimus edustaa deskriptiivistä eli kuvailevaa ja selittävää 

tutkimusotetta. Deskriptiiviselle tutkimukselle on ominaista pyrkiä kuvaile-

maan kohdejoukkoa valittujen muuttujien suhteen ja löytämään yhtäläi-

syyksiä muuttujien kesken. (Cooper & Schindler 2000, 147) Tämän tutki-

muksen tarkoituksena on selvittää, soveltuuko tilinpäätösanalyysi työkalu-

na ICT-yritysten menestyksen arviointiin. Samalla pyritään taloudellisen 

informaation ja tunnuslukuanalyysien avulla arvioimaan ja kuvailemaan 

Kaakkois-Suomen ICT-klusterin menestystä, sekä erilaisten ympäristöteki-

jöiden mm. suhdanteiden ja uuden talouden toimialan erityispiirteiden 

avulla selittämään tätä menestystä.  

 

Tutkimusta koskevista rajauksista ensimmäinen koskee yrityksen menes-

tystekijöiden valintaa. Yrityksen menestyksen elementeistä tutkielmassa 

keskitytään ainoastaan yrityksen ulkoiseen taloudelliseen suorituskykyyn. 
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Tarkastelemalla kohdeyritysten julkaisemia tilinpäätöksiä säilytetään me-

netelmän puutteista huolimatta objektiivinen näkökulma yrityksen menes-

tystä arvioitaessa. Kohdeyrityksistä pyritään saamaan tilinpäätökset viiden 

vuoden ajalta. (tilikaudet 1998–2002) Tilinpäätösanalyysiin sopimattomat 

yritykset mm. henkilöyhtiöt, vasta aloittaneet tai toimintansa lopettaneet 

yritykset sekä sopimattoman organisaatiorakenteen omaavat laajat yrityk-

set ja yritykset, joista ei tarvittavaa informaatiota löydy, toisin sanoen suu-

rin osa perusjoukon yrityksistä joudutaan jättämään analyysien ulkopuolel-

le. Toinen merkittävä rajaus koskee kohdeyritysten luonnetta. Kaikki koh-

deyritykset edustavat uuden talouden yrityksiä, ts. ICT-toimialan yrityksiä.  

Tutkimuksessa tarkastellaan Kaakkois-Suomessa, tarkemmin sanottuna 

Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa sijaitsevien ICT-yritysten menesty-

mistä. Yritysten valinta perustuu Katapultti-hankkeen laatimaan 170 yrityk-

sen listaan. 

 

Uusi talous tuo omat haasteensa laskentatoimen tutkimukselle. Tutkimuk-

sen teoriaosuus perustuu uutta taloutta, ICT-toimialaa ja alan erityispiirtei-

tä, taloudellista informaatiota sekä tilinpäätösanalyysejä käsittelevään kir-

jallisuuteen, artikkeleihin ja tutkimusraportteihin. Kirjallisuus painottuu kui-

tenkin kotimaiseen kirjallisuuteen, sillä tilinpäätösanalyysi ja sen tulkinnat 

noudattelevat pitkälti paikallista lainsäädäntöä. Myös ICT-yritysten toimin-

taympäristö Suomessa poikkeaa jonkin verran muista maista. Tutkimus 

perustuu julkiseen taloudelliseen informaatioon. Tilinpäätösanalyysissä 

käytettävät tunnusluvut ja ICT-alan erityispiirteet määritellään, muut tekijät 

rajataan pois. 
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1.4 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkielma sisältää sekä teoreettisen että empiirisen osan. Kokonaisuudes-

saan tutkielma on jaettu viiteen lukuun. Rakenteellinen viitekehys esite-

tään kuviossa 2. 

 

 

 

Menestys

 

Kuvio 2. Tutkielman rakenteellinen viitekehys 

 

Ensimmäinen luku johdattelee lukijan tutkimuksen aihealueeseen. Tutki-

muksen johdantokappaleessa käsitellään tutkimuksen taustaa, tutkimus-

ongelmia, tutkimuksen tavoitteita ja rajauksia sekä tutkimuksen metodolo-

giaa. Kappaleessa kerrotaan, millä menetelmillä ja mitä strategiaa käyttä-

en tutkittavaa ongelmaa tarkastellaan. Lopuksi johdannossa käydään läpi 

tutkimuksen rakenne.  

 

Toisessa luvussa tarkastellaan uuden talouden uhkia ja mahdollisuuksia 

johtamisen ja laskentatoimen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan ICT-

toimialan kehitystä ja paneudutaan ICT-toimialan erityispiirteisiin. Kappa-

leen avulla selvitetään taustaa ICT-yritysten menestykselle. 

 

Kolmannessa luvussa tarkastellaan kirjallisuuteen perustuen, minkälaista 

tietoa tilinpäätöksistä on mahdollista löytää. Samalla esitellään tilinpäätös-

analyysin teoria sekä tilinpäätösanalyysin kulku ja tunnusluvut.  Lisäksi pu-

reudutaan tilinpäätösten vertailtavuuteen liittyviin ja tilinpäätösanalyysin 

 Taloudellinen 
  informaatio 

Tilinpäätös- ICT- 
analyysi toimiala 

Menesty- 
mättömyys
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yhteydessä yleensä esiintyviin ongelmiin. Myös ICT-toimialan aiheuttamat 

ongelmat yrityksen menestyksen tulkinnassa huomioidaan.  

 

Neljännessä luvussa esitellään tutkimuksen perusjoukko ja kohdeyritys-

joukko, sekä kuvaillaan kohdeyritysjoukon tilinpäätöksiä, ja tehdään tilin-

päätösanalyysit. Lisäksi kuvaillaan kohdeklusterin taloudellista kehitystä ja 

nykytilaa, ja pyritään tilinpäätösanalyysien pohjalta erilaisin keinoin jaka-

maan yritykset paremmin menestyviin ja heikommin menestyviin yrityksiin. 

Tavoitteena on pyrkiä selittämään menestystä esim. suhdanteiden ja toi-

mialan erityispiirteiden avulla.  

 

Viidennessä luvussa pohditaan tilinpäätösanalyysien tuloksia ja tehdään 

niistä johtopäätöksiä. Samalla pyritään vastaamaan tutkimusongelmaan: 

tilinpäätösanalyysin soveltuvuuteen ICT-yritysten menestystä tutkittaessa. 

Lisäksi tehdään ehdotuksia mahdollisiksi jatkotutkimusaiheiksi. 
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2           UUSI TALOUS 
 
Toisessa luvussa tarkastellaan uuden talouden uhkia ja mahdollisuuksia 

johtamisen ja laskentatoimen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan ICT-

toimialan kehitystä ja paneudutaan ICT-toimialan erityispiirteisiin. Kappa-

leen avulla selvitetään taustaa ICT-yritysten menestykselle.  

 
Yritykset muodostavat yhteiskunnan taloudellisen voimavaran. Niiden mu-

kana yhteiskunnan talous voi hyvin tai huonosti. Tästä syystä useat sidos-

ryhmät seuraavat kiinnostuneina yritysten taloudellista tilannetta ja sen 

kehittymistä. Eri tahoja kiinnostaa yritysten tilanne eri näkökulmista: esim. 

sijoittaja on kiinnostunut erilaisten yritysten arvoista ja velkojan kiinnostuk-

sen kohteena ovat velallisen toimintaan liittyvät riskit.  (Laitinen & Luoto-

nen 1996, 5; Kallunki & Kytönen 2002, 9-10) Yrityksen taloudellinen tilan-

ne on vain eräs tekijä yrityksen menestyksen kentässä. Toisaalta yrityksen 

taloudellinen informaatio tiivistää yrityksen eri osa-alueiden menestyksen 

numeroiksi, joiden avulla tätä menestystä voidaan yrityksen ulkopuolelta 

toisiin yrityksiin vertaillen seurata. 

 

Yritysten keskeisin informaatiolähde ulkomaailmalle ja sidosryhmilleen on 

tilinpäätös. Sen kautta yritykset lakisääteisen velvoitteensa nojalla kuvaa-

vat toimintaansa; menojaan, tulojaan ja rahoitustapahtumiaan. Maailman-

laajuisesti laadituilla tilinpäätöksillä ja niistä johdetuilla tilinpäätösanalyy-

seillä tunnuslukuineen on yli vuosisadan perinteet yritysten taloudellisen 

menestyksen mittareina (katso Lev 1974, 1-2).  Rees (1995, 55) on toden-

nut, että analyytikot yhä arvostavat tilinpäätösten tuottamaa informaatiota. 

Tilinpäätöksiä lukemalla ja analysoimalla analyytikot ja yritysten sidosryh-

mät pyrkivät ensisijaisesti etsimään vastauksia yritystä ja erityisesti sen 

taloudellista asemaa sekä menestystä koskeviin kysymyksiinsä. (Aho & 

Rantanen 1994, 9; Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 9; Kettunen ym. 1976, 

11–13). Nykyään tilinpäätösanalyysiä tunnuslukuineen käyttävät esimer-

kiksi tiedotusvälineet, yrityksen kilpailijat, tavarantoimittajat sekä asiakkaat 
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mm. investointipäätöstensä tukena sekä yrityksen tulojen ja kasvun en-

nustamiseen esim. osakekurssien kehitykseen liittyen. Tilinpäätösanalyy-

siä apuna käyttäen luottolaitosten yritystutkijat laativat yritysluokittelujaan. 

Myös yrityksen arvon määrittäminen mm. yrityskauppoja, vakuuksien 

myöntämistä ja sijoittajien osakkeiden kauppaa varten saa tukea tilinpää-

tösinformaatioon perustuvien laskelmien avulla. (Leppiniemi & Leppiniemi 

2000, 248; Lev 1974, 97-174; Niskanen & Niskanen 2003, 10-11; Kallunki 

2000; Lindqvist 1998; Kallunki & Kytönen 2002, 13) 

  

Tilinpäätösanalyysi on todettu hyödylliseksi apuvälineeksi tarkasteltaessa 

perinteisten suhteellisen stabiilien toimialojen taloudellista menestystä. 

Kuitenkin yritysten toimintaympäristö on viime vuosina ollut voimakkaassa 

ja syvällisessä muutosprosessissa. Yritysten erikoistuminen ja verkostoi-

tuminen, kansainvälisen kilpailun lisääntyminen, sääntelyn purkaminen lä-

hes kaikilta tuote- ja palvelumarkkinoilta, yhteismarkkinoiden syntyminen 

useille mantereille sekä pääomamarkkinoiden vapautuminen ja kansainvä-

listyminen ovat yhdessä nopean teknologisen kehityksen kanssa muutta-

neet yritysten toimintaympäristön entisestä vakaasta ja ennustettavasta 

yhä enemmän vaihtelevaksi ja muuttuvaksi toimintaympäristöksi. Nykyi-

sessä toimintaympäristössä on uusi dynamiikka, uudet säännöt ja uudet 

menestystekijät. (Järvenpää ym. 2001, 20-24; Varis & Hurmelinna 2001, 8; 

Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 12) Uuden talouden ydin on tieto- ja viestintä-

teknologia, globalisoitunut maailman talous sekä verkostomaiseksi muut-

tuneet yritys- ja toimialarakenteet. Pohjimmiltaan kyse on teknologisesta 

vallankumouksesta. Enää ei puhuta markkinapaikasta yksittäisenä koh-

teena vaan maailmanlaajuisesta markkina-alueesta. (Walters & Buchanan 

2001, 818-819) Talouden peruslainalaisuudet mm. kasvun ja inflaation 

suhteen pätevät myös uudessa taloudessa, kunhan verkostoteknologioi-

den ja verkostomarkkinoiden erityspiirteet sekä tietotuotteiden aiempaa 

korostuneempi rooli huomioidaan. (Koski ym. 2001, 1) Uusi talous on siis 

tuonut omat haasteensa perinteisten laskentamenetelmien kuten myös ti-

linpäätösanalyysin käytölle. 
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2.1 Uusi toimiala: ICT–toimiala 
 

Kaiken tämän muutoksen kärjistymänä, lähinnä teknologisen kehityksen 

seurauksena on syntynyt uusia toimialoja. Näillä toimialoilla muutosvauhti 

on perinteisiä aloja nopeampaa ja selvemmin havaittavissa. Kuviossa 3 

jaotellaan eräs tällä hetkellä useilla mittareilla mitattuna ehkä tärkein ja yk-

si nopeimmin kehittyvistä toimialoista. Tämä on tieto- ja viestintäteollisuu-

den toimiala (INFOCOM), johon luetaan sekä tieto- ja tietoliikenneteolli-

suus että viestintäteollisuus.  

 

 

 

Tieto- ja viestintäteollisuus 
INFOCOM (tai ICT) 

Tieto- ja tietoliikenneteolli-
suus  

Viestintäteollisuus  

Tietoliikenne (TLC) Tietotekniikka (IT) Viestintä 

 
Kuvio 3.  Tieto- ja viestintäteollisuuden toimiala INFOCOM Tekesin käyt-

tämän jaottelun mukaan (mukaillen Nukari & Forsell 1999, 12) 

 
Maailmanlaajuisesti määritelmät vaihtelevat. Puhutaan mm. High tech eli 

korkean teknologian -alasta sekä ICT-alasta tieto- ja viestintäteollisuuden 

toimialana. Myös yritystoiminnan tunnuslukujen tilastoinneissa käytetään 

monenlaisia luokitteluja, joista ICT-toimialan lukuja on vaikeaa poimia eril-

leen. ICT-alankin voidaan sanoa kuuluvan korkean teknologian -alaan. 

Laitisen (2001a, 517) määritelmän mukaan korkean teknologian -yritys voi 

-  tietokonelaitteet 
-  toimistotekniikka 
-  lähiverkot 
-  ohjelmistot 
-  palvelut 

 -  yleiset verkot -  graafinen viestintä 
-  päätelaitteet -  sähköinen viestintä 
-  tietoliikennepalvelut -  tallenteet 
-  kaapeli-TV   

  -  palvelut 
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olla tuotanto- tai palveluyritys, joka systemaattisesti panostaa tutkimus- ja 

kehitystoimintaan tehostaakseen toimintaansa ja luodakseen sille tulevai-

suuden mahdollisuuksia. Lisäksi useiden määritelmien mukaan korkean 

teknologian –toimialaan kuuluvat yritykset investoivat tutkimukseen ja ke-

hitykseen ainakin neljä prosenttia nettomyynnistään. Korkean teknologian 

-alaan yleensä liitetään tieto- ja viestintäteollisuuden lisäksi lääke- ja bio-

tekniikkateollisuus sekä teolliset tuotteet ja koneet. (Kakati 2003, 448)  

 

OECD-maiden mukaan ICT-toimiala määritellään seuraavasti: valmistusta 

ja palvelua harjoittava teollisuuden ala, joka varastoi, välittää ja esittää da-

taa sekä informaatiota elektronisessa muodossa. (OECD-raportti 2002) 

ICT–toimiala on noussut yhdeksi tämän päivän mielenkiintoisimmista toi-

mialoista taloudellisessa mielessä, sillä se on ollut yksi maailman no-

peimmin kasvavista toimialoista useiden vuosien ajan. Kuviosta 4 voi 

hahmottaa Suomen osuuden Euroopan sekä koko maailman ICT-

markkinoista vuonna 2001 ns. Internet-kuplan puhkeamisen jälkimainin-

geissa. Suomi pienenä maana on suhteellisen mukavalla osuudella muka-

na toimialan markkinoilla. 
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Kuvio 4.  ICT-alan maailmanmarkkinat alueittain sekä eräissä Euroopan 

maissa vuonna 2001 (mukaillen Nukari ym. 2003, 162-163) 
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Maailman ICT-markkinoiden volyymi vuonna 2001 oli 2300 miljardia eu-

roa, josta Suomen osuus oli hieman vajaat 10 miljardia. (Nukari ym. 2003, 

162-163) Suurin kunnia toimialan menestyksestä Suomessa kuuluu eittä-

mättä Nokialle. Nokian menestyksen innoittamana maahamme syntyi vuo-

situhannen vaihteessa runsaasti uusia tietotekniikkayrityksiä, joista useim-

mat toimivat Nokian alihankkijoina, tekevät muuten yhteistyötä Nokian 

kanssa tai niillä on samaa perustaa olevaa tietotaitoa. (Kuivalainen 2003, 

16; Saarenketo 2002, 33; Lamberg 2003, 153) Ali-Yrkön ym. (2000, 6) 

mukaan Suomi on yksi johtavista ICT-tuottajista ja -käyttäjistä. Uuden ta-

louden vaikutuksia pidetään merkittävinä, mutta niiden katsotaan liittyvän 

lähinnä ICT-tavaroiden ja –palvelujen tuotantoon Suomessa. Rouvisen 

(2002) tutkimusten mukaan Suomi on erikoistunut ICT-alalla ja sillä on hy-

vät mahdollisuudet ottaa kaikki hyöty toimialalla, mutta se ei ole ICT:n suu-

rimpia hyödyntäjämaita. Tutkimuksessa Suomi jäi 17. sijalle 47 maan jou-

kossa, jolloin edelle pääsivät USA:n lisäksi mm. Saksa, Singapore sekä 

muut Pohjoismaat. Suomella on tietotaitoa ja resursseja, mutta niitä ei ole 

vielä hyödynnetty täydessä kapasiteetissaan. Silti pitkän tähtäimen hyöty-

jen uskotaan Suomen talouteen tulevan nimenomaan ICT:n käytön eikä 

tuotannon kautta.  

 

Useimmilla mittareilla Suomi voidaan tulkita ”uudeksi taloudeksi”, vaikka 

se olisikin USA:ta ja eräitä muita maita jäljessä. (Koski ym. 2001, 1) ICT- 

toimialan menestys, eli useiden pienten teknologiayritysten syntyminen ja 

useiden aiemmin perustettujen yritysten erittäin voimakas kasvu Suomen 

dynaamisessa ympäristössä perustuu: 

 

-  tietoliikennemarkkinoiden / telealan vapautumiseen 

- teknologian nopeaan kehitykseen, Nokian johdolla 

- langattomien yhteyksien nopeaan kasvuun 

- teknologisen alan perustutkimuksen ja koulutuksen korkeaan ta-

soon 
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- alan kehitystä suosivaan lainsäädäntöön ja julkisen vallan tukemiin 

kehitys- ja rahoitusongelmiin (Rönkkö 2001, 121; Lamberg 2003, 

153; Ali-Yrkkö ym. 2000, 6). 

 

Myös Suomen pieni väkiluku ja lyhyet sosiaaliset henkilöetäisyydet ovat 

muodostaneet käyttökelpoisen, kehitystä vauhdittavan verkottumisalustan. 

Suomen talouden pienestä koosta huolimatta, langattomien palveluiden 

markkinat ovat suhteellisen suuret verrattuna Euroopan ja USA:n markki-

noihin. Markkinat ovat houkutelleet monia ulkomaisia yrityksiä testaamaan 

täällä tuotteitaan ja palveluitaan. Lisäksi ulkomaalaiset tahot ovat kerto-

neet arvostavansa suomalaista innovaatiotoimintaa ja sen tuloksia. (Lam-

berg 2003, 153, 158; Nukari ym. 2003, 160) Suosiollisista olosuhteista 

huolimatta Suomen ICT-klusteri on nuori. Täällä on huomattavasti enem-

män juuri aloittaneita yrityksiä verrattuna pörssiin listautuneisiin ICT-

yrityksiin. Tätä tukevat mm. Kuivalaisen ja Taalikan (2002) tutkimukset, 

joiden mukaan kyselyyn vastanneiden 124 ICT-yrityksen keski-ikä oli noin 

kahdeksan vuotta.  

 

2.2 ICT-toimialan kehitys 
 
Toimialan yritysten taloudellista menestystä tutkittaessa, on viimeistään 

johtopäätöksiä tehtäessä huomioitava alalla yleisesti vallitsevat olosuhteet 

ja suhdanteiden vaikutukset. Tällöin voidaan sulkea pois toimialasta johtu-

vat tekijät, jolloin menestyksen tai menestymättömyyden syyt ovat peräisin 

yritysten toiminnasta. ICT-toimiala nuorena toimialana saavutti kansainvä-

lisesti huippunsa vuosisadan vaihteessa. Vuonna 2004 läntisen Euroopan 

ICT-markkinoiden arvo on 611 miljardia euroa. Kuvio 5 osoittaa tietoteknii-

kan (IT) ja tietoliikennetekniikan (TLC) markkinoiden nopean kasvun länti-

sessä Euroopassa 1995:stä aina 2000-luvulle asti.  
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Kuvio 5. Läntisen Euroopan ICT–markkinoiden prosentuaalinen kasvu 

vuosina 1995–2005 (EITO 2004) 

 

Suomessakin ICT-klusterin arvo suhteutettuna bruttokansantuotteeseen yli 

kaksinkertaistui, 7-8 prosenttiin vuosituhannen vaihteeseen mennessä. Se 

saavutti kautta historian Suomea hallinneen metsäklusterin. (Paija 2001, 

3) Arvioiden mukaan keskeisenä tekijänä 1990-luvun loppupuolella tapah-

tuneeseen erittäin nopeaan ICT-alan kasvuun sekä maailmalla että Suo-

messa oli osaltaan julkisten jälkimarkkinoiden poikkeuksellisen nopea 

kasvu. Jälkimarkkinoiden entistä helpompi avautuminen sai aikaan myös 

voimakkaan pääomasijoitusten aallon erityisesti USA:ssa ja muissa kehit-

tyneissä teollisuusmaissa. Yritysten listaaminen maailman pörsseihin 

muuttui kenties liiankin helpoksi. Tällöin pörssikurssit maailmanlaajuisesti 

nousivat, joka nosti useiden teknologiayritysten pörssikurssit keinotekoi-

sesti korkealle. Näiden ns. dot.com -yritysten lisäksi kasvuodotuksia lisäsi-

vät vuosituhannen vaihtumisen ja Euroopassa euroon siirtymisen vuoksi 

tapahtuneet yritysten laajentumiset sekä odotukset mobiilimarkkinoiden 

nopeasta kasvusta. (Nukari ym. 2003, 171-172) 
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Teknologisten muutosten ja jälkimarkkinoiden avautumisen lisäksi ICT-

yritysten toimintaympäristöön on vaikuttanut rahoitussektori. Teknologiayri-

tysten keskeisenä kasvun nopeuttajana on viimeisten 10-15 vuoden aika-

na pidetty riittävää käynnistys- ja kasvuvaiheen rahoitusta. Myös Suomes-

sa yksityisten pääomasijoittajien määrä kasvoi ja rahamarkkinoiden avau-

tuminen mahdollisti pääsyn kansainvälisille pääomamarkkinoille, jolloin 

myös pienten aloittavien teknologiayritysten oli mahdollista päästä markki-

noille hyvin varhaisen tuotekehitysvaiheen aikana. Nämä pääomasijoittajat 

toivat pienille teknologiayrityksille tarpeellista taloudellista tietotaitoa. Li-

säksi eräs keskeinen tekijä Suomen ICT-klusterin kehitykseen on ollut 

osaava työntekijäjoukko. (Paija 2001, 50, 136) 

 
Vuoden 2000 jälkeen on kuviossa 5 havaittavissa varsinkin tietotekniikka-

markkinoiden (IT) osalta selvä romahdus – Internet-kuplan puhkeaminen 

ja kiihtyneen kasvun taittuminen. Internet-kuplan syntymiseen ja puh-

keamiseen on löydetty monenlaisia selityksiä. Yhtenä osasyynä on epäi-

lemättä ollut se, että teknisesti suuntautuneilta innovaattoreilta usein puut-

tuu näkemystä liiketoiminnan lainalaisuuksista ja realiteeteista. Lisäksi lii-

ketoiminnan ammattilaisilla ei aina ole realistista kuvaa ohjelmistoalan to-

dellisista teknisistä mahdollisuuksista. (Hyvönen 2003, 6) Myös Laitinen 

(2001b, 172) on tutkimustensa perusteella todennut, että teknologiayrityk-

set tarvitsevat yhteisen kielen insinööri- ja talouspuolen välille.  

 

Tämä yhteisen kielen puuttuminen oli hyvin ymmärrettävää, sillä toimiala 

oli monille uusi ja tuntematon. Muutamat menestystarinat levisivät ja sijoit-

tajat kiinnostuivat näistä suuria lupaavista, mutta sijoittajille vierasta toimin-

taa harjoittavista yrityksistä. Toisin sanoen, koska ICT-alan tuotteet ovat 

mitä suurimmassa määrin informaatiotuotteita, oli tietotalouden kehitys 

luonut nopeasti markkinoita Internet- ja ohjelmistoyrityksille. Pörssikurssit 

nousivat pääosin dot.com -yrityksiin liittyvien ylioptimististen kasvuodotus-

ten vuoksi. Dot.com -yritysten tuotto-odotukset olivat menestystarinoiden 

myötä kasvaneet, mutta todellisuudessa liiketoimintamallit eivät sisältä-

neet reaalimaailmaan kuuluvaa liikevaihdon lisääntymistavoitetta. Näille 
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yrityksille riitti, että niiden Internet-sivustoille saatiin runsaasti kävijöitä. 

(katso Nukari ym. 2003, 171-172) Menestyksestä sokaistunut yritysjohto 

omaksui markkina-arvon menestyksen mittariksi ja sortui näin yrityksen 

todellisiin resursseihin nähden ylimitoitettuun kasvustrategiaan, jota usein 

toteutettiin mittavilla yritysostoilla. Tällöin teknologiayrityksen elinkaari jäi 

helposti lyhyeksi. (Saarnio ym. 2000, 28) 

 

Lisää ongelmia aiheutui, kun yritysten liikevaihto ei noussutkaan tavoitel-

lulla tavalla markkinoiden kehityttyä ennustettua huonommin ja asiakkai-

den myöhentäessä investointejaan. Samalla pääomarahoittajien irtaantu-

mismahdollisuudet muuttuivat pörssilistautumisten merkittävän vähenemi-

sen johdosta lyhyellä aikavälillä lähes olemattomiksi. Myös rahoituksen 

ehdot muuttuivat samalla perustajaosakkaiden ja alkuvaiheessa sijoituksia 

tehneiden kannalta epäedullisemmiksi. Useat dot.com -yritykset joutuivat 

lopettamaan toimintansa, muut sopeuttivat toimintansa muuttuviin olosuh-

teisiin sopiviksi, ja pääomasijoittajat keskittyivät salkussaan olevien yritys-

ten jatkorahoittamiseen. Näidenkään ”salkkuyritysten” rahoitus jatkossa ei 

ollut itsestään selvää. Varsinkin dot.com -yritysten liikevaihto kytkeytyi 

vahvasti pääomarahoitukseen ja sen ehtoihin. Mikäli sovittuja liikevaihto-

tavoitteita ei saavutettu, jatkorahoitusmahdollisuudet vaikeutuivat tai lop-

puivat kokonaan. (Nukari ym. 2003, 168-173) 

 

Tällä hetkellä ICT-toimialalla eletään ns. suvantovaihetta. Internet-kuplan 

puhkeamisen aiheuttama eräänlainen taantuma on taittunut ja ala kasvaa 

edelleen. Nukarin ym. (2003, 173) mukaan pidemmällä aikavälillä talouden 

syklit muuttuvat ja suunta on kohti normaalia kasvua. Arvioiden mukaan 

muutaman vuoden kuluttua tehdään jälleen runsaasti pörssilistautumisia. 

Useimpien ennusteiden mukaan ICT-toimialan maailmanmarkkinoiden en-

nakoidaan yhä nousevan.  EITO:n (2004) mukaan Länsi-Euroopan ICT-

markkinat tulevat kasvamaan yli kolme prosenttia vuonna 2004, kun edel-

lisvuoden toteutunut kasvu oli 0,9 %:a. Kasvun pohjanoteeraus 0,2 % ko-

ettiin vuonna 2002. Toimiala tulee kasvamaan, mutta muutamien vuosien 

takaisista kasvuennusteista on kuitenkin jääty. Vuonna 2001 Etlan ennus-



 19

teiden mukaan Suomen ICT-klusterin odotettiin kasvavan 8 %:n vuosi-

vauhtia vuosien 2000–2015 aikana. (Paija 2001, 56-57) Luultavasti näihin 

lukemiin ei ihan lähivuosina päästä. 

 

2.3 ICT-toimialan erityispiirteet 
 
Uuden toimialan kehityksen ja suhdanteiden vaikutusten lisäksi, toimialan 

yritysten menestystä tai menestymättömyyttä arvioitaessa on hyvä tiedos-

taa toimialan erityispiirteet. ICT–toimialan korkean teknologian -alana voi-

daan todeta edustavan erinomaisesti uuden talouden profiilia. Uuden ta-

louden tunnusmerkit soveltuvat näin ICT-alan erityispiirteiksi. Korkean tek-

nologian toimialoille on tyypillistä suuri teknologia- ja markkinaepävarmuus 

sekä suuntautuminen tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Davisin & Meye-

rin (1997) mukaan uusi talous ja uusi liikemaailman todellisuus pitää sisäl-

lään kolme voimaa, jotka yhdistyvät uudessa taloudessa poiketen perintei-

sestä talouden mallista. 1) Tämän päivän markkinoita leimaa ennen ko-

kematon nopeus. 2) Toisaalta sitä leimaa aineettomuus. 3) Lisäksi talou-

den verkottuminen tekee markkinoista vaikeasti hahmotettavia. Kuivalai-

nen (2003) ja Saarenketo (2002) lisäävät edelliseen luetteloon toimialan 

erityispiirteenä vielä kansainvälistymishalukkuuden. 
 

2.3.1 Nopeus 
 

ICT-toimialan markkinoille on ominaista ennennäkemätön nopeus. Yrityk-

sillä on mahdollisuus nopeaan kasvuun sekä liikevaihdolla että toiminnan 

laajuudella mm. toimipaikkojen määrällä mitattuna. Toisaalta tuotteiden 

elinkaaret saattavat olla erittäin lyhyitä ja sitä kautta koko toiminnan aika-

jänne varsin lyhyt. (Varis & Hurmelinna 2001, 6) ICT-yritysten kasvua edis-

tää se, että yritysten tuotteet perustuvat uusiin teknologioihin ja niitä myy-

dään nopeasti kasvaville markkinasegmenteille. Lisäksi useimpien tuottei-

den vaivaton ja edullinen jakelu edesauttavat markkinoiden laajentamista. 

Nopeimmin kasvavat ne yritykset, jotka pystyvät keskittämään resurssinsa 

pelkästään pääliiketoiminta-alueelleen, toisin sanoen ovat halukkaita kehit-
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tämään markkinoilla menestynyttä tuotettaan yhä asiakaslähtöisemmin.  

Myös yritysjohdon kasvuhakuisuus sekä toimivat, yrittäjien riskinottokykyä 

tukevat pääomasijoitusmarkkinat voivat lisätä merkittävästi toimialan yri-

tysten kykyä keskittyä kasvuliiketoimintaan. On kuitenkin huomioitava hal-

litsemattomasta kasvusta yritykselle aiheutuvat mm. kannattavuusongel-

mat. Autere ym. (1999 15, 18-19) ovatkin todenneet, että suomalaisen 

ICT-yrityksen menestymisen keskeisimpiin edellytyksiin kuuluu perinteistä 

teollisuutta nopeamman ja alati kiihtyvän kasvun ja kehityksen hallinta.  

 
Toisaalta huipputekniikkamarkkinoilla, jonka pelisäännöillä ICT-alalla toi-

mitaan, tuotteiden lyhyiden elinkaarten voidaan olettaa hillitsevän yritysten 

kasvua. Tuotekehitys on nopeatempoista ja osaamisintensiivistä, jolloin se 

on suunnitteluun kuluvien voimavarojen ja osaavan työvoiman vuoksi kal-

lista. Toimialalle on ominaista se, että markkinoiden mullistukset seuraavat 

toinen toistaan. Tyypillistä on, että uusi teknologia tai oivallus voi viedä 

nopeasti pohjan aiemmilta tuotteilta, palveluilta tai liiketoimintamalleilta. 

(esim. CD-levyt/vinyylilevyt) Myös väärän tuotestrategian valinta voi koitua 

kohtalokkaaksi jopa isolle ja pitkään markkinoilla toimineelle yritykselle. 

(Hyvönen 2003, 4; Rajala ym. 2001, 21-26) Laitisen (2001c, 67-70) mie-

lestä tällaisessa dynaamisessa ympäristössä teknologiayritysten kasvu ja 

menestyminen perustuvat tulevina vuosina ennen kaikkea toiminnan jous-

tavuuteen, nopeuteen ja innovatiivisuuteen, joka voidaan saavuttaa vain 

voimakkaalla systemaattisella panostuksella tutkimus- ja kehitystoimin-

taan. Yritysten on luotava markkinoita ja kasvua panostamalla entisten 

tuotteiden kehittämiseen ja uusien tuotteiden innovointiin, mikäli ne halua-

vat säilyttää asemansa ja kilpailukykynsä tulevaisuudessa. Koska lupaa-

vankin tuoteidean menestyminen markkinoilla on epävarmaa, on uuden 

tuotteen kehittämiseen ryhdyttäessä hankkeen kannattavuus harkittava 

tarkoin. (Helokunnas & Laanti 2003, 144-145; Laitinen ym. 1999, 7) 

 

Tuloja uudesta innovaatiosta on yleensä odotettavissa vasta riskialttiin 

tuotekehityskauden jälkeen. Tästä syystä yritykset pyrkivät toimimaan tulo-

rahoituksensa turvin, mutta joutuvat samalla etsimään aktiivisesti ulkopuo-
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lisia rahoittajatahoja mm. liiketoimintojen käynnistämiseen ja kehittämi-

seen sekä tuotekehitysprosessinsa ja kansainvälistymiskehityksensä tu-

kemiseksi. (Rajala ym. 2001, 32) Toimialalla pääomasijoitustoiminta on 

yleistä.  ICT-klusterin osuus pääomasijoitusmarkkinoista onkin ollut viime 

vuosina merkittävä, noin 25-30 %. (Paija 2001, 32; Nukari ym. 2003, 175) 

Pääomalaina on erityinen osakeyhtiön ottama laina, joka rinnastetaan yh-

tiön omaan pääomaan. Pääomalainaa myöntävät pääomasijoittajat, jotka 

sijoittavat oman pääoman ehtoisia lainoja usein tietyn toimialan julkisesti 

noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. 

Pääomalainaa voidaan käyttää yhtiön pakkoselvitysuhan poistamiseen, 

kun yhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta. Tällöin pääoma-

lainaa käytetään lisäämään yhtiön omaa pääomaa ja parannetaan näin 

oman pääoman ja osakepääoman suhdetta. Lisäksi pääomalaina on oival-

linen apu myös osakeyhtiön rahoitusrakenteen vahvistamiseksi tavallisen 

liiketoiminnan aikana. Pääomalaina vähentää yhtiön tavallisten velkojien 

riskiä, koska pääomalaina sijoittuu velkojen maksujärjestyksessä tavallis-

ten velkojen jälkeen. (Pitkänen ym. 2003, 114-115)  

 

Pääomasijoittajia voivat olla esim. yrityksen perustamis- ja käynnistysvai-

heessa business-enkelit tai muut yksityishenkilöt. Toiminnan vakiintuessa 

pääomalainaa myöntävät mm. erityiset sijoitusyhtiöt, TE-keskus ja Tekes. 

Lisäksi oman pääoman ehtoisia sijoituksia voi saada yrityshautomoiden 

kautta osaamis- ja teknologiakeskuksilta sekä alueellisilta pääomarahoitta-

jilta. Pääomamarkkinoiden vapautuminen Suomessa mahdollistaa myös 

ulkomaisen rahoituksen hyödyntämisen. (Nokso-Koivisto 2003, 119-120; 

Pitkänen ym. 2003, 119-212; Nukari & Forsell 1999, 34) Yritysten näkö-

kulmasta kyse on uudesta ammattimaisesta omistajasta, joka tarjoaa sijoi-

tuksen lisäksi tukea yrityksen strategisessa kehittämisessä. Sijoituksen ja 

saamansa kehittämisavun turvin yritys kykenee kasvamaan ja kansainvä-

listymään nopeammin kuin pelkällä tulorahoituksella. Pääomasijoittajan 

mukanaolo lisää yrityksen uskottavuutta sen sidosryhmien silmissä, sillä 

pääomasijoittajan tulo yritykseen merkitsee usein yrityksen omistuksen ja-

kamista. Pääomasijoittajat ovat yhtiöissä Suomessa yleensä vähemmistö-
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osakkaana tietyn kehitysvaiheen ajan, minkä jälkeen ne irtautuvat joko yri-

tyskaupan tai listautuksen tai muun osapuolen ostotarjouksen avulla.   

(Nokso-Koivisto 2003, 119-120; Pitkänen ym. 2003, 119-212) 

 

2.3.2 Aineettomuus 
 
ICT-yrityksiä leimaa aineettomuus; yrityksen arvokkaimmat resurssit eivät 

näy taseessa. Eräs haaste, johon yritykset törmäävät tässä uudessa ym-

päristössä on se, kuinka määritellä ja arvostaa nämä aineettomat menes-

tystekijät mm: aineeton omaisuus, kyvykkyydet ja tietopääoma. Tämä ai-

neeton pääoma on luonteeltaan sellaista, että sitä on lähes mahdoton 

muuntaa numeroiksi. Silti olisi löydettävä jokin keino, millä nämä aineet-

tomat varat mm. asiakkaat, brandit, johto, yhteistyösuhteet, henkilöstö, pa-

tentit, kehitysmenot ja ideat sekä tapa toimia nyt ja tulevaisuudessa voisi 

luotettavasti arvostaa ja esittää suurelle yleisölle mm. tilinpäätöksessä, sil-

lä monet toimialan yritykset toimivat suuressa määrin aineettoman pää-

oman voimalla. (Walters ja Buchanan 2001, 821-824) Järvenpää ym. 

(2001, 102) ovatkin todenneet, että uudessa taloudessa tieto ja osaami-

nen ovat tärkeimpiä tuotannontekijöitä. Uuden talouden yritykset ovat riip-

puvaisia mm. osaavasta henkilöstöstä, heidän luovuudestaan ja innovaa-

tiokyvystään, jolloin erityistaitojen, tiedon ja joustavuuden voidaan todeta 

olevan monien ICT-yritysten kriittisiä menestystekijöitä. (Saarnio ym. 2000, 

83-85; Wilbon 2002, 128-129) Myös Lev (2001, 1) on todennut, että nyky-

talouden vauraus ja kasvu tapahtuu aineettoman pääoman voimalla.  

 

Toimialan aineettomuuteen liittyy myös yritystoiminnan käynnistämisen 

helppous. Hyvösen (2003, 5-6) mukaan ICT-yrityksen käynnistäminen ei 

vaadi suuria pääomia – PC ja autotalli riittävät. Yritystoiminnan harjoitta-

minenkaan ei välttämättä vaadi toimialalla monimutkaisia juridisia järjeste-

lyitä. Mikäli toiminnassa ei käytetä apuna ulkopuolista työvoimaa ja toimin-

taa harjoitetaan kotoa käsin, yksityisen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse 

tehdä edes ilmoitusta kaupparekisteriin. Toisaalta tuotteiden, jotka ovat 

usein aineettomia, valmistus tuotekehitysvaiheen jälkeen on halpaa. Sa-
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moin perustuotteen replikoimis- ja muokkaamiskustannukset jäävät alhai-

siksi. (Hyytinen & Pajarinen 2002, 4; Rajala ym. 2001, 21-26) Tämä selit-

tää sen, miksi tutkimusten mukaan enemmistö toimialan yrityksistä on 

nuoria ja pieniä yrityksiä. 

 

2.3.3 Verkostoituminen ja yhteistyö 
 
Muuttuva liiketoimintaympäristö on tuonut tullessaan uusia tarpeita ja ta-

poja kehittää liiketoimintaa ja yrityksen erikoisosaamista. Nykyisessä tek-

nologian kehitysvauhdissa ja globaalissa kilpailutilanteessa harva yritys 

pystyy toimimaan yksin kannattavasti. Suurtenkaan yritysten resurssit ei-

vät enää riitä valtavien tutkimus- ja kehityshankkeiden tai kansainvälisten 

operaatioiden toteuttamiseen (Järvenpää ym. 2001, 102). ICT-toimialalla, 

jolla yritysten toiminta perustuu pitkälti tietotaitoon ja erikoisosaamiseen, 

menestyäkseen yrityksen on hyvä keskittyä pääliiketoiminta-alueelleen, 

joka ei usein ole riittävä tuottamaan asiakkaalle tarpeeksi lisäarvoa ja yri-

tykselle kilpailuetua. Tällöin puuttuvia resursseja pyritään täydentämään 

mahdollisimman pienin riskein esim. ulkoistamalla toimintoja, joka johtaa 

yritysten välisen yhteistyön tarpeeseen.  

 

Ulkoistamisessa ydinosaamiseen kuulumattomia toimintoja siirretään yri-

tyksen ulkopuolelle. Tämä johtaa tyypillisesti yritysverkkoon, jossa aikai-

semmin yhteen yritykseen kuuluneita toimintoja suorittavat nyt yksittäiset 

erilliset yritykset. Yhteistyö auttaa kilpailukyvyn kehittymistä mm. mittakaa-

vaeduin ja korkeamman tehokkuuden ansiosta sekä tuottaa innovaatioita, 

joita ei todennäköisesti olisi yksittäisen yrityksen toimesta saatu tuotettua. 

Lisäksi verkostoitumalla tuotteiden välityksellä voidaan uusiutua teknisesti 

nopeasti ja samalla kasvaa toiminnallisesti, kun osa tuotekehityksestä ta-

pahtuu yhteistoimintakumppaneiden toimesta. (Varis & Hurmelinna 2001, 

13; Varis & Blomqvist 2001, 39-41; Järvenpää ym. 2001, 102-118) 

 

ICT-alalla puhutaan hyvin yleisesti klustereista ja klusteroitumisesta. Paija 

(2001, 12) määrittelee klusterit organisaatioverkostoiksi, joiden kilpailuetu 
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muodostuu dynaamisesta yhteistyöstä toimijoiden välillä. Klusteriyhteis-

työssä innovaatiot ja tieto kulkevat yrityksestä toiseen. Voidaan myös pu-

hua arvoverkoista, joissa arvo muodostuu paitsi rahallisesta arvosta myös 

muusta arvosta, kuten yrityksen yhteistyösuhteista, osaamisesta ja mark-

kina-asemasta. (Helokunnas & Laanti 2003, 142) Laitisen (1999, 32-39) 

mukaan tulevaisuudessa kilpailu paikoista arvoketjuissa tulee olemaan 

kovaa. Samalla menestymisen ehdoton edellytys tulee olemaan teknolo-

giaosaamisen ja verkostoitumisen lisäksi yritysten verkostojen taloudelli-

nen ohjaus ja yhteistyösuhteiden hallinta ja yhteistyöhön liittyvä osaami-

nen. Syynä etenkin teknologiaintensiivisten pk-yritysten verkostoitumiseen 

on todettu olevan teknologian epäjatkuvuudet, systeemisyys, monimutkai-

suus sekä riippuvuus toisista teknologioista ja resursseista. Verkostoitumi-

nen lisää alan yritysten sosiaalista pääomaa, joka auttaa alan yrityksiä so-

peutumaan teknologiseen murrokseen ja hyödyntämään toimialan nopeaa 

kasvua. (Nukari & Forsell 1999, 6) On havaittu, että strategisilla teknolo-

gia-partnershipeillä on merkittävä vaikutus uusien teknologiayritysten kas-

vuun ja menestykseen. ICT-alan pk-yrityksiin kohdistuneessa kyselytutki-

muksessa kävi ilmi, että lähes puolella tutkituista yrityksistä oli partnership-

suhteita ja lähes 90 % piti niitä yritykselleen strategisesti tärkeinä. (Varis 

2001, 53)  

 

2.3.4 Kansainvälistyminen 
 
Eräs ICT-yrityksille ominainen piirre on niiden halukkuus kansainvälisille 

markkinoille. 1999 tehdyn tutkimuksen mukaan 90 % pienistä ja keskisuu-

rista suomalaisista yrityksistä toivoi toimivansa kansainvälisillä markkinoilla 

kahden vuoden sisällä. Lisäksi kolmasosa vastaajista uskoi saavansa puo-

let liikevaihdostaan ulkomailta seuraavana vuonna. (Kuivalainen 2001, 38) 

Tällöin toimialalla elettiin vielä voimakasta kasvuaikaa ja odotukset olivat 

sen mukaiset. Suomen ICT-yritysten kansainvälistyminen on kuitenkin vie-

lä varsin vähäistä.  Laitisen ym. (1999, 7) mukaan suomalaisyrityksillä on 

suuret paineet kansainvälistymiseen, mutta usein siihen riittämättömät 

voimavarat. Tämä on suuri ongelma, koska Suomen kotimarkkinat ovat 
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erittäin pienet. Suomi muodostaa aivan liian pienen markkina-alueen mo-

nille alan yrityksien tuotteille.  Myös Rönkön (2001, 126) mukaan koti-

markkinoiden pienuudesta johtuen suomalaisen yrityksen on mahdotonta 

kasvaa maailmanluokan kokoiseksi ilman, että se laajenisi ulkomaille. 

Mahdollisuudet ovat kuitenkin olemassa, sillä Internet on tehnyt maapallon 

pöydän äärestä tavoitettavaksi. Myös useat ulkomaalaiset tahot ovat ker-

toneet arvostavansa suomalaista innovaatiotoimintaa ja sen tuloksia. 

(Lamberg 2003, 157-158; Nukari ym. 2003, 160)  
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3 TALOUDELLINEN INFORMAATIO JA TILINPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuksen kolmannessa luvussa käydään läpi tilinpäätöksistä saatava 

informaatio ja tilinpäätösanalyysin kulku sekä esitellään erilaiset tunnuslu-

vut ja niiden luokittelut ulkoisen laskentatoimen näkökulmasta. Lisäksi kä-

sitellään tilinpäätösanalyysin teoriaa ja hyödyntämistä. Tutkimuksen koh-

teena on myös yritysten tilinpäätösten vertailtavuus ja siihen liittyvät on-

gelmat. Lisäksi pureudutaan tilinpäätösanalyysin ja tunnuslukujen tulkin-

nan yhteydessä yleensä esiintyviin sekä uuden talouden aiheuttamiin on-

gelmiin. 

 

3.1 Tilinpäätökset yritysten taloudellisen menestyksen mittareina 
 
Uusi talous ja sen erityispiirteet ovat tuoneet omat haasteensa ulkoisen 

laskentatoimen kenttään. Yritysten uusi toimintaympäristö on kyseenalais-

tanut perinteiset laskentatoimen toimintatavat, joihin tilinpäätösanalyysikin 

kuuluu. Toisaalta tutkijat ovat sitä mieltä, että vanhat historiatietoihin pe-

rustuvat laskenta- ja analyysitavat eivät sovellu uuteen ympäristöön, mutta 

toisaalta niitä monet tahot yhä hyödyntävät, jopa ainoana tietolähteenään. 

Kuten aiemmin edellä on todettu, tilinpäätösinformaatiolla on epäilijäjou-

kosta huolimatta laaja hyödyntäjäkunta.  

 

Useat tahot laativat yhä tilinpäätösanalyysejä, vaikka Leppiniemen ja Lep-

piniemen (2000, 96-98) kokemusten mukaan nykyisin pelkästään tilinpää-

töstä lukemalla voi suoraan saada kohtuullisen oikean kuvan yrityksen 

toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Tilinpäätöksen sisällöstä sääde-

tään kirjanpitolaissa (KPL 3:1, 1997/1336), jonka mukaan siihen kuuluvat 

tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulos-

laskelma sisältää yritysjohdon esityksen omistajille kuuluvasta tilikauden 

jakokelpoisesta voitosta tai syntyneestä tappiosta. Tase on viime vuosina 

lähestynyt kohti yleiseurooppalaista ja anglosaksista tasekäytäntöä, jolloin 

se on aiemmasta yrityksen omaisuuden ja pääoman kuvauksesta kehitty-
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nyt yhä enemmän yrityksen varojen ja velkojen tai rahan lähteiden ja käy-

tön laskelmaksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 13; Laitinen & Luotonen 

1996, 13) 

 

Tilinpäätöksen käyttäminen yrityksen arviointiin perustuu olettamukseen, 

että yrityksen tavoitteena on taloudellisesti kannattava toiminta. Tilinpää-

tös heijastelee yrityksen reaaliprosessia, sitä miten yritys on toiminnas-

saan tuon tavoitteen kannalta onnistunut. Tilinpäätösten lukeminen voi täl-

löin mm. paljastaa tilinpäättäjän vaikutushalut ja sen suuruusluokan, jonka 

verran hän on omilla ratkaisuillaan ohjannut yrityksen tuloksen muodostu-

mista (pyrkinyt kaunistamaan tai kätkemään tulosta) tai tase-erien määrää. 

Nämä vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin vähentyneet Euroopan yhtei-

söjen direktiivien toteuttamistarpeesta lähteneestä kirjapitolainsäädännön 

muuttamisesta ja kansainvälistämisestä sekä arvopaperipörssien merki-

tyksen kasvusta johtuen. (Lindqvist 1998, 307; Leppiniemi & Leppiniemi 

2000, 96–98; Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 31). Tällöin tilinpäätösten ver-

tailtavuus myös kansainvälisesti on parantunut. 

 

Tilinpäätösten käyttöä menestyksen ja vertailun mittarina lisää se, että ”ti-

linpäätösinformaatio on ensisijaisesti rahamittaisena yksimittainen.” Tämä 

tarkoittaa sitä, että yritysten perustamisesta lopettamiseen asti kerätyt ja 

rekisteröidyt tilitapahtumat pystytään mittaamaan samanmittaisesti erityi-

sesti lyhyen aikavälin tarkastelussa. Pitkällä aikavälillä voivat rahanarvon 

ja lainsäädännön muutokset vaikeuttaa vertailua eri vuosien tapahtumien 

välillä, mutta erilaisilla tilinpäätösten oikaisuilla ja muokkauksella voidaan 

ongelma pyrkiä ratkaisemaan. (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 31) Toisin sa-

noen tilinpäätösanalyysi mahdollistaa yrityksen toiminnan pitkäaikaisen 

tarkastelun samoja mittayksiköitä käyttäen, mikä edesauttaa mm. oman-

pääoman sijoittajia sijoituskohteiden valintaa koskevissa päätöksissä. 

 

Lisäksi tilinpäätöksiin liitettävä vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus on 

sertifikaatti siitä, että tilinpäätöstä kannattaa lukea ja analysoida. Joskus 

pelkän tilintarkastuskertomuksen lukeminen antaa yrityksen tilasta useim-
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piin tarkoituksiin riittävän kuvan. Tilinpäätöstä koskevat keskeiset kysy-

mykset, joihin tilintarkastaja ottaa kantaa tilintarkastuskertomuksessa ovat 

toisaalta kysymys siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riittävät tiedot sekä 

onko tilinpäätös laadittu sen laatimista koskevien säännösten ja määräys-

ten mukaisesti ja onko tilinpäätös vahvistamiskelpoinen. Voidaankin tode-

ta, että ”vakiomuodosta poikkeaminen on erityisen vakavan huomion ar-

voista”. (Koskinen 1999, 296; Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 84-86) Tätä 

tukee Lehtisen (2001, 30-34) tutkimus, jonka mukaan tilintarkastuksen 

mukautus on suhteellisen harvinaista. Tilintarkastukset poikkeavat vakio-

muotoisesta vain, jos siihen on erittäin pätevät syyt. Mukautettuja tilintar-

kastuskertomuksia löytyi vain noin 5,6 %:sta kaupparekisteriin toimitetuista 

tilinpäätöksistä. Huomautuksia tuli useimmin vastuuvapautta käsittelevään 

lausuntoon. 

 

Tilinpäätösten käyttöä puoltaa myös se, että ne ovat yleisesti kaikkien saa-

tavilla. Tilinpäätöksen viralliset asiakirjat: yrityksen laatimat tuloslaskelma, 

tase ja kirjanpitolain mukaiset liitetiedot sekä toimintakertomus ja tilintar-

kastajan laatima vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus ovat määrämuo-

toisia ja julkisia asiakirjoja. Osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja eräiden mui-

den yhteisöjen sekä kaikkien liiketoimintaa harjoittavien suurten kirjanpito-

velvollisten on toimitettava tilinpäätöksensä patentti- ja rekisterihallituksen 

kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistami-

sesta yhtiökokouksessa, josta näiden asiakirjojen jäljennöksiä voi kuka ta-

hansa maksua vastaan lunastaa. Poikkeuksen tähän muodostavat pienet 

henkilöyhtiöt, joilla ei tällaista tilinpäätösten julkaisuvelvoitetta ole, mikäli 

kirjanpitolaissa määrätyt pienen kirjanpitovelvollisen rajat alittuvat (KPL 

3:9, Liite 1). Tällöin tilinpäätöksiä tulee kysyä suoraan yrityksiltä itseltään. 

Lisäksi sidosryhmiensä tarpeita tyydyttääkseen monet suuret kirjanpitovel-

volliset mm. pörssiyritykset julkaisevat tilinpäätöstä laajemman vuosiker-

tomuksen, josta yrityksen tämän hetkinen tilanne tulevaisuuden ennustei-

neen käy ilmi.  
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Jo se, että osa yrityksistä joko tietoisesti tai huolimattomuuksissaan laimin-

lyö velvollisuutensa toimittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin, voi kertoa 

jotakin yrityksen tämän hetkisestä tilanteesta. Lehtisen (2001, 30-34) tut-

kimuksesta ilmeni, että tutkimukseen vastanneista yrityksistä viidennes (21 

%) ei joko toimita tilinpäätöstietojaan ollenkaan tai toimittaa puutteelliset 

tiedot kaupparekisteriin rekisteröitäväksi. Syynä tähän voi olla se, että yri-

tys ei halua tuoda julki huonosti mennyttä tulostaan tai joskus liian hyväkin 

menestyminen voi johtaa haluun jättää julkistamatta yrityksen taloutta kos-

kevat tiedot. Tilinpäätöksen julkistamissäännöksen voimaan tullessa 

vuonna 2000 pienosakeyhtiöistä 55 % kieltäytyikin toimittamasta tilinpää-

töksiään kaupparekisteriin, koska tietojen julkistamisesta olisi ollut niille 

kilpailuhaittaa (Mäkinen 2002, 143). Konkursseja koskevissa tutkimuksissa 

on kuitenkin havaittu, että julkistamisvelvollisuutensa laiminlyöneillä yrityk-

sillä on kolme prosenttia suurempi todennäköisyys joutua konkurssiin tai 

velkasaneeraukseen vuoden sisällä kuin sellaisilla yrityksillä, joiden tilin-

päätös on saatavissa patentti- ja rekisterihallitukselta. (Leppiniemi & Lep-

piniemi 2000, 21-22)   

 

3.2 Tilinpäätösanalyysin teoriaa ja tilinpäätösanalyysin kulku 
 

Tilinpäätösten lukemisen, analysoinnin ja tunnuslukujen laskemisen tarkoi-

tuksena on usein yksittäisen yrityksen kehityksen ajallinen vertailu tai yri-

tysten keskinäinen vertailu ja saaminen paremmuusjärjestykseen taloudel-

lisen menestyksen perusteella. Työkaluna tähän on yleisesti käytetty, jous-

tavaksi ja riittävästi informaatiota tiivistäväksi todettua tilinpäätösanalyysiä. 

Yrityksen tilinpäätösanalyysilla, jota Aho ja Rantanen (1994, 36) kutsuvat 

taseanalyysiksi, tarkoitetaan tilinpäätösinformaation pohjalta suoritettavaa 

yrityksen taloudellisten toimintaedellytysten: kannattavuuden, vakavarai-

suuden, maksuvalmiuden sekä osakemarkkinoiden informaation ja näiden 

kehityksen mittaamista ja kriittistä arviointia käyttäen vertailuperusteena 

joko erikseen asetettuja tavoitteita ja/tai saman toimialan yrityksiä. Tilin-

päätöksen analysoinnilla pyritään vastaamaan mm. kysymyksiin: Miten 

kannattavaa toiminta on ollut ja mihin suuntaan ollaan menossa? Kuinka 



 30

vakavarainen tai velkaantunut yritys on? Pystyykö se selviämään maksuis-

taan? (Lindqvist 1998, 308) Tilinpäätösanalyysiä voidaankin kutsua tiedon 

muokkaustyökaluksi, jolla käytettävissä olevasta tilinpäätösaineistosta 

muokataan informaatiota eri sidosryhmien ja päätöksentekijöiden tarpeita 

varten.  

 

Tilinpäätösanalyysin käyttöön liittyy kuitenkin joukko ongelmia. 1970-

luvulla havaittiin, että tilinpäätösanalyysin keskeisin ongelma on tilinpää-

tösanalyysissä käytettävien tunnuslukujen teoreettisen perustan heikkous 

tai täydellinen puuttuminen (Lev 1974, 4-6; Laitinen 1981, 1-6) Teoriapoh-

jan puuttuminen näkyy usein siinä, että tunnuslukuja lasketaan suurin jou-

koin välittämättä niiden yhteyksistä toisiinsa. Tällöin ne saattavat antaa 

toisiinsa nähden ristiriitaisia tuloksia, jolloin päätöksentekijöillä voi olla suu-

ria ongelmia hyödyntäessään tunnuslukuja päätöstilanteissaan. (Yli-Olli 

1983, 8) Tilinpäätösanalyysin tärkein tavoite on tuottaa päätöksentekijöille 

yritystä koskevaa tietoa, jota vaaditaan päätöksentekoprosessissa. Tällöin 

Levin (1974, 4) mukaan voisi olettaa tilinpäätösanalyysin kuuluvan osana 

päätöksentekoon liittyviin teorioihin, mm. mikrotalouden investointi- ja va-

luaatioteoriaan sekä rahoituksen arvopapereihin ja arvopaperisalkun hal-

lintaan liittyvään portfolioteoriaan. Näin ei kuitenkaan ole, vaan tilinpäätös-

analyysi on syntynyt täysin irrallaan näistä päätösteorioista. Jonkinlaisia 

yhteyksiä teorioihin on kuitenkin löydettävissä. Esimerkiksi tehokkailla 

markkinoilla tilinpäätösinformaatiota käytetään hyväksi investointipäätök-

siä tehtäessä irrallaan mikroteorian investointiteorioista, sillä mikroteorian 

investoinnit toimivat muuttumattomassa ympäristössä, joka ei vastaa to-

dellisuutta. Kuitenkin investointiteorioiden mukaisesti pyritään tilinpäätös-

analyysin tuottama informaatio muokkaamaan tulevaisuuteen suuntautu-

vaksi ja informaatioprosessin kustannusten alentamiseen kohdistuvaksi. 

Portfolioteoriassa tilinpäätösanalyysin tehtävänä on tietyissä yhteyksissä 

määritellä kirjanpitoinformaation ja riskimittareiden välinen yhteys. (Lev 

1974, 179-201, 244)  
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Toisaalta tilinpäätösanalyysin teoria on Suomessa aiemmin voitu kauas-

kantoisesti johtaa kirjanpitoteorioihin liittyvien taseteorioiden pohjalta. Ma-

jalan (1987, 17) tutkimusten mukaan aikaisempi kirjanpitolaki oli useista 

maista poiketen teoriaperusteista. Teoria muodostui pitkälle Saarion 

vuonna 1945 kehittämälle meno-tuloteorialle. Vuoden 1997 kirjanpitolain 

uudistuksen myötä tästä teoriaperusteisuudesta suurimmaksi osaksi luo-

vuttiin, kun tilinpäätöstä koskevan sääntelyn perustaksi otettiin Euroopan 

yhteisöjen 4. ja 7. yhtiöoikeudellinen direktiivi. Näin uuden kirjanpitolain ja 

–asetuksen perustana ei ole yhtenäistä teoriaa, mutta yksittäisiä menette-

lytapoja on mahdollista ymmärtää teoriasidosten avulla. (Leppiniemi 1999, 

18–19)  

 

Tilinpäätöksiltä ja tilinpäätösanalyysiltä puuttuu siis teoriapohja, mutta kyt-

köksiä erinäisiin teorioihin on mahdollista löytää. Laitisen (1981, 2-3) mu-

kaan puuttuva teoriapohja vaikeuttaa empiiristen tutkimustulosten tulkin-

taa. Teorian olemassaolo mahdollistaisi empiirisen aineiston eroista johtu-

vien vaihtelujen ymmärtämisen ja selittämisen teorian pohjalta. Tilinpää-

tösanalyysi voidaankin ajatella teorioista erillään olevaksi analyysityöka-

luksi, joka on kehitetty käytännön tarpeeseen teorioista piittaamatta. Usein 

se työkaluna on hyödyllinen, mutta ei yksin riitä mittaamaan yritysten ta-

loudellista menestystä tai menestymättömyyttä eikä selvittämään näiden 

taustalla piileviä syitä. Myös tilinpäätösanalyysin avulla tehtyihin tulevai-

suuden ennusteisiin tulee suhtautua varauksellisesti.  

 

Osaksi yhä puuttuvan teoriapohjan vuoksi ja toisaalta johdon laskentatoi-

men uuden näkemyksen, strategisen laskentatoimen painottumisen vuoksi 

perinteinen tilinpäätösanalyysi tunnuslukuineen on saanut osakseen voi-

makasta kritiikkiä. Tilinpäätösanalyysin olennaisuudesta on kiistelty vuosi-

kymmeniä. Kritiikin mukaan tilinpäätösanalyyseillä saatu tieto on vanhen-

tunutta jo saapuessaan. Toisin sanoen tarkastelutilanteessa yrityksellä 

oletetaan olevan edessään uudet haasteet ja suunnitelmat, eikä historialla 

tässä suhteessa ole merkitystä. Tilinpäätösanalyysin tuottama informaatio 

voi myös johtaa harhaan, koska tilinpäätökset ovat helposti manipuloita-
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vissa. (Lev 1974, 76) Monet akateemikot pitävät tilinpäätösanalyysiä jäl-

keenjääneenä, mutta sen hyödyttömyyttä ei ole Levin (1974, 4) mukaan 

todennettu. Päinvastoin Kallunki ym. (1996) tutkittuaan asiaa toteavat, että 

tunnuslukupohjainen tilinpäätösanalyysi on erittäin käyttökelpoinen työkalu 

erityisesti, kun arvioidaan yrityksen suorituskykyä. Myös Lindqvist (1998, 

307) arvelee, että jos yrityksen historian näytöt eivät ole vakuuttavia, on 

vaikea uskoa, että suunta heti huomenna kääntyisi parempaan. Esimer-

kiksi ylivelkaisen yrityksen tilanne harvoin korjaantuu nopeasti ilman eri-

tyistoimenpiteitä. Kritiikki onkin pääasiassa koskenut johdon laskentatoi-

mea. (katso Manoochehri 1999; Ghalayini & Noble 1996) Vaikka perintei-

set mittarit eivät ole ehkä riittäviä operatiivisen johdon työkaluksi, ovat ti-

linpäätökset usein ainoa lähde tarkasteltaessa tuntemattoman yrityksen 

taloudellista tilannetta ja vertailtaessa sitä toisiin yrityksiin. 

 

Tilinpäätösanalyysi jakautuu useaan vaiheeseen. Kuviossa 6 esitellään 

tilinpäätösanalyysin kulku Laitisen ja Luotosen (1996, 77) mallin mukaan: 

    

Tilinpäätös- 
tietojen 

muokkaus 

 Arvio yrityksen 
toiminta- 

edellytyksistä ja 
tulevaisuudesta 

Tulokset 
riittäviä Mittauksen 

kohteiden 
valinta Analyysin tekijä 

ja tilanne Tulkinta ja 
johtopäätös-

tenteko 
Mittareiden 

valinta 
Tulosten 

havainnollis-
taminen 

Mittareiden 
laskeminen 

ja 
vertaaminen

Kuvio 6. Tilinpäätösanalyysin vaihejako (mukaillen Laitinen & Luotonen 

1996, 77) 
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Tilinpäätösanalyysin ensimmäinen vaihe sisältää tilinpäätöstietojen muok-

kauksen ja oikaisut. Tämän jälkeen valitaan mitattavat kohteet ja näille 

mittarit. Seuraavaksi suoritetaan tarvittavat laskutoimitukset ja vertaillaan 

saatuja tuloksia johonkin vertailukohteeseen esim. toimialan muihin yrityk-

siin. Ennen johtopäätösten tekemistä tulokset on hyvä havainnollistaa 

esim. kuvioin. Lopuksi tutkitaan tulosten luotettavuus ja tehdään yhteenve-

toja yrityksen tämän hetkisestä tilanteesta ja mahdollisia ennusteita tule-

vaisuutta varten. Koko prosessiin vaikuttaa voimakkaasti sekä analyysin 

tekijä että voimassa oleva tilanne. 

 

3.2.1 Tilinpäätöksen oikaisut 
 
Tilinpäätösanalyysin ensimmäisen vaiheen aineiston muokkauksen pe-

rimmäisenä tavoitteena on mahdollistaa tilinpäätösten vertailu yritysten 

kesken standardoimalla tilinpäätöksen rakenne. Tilinpäätösanalyyseissä 

käytettävä tieto on saatu julkaistuista virallisista tilinpäätöksistä, joihin liit-

tyy yritysten tilinpäätöskäytännöistä johtuvia vertailtavuusongelmia. Toisin 

sanoen analyysin lähtötietoina käytettävien tilinpäätösten vertailtavuutta 

haittaa se, että vaikka lainsäädäntöä on tiivistetty ja tilinpäätös- ja jakso-

tusratkaisuja yhä tarkemmin säädelty, kirjapitolainsäädäntö mahdollistaa 

eräitä vaihtoehtoisia menettelytapoja, jotka liittyvät kiinteästi laskentatoi-

men yleisiin laajuus-, arvostus-, jakamis- ja mittaamisongelmiin. Leppinie-

men ja Leppiniemen (2000, 90-91) mukaan näitä vaihtoehtoisia menettely-

tapoja ovat:   

 

- Pysyviin vastaaviin kuuluvat aineettomat hyödykkeet (esim. tutki-

mus- ja kehitysmenot) on mahdollista aktivoida taseeseen, jolloin 

ne poistetaan liitetiedoissa ilmoitetun ajan kuluessa, tai vähentää 

vuosikuluna. (KPL 5:7-11) 

- Hankinnan ja valmistuksen kiinteät menot (hallinnon palkat, vuokrat 

jne.) ja valmistusaikaiset korot voi joko sisällyttää hankintamenoon 

(aktivoida taseeseen) tai vähentää vuosikuluna. (KPL 4:5.1-2 ja 

KPL 4:5.3) 
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- Tulevaisuudessa varmat tai todennäköiset menot, joista ei tuloa ole 

odotettavissa voi vähentää tuloksesta jo ennakolta. (KPL 5:14.2) 

- Ulkomaanrahan määräisten saamisten ja velkojen kurssierot voi 

käsitellä tulosvaikutteisesti tai merkitä taseeseen siirtosaamisiksi tai 

-veloiksi, jos ne erääntyvät vuotta pidemmän ajan kuluessa tilinpää-

töspäivästä lukien. (KPL 5:3) 

- Osatulouttamisen mahdollisuus. (KPL 5:4) 

- Yrityksillä on mahdollisuus laskennallisten verovelkojen huomioimi-

seen taseessa ja tuloslaskelmassa tai esittämiseen pelkästään liite-

tietona. (KPL 5:18)  

- Yrityksillä on mahdollisuus tilinpäätössiirtojen (vapaaehtoiset vara-

ukset tai suunnitelmanmukaisten poistojen ylittäminen) käyttämi-

seen tai muutoksiin. (KPL 5:12, 5:15)  

 

Tilinpäätöksen samanimikkeisen erän sisältö voi siis olla erilainen. Jotkut 

yritykset voivat lukea liiketoiminnan tuotoiksi liikevaihdon ja muut sään-

nönmukaiset tuotot (vuokratuotot, provisiot yms.), toiset taas sisällyttävät 

tähän erään ainoastaan liikevaihdossa mukana olevat varsinaisen tuote- 

tai palvelumyynnin tuotot. Virallisissa tilinpäätöksissä tilikauden tulokseen 

vaikuttaa ratkaisevasti menojen ja tulojen jaksottaminen eri tilikausille, eri-

tyisesti käyttöomaisuuden investointimenojen jaksotukset poistoina käyt-

töomaisuuden pitoajalle. Tällöin on otettava huomioon, että jotkut voivat 

poistaa samanlaisen kaluston viidessä vuodessa, toiset taas seitsemän 

vuoden aikana. (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 37; Kallunki 2000, 587) 

Myös vaihto-omaisuuden esittämistavat voivat vaihdella. Samanlajisten 

hyödykkeiden ja arvopapereiden hankintameno voidaan määrittää tilinpää-

töstä laadittaessa usealla vaihtoehtoisella tavalla: todellisena käyttöjärjes-

tyksenä, tai soveltaen käyttöjärjestysolettamana FIFO-, LIFO- tai keskihin-

taperiaatetta (Leppiniemi 2001, 7-10) Myös erilaiset tilinpäätöskäytännöt, 

yritysjohdon mahdollinen voimassa olevien säännösten tai niiden puuttu-

misen antamien mahdollisuuksien mukainen tuloksenjärjestely ja muut ti-

linpäätöksen joustokohdat vaikuttavat virallisen tilinpäätöksen mukaiseen 

tilikauden tulokseen (Niskanen & Niskanen 2003, 222). 
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Ilman oikaisujen avulla suoritettavaa riittävää standardointia ei vertailu eri 

tilikausien / yritysten välillä ole luotettavaa. Vaikka suomalaisten yritysten 

mahdollisuudet muokata näytettävää tulosta ovatkin merkittävästi vähen-

tyneet, on tilinpäätösten oikaisumenetelmillä edelleen merkitystä käytän-

nön tilinpäätösanalyysissa. (Kettunen ym. 1976, 62) Edellä mainittujen 

laskentatoimen ongelmien tunteminen ja tilinpäätösten oikaiseminen niiltä 

osin mahdollistaa tilinpäätösten paremman tulkinnan ja hyväksikäytön, sil-

lä vaihtoehtoisten menettelytapojen koskiessa arvostus- ja jaksotusongel-

mien ratkaisuja, yritysten tuloserot saattavat johtua erilaisista laskentape-

riaatteiden valinnoista, eivätkä välttämättä yritysten menestymiseroista. 

Toisaalta, vaikka oikaisuja ei laajassa mittakaavassa suoritettaisikaan, 

laskennan johdonmukaisuutta ja vertailukelpoisuutta ei näiden tilinpäätök-

sen laatijalla käytössä olevien valinnaisten menettelytapojen johdosta kui-

tenkaan täysin menetetä. Tämä johtuu siitä, että tilinpäätöksessä tulee 

kaikista tilinpäätöksen sisältöön liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista ja – 

tavoitteista riippumatta antaa aina oikea ja riittävä kuva kirjanpitovelvolli-

sen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyn 

menetelmän valittuaan yrityksen on käytettävä johdonmukaisesti tätä me-

nettelytapaa ja tiedot muutoksista ja kirjanpitovelvollisen toiminnan kehit-

tymistä koskevista tärkeistä seikoista tulee ilmoittaa tilinpäätöksen liitetie-

doissa sekä toimintakertomuksessa. (Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 17-

18, 90-91)  

 

Tilinpäätöksen oikaisu tapahtuu muodostamalla ns. oikaistu tuloslaskelma 

ja oikaistu tase, joista tunnusluvut lasketaan ja joiden perusteella johto-

päätökset tehdään. Tietojen pitää olla myös eri vuosien kesken vertailu-

kelpoisia. Tällöin 12 kuukaudesta poikkeavat tilikaudet muunnetaan ker-

tomalla ja jakamalla vuotuisiksi. Tuloslaskelma pyritään puhdistamaan 

poistamalla siitä lainsäädännön sallimien joustokohtien käytön vaikutukset. 

Myös satunnaiset, kertaluontoiset erät, jotka haittaavat yritysten sisäisen 

kehityksen vertailua pyritään eliminoimaan. Puhdistetun taseen laadinnas-

sa pätee kirjanpidon kahdenkertaisuus; jos jotakin vastaavien erää korja-

taan, on vastaava samansuuntainen korjaus tehtävä myös vastattaviin. 
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(YTN 1999, 25-27; Aho & Rantanen, 1994, 51-53) Näin tapahtuu mm. li-

sättäessä leasing-vastuu, joka selviää taseen liitetiedoista. Keskeisiä oi-

kaistavia kohtia ovat poistot sekä sellaiset taseen vastaavaapuolella esite-

tyt erät, joilla analysoija ei tosiasiassa katso olevan arvoa (Leppiniemi & 

Leppiniemi 2000, 107). Oikaisut kannattaa tehdä tarkoin harkiten, vaikka 

valmiita standardejakin on rakennettu. Tunnetuin standardeista on Yritys-

tutkimusneuvottelukunnan (YTN) käyttämä malli, mutta tätäkin standardia 

kannattaa hyödyntää omaa tarkoitusta silmällä pitäen.  

 

3.2.2 Mittauskohteiden ja analyysimenetelmien valinta 
 

Oikaisujen jälkeen tilinpäätösanalyysi jatkuu mittauskohteiden ja niiden 

mukaisten analyysimenetelmien valinnalla. Niskanen ja Niskanen (2003, 

87-100) esittävät erilaisia tapoja analysoida yrityksen tilinpäätöksiä:  

 

- Prosenttilukumuotoinen tilinpäätös  

- Trendianalyysi tai horisontaalinen vertailu 

- Tunnuslukuanalyysi 

- Kassavirta-analyysi 

 

Tunnuslukuanalyysi on näistä käytetyin; mm. yrityksiä koskeva arviointi 

sanomalehdissä perustuu Suomessa yleisimmin tunnuslukuanalyysille. 

Reesin (1995, 83) mukaan tunnusluvut saavat merkittävän roolin, kun pyri-

tään yhteismitallistamaan eri yrityksiä ja eri ajankohtina tehtyjä havaintoja. 

Tunnuslukuanalyysi on tilinpäätösanalyysin eräänlainen tiivistelmä, jossa 

oikaistuja tilinpäätöksiä ja mahdollisia muita informaatiolähteitä (esim. 

vuosikertomukset) tietoperustana käyttäen lasketaan erilaisia kannatta-

vuuden ja rahoituksen tunnuslukuja. (Aho & Rantanen 1994, 57; Leppi-

niemi & Leppiniemi 2000, 24) Tunnusluvut kuvaavat yksinkertaisessa 

muodossa yrityksen taloudellisia tavoitteita sekä suorituskykyä ja mahdol-

listavat tavoitteiden mittaamisen sekä toteutuneen kehityksen vertailevan 

ja analysoivan arvioinnin. Käytännössä valittavien tunnuslukujen joukko on 

lukuisa. Tämän vuoksi syntyy houkutus ottaa tarkasteluun mukaan mah-
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dollisimman monta tunnuslukua, jotta yritystoiminnan kaikki ulottuvuudet 

tulisivat selitetyiksi. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen. Pieni tarkoin valittu 

joukko mittareita riittää. Kuitenkin on huomioitava, että kunkin valitun mit-

tarin on mitattava tarkasti juuri haluttua ominaisuutta eli oltava validi. Sa-

maten mittareiden on oltava niin tarkkoja, että mittausvirhe pysyy hyväk-

syttävissä rajoissa, eli lukujen reliabiliteetin tulee olla kunnossa. (Laitinen 

& Luotonen 1996, 54, 76; Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 243; Laitinen 1981, 

9; Aho & Rantanen 1994, 11) 

 

Mittauskohteiden valinta riippuu analyysin käyttötarkoituksesta. Mittaus-

kohteiksi yrityksen ulkopuolinen analyytikko usein valitsee yrityksen talou-

delliset toimintaedellytykset, jotka tasapuolisesti kuvaavat yrityksen me-

nestystekijöitä talouden näkökulmasta. Kuten kuvio 7 osoittaa useimmat 

taloustieteen tutkijat (mm. Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 48; Aho & Ran-

tanen 1994, 36-38; Kettunen ym. 1979, 82; Foster 1978, 28; Lev 1974, 12) 

jakavat taloudelliset toimintaedellytykset yrityksen kannattavuuteen sekä 

maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden sisältävään rahoitusrakenteeseen. 

Kallunki ja Kytönen (2002, 14) lisäävät tähän vielä toiminnan tehokkuuden. 

   

   

Taloudelliset  
toimintaedellytyk-Reaalitalous Rahatalous 

   

Kuvio 7. Yrityksen taloudelliset toimintaedellytykset (mukaillen Leppi-

niemi & Leppiniemi 2000, 48) 

Rahoitusrakenne Kannattavuus 

Tehokkuus Maksuvalmius Vakavaraisuus 

Tuottavuus 
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Lisäksi Neilimo ja Uusi-Rauva (2001, 18-20, 257) jakavat yrityksen talou-

delliset toimintaedellytykset vielä kertaalleen yrityksen reaalitalouden (tuo-

tannontekijöiden hankinta, suoritteiden tuotanto ja myynti) ja rahatalouden 

(rahan kiertokulku kassasta maksuina ja kassatuloina sekä pääomien pa-

lautuksina, sijoituksina ja voitonjakona) suureiksi. Heidän mukaansa yri-

tyksen rahaprosessin tavoitteet liittyvät kahteen tavoitealueeseen, yrityk-

sen maksukykyisyyteen eli likviditeettiin ja pääomarakennetavoitteisiin. 

Reaalitalouden puolella sisäisen toiminnan tehokkuus näkyy yrityksen 

tuottavuutena. Tuottavuus ei löydy suoraan tilinpäätöstä lukemalla, vaan 

on katsottava lukujen taakse. Tuottavuuteen liittyviä keskeisiä kysymyksiä 

ovat esimerkiksi, mikä on yrityksen tuotannon määrä työntekijää kohti tai 

paljonko yritys tuottaa suoritteita konetunnissa. Mitä korkeammat ovat työn 

ja pääoman tuottavuusarvot, sitä tehokkaammin yritys on onnistunut hyö-

dyntämään tuotantoresurssejaan, mikä näkyy usein yritystoiminnan kus-

tannustehokkuutena ja hyvänä kannattavuutena.  

 

Yrityksen taloudellisia toimintaedellytyksiä voidaan kuvata myös Laitisen ja 

Luotosen (1996, 52-53) tavoin terveyskolmion avulla, jossa tilinpäätösana-

lyysin tehtävänä on selvittää, kuinka vahvat yrityksen terveyskolmion kärjet 

ovat ja mikä on sen heikoin lenkki. Tämä (kuvio 8) kannattavuuden, mak-

suvalmiuden ja vakavaraisuuden muodostama terveyskolmio seisoo pys-

tyssä kannattavuuden varassa, sillä tämän näkökulman mukaan pitkällä 

tähtäyksellä kilpailukykyinen kannattavuus on järkevän liiketoiminnan vält-

tämätön edellytys. 
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Kuvio 8. Laitisen ja Luotosen (1996, 52-53) terveyskolmio 
 

Myös Neilimo ja Uusi-Rauva (2001, 18-20, 257) sekä Kettunen ym. (1976, 

83) että Laitinen (2003, 422) ovat todenneet kannattavuustavoitteen ole-

van yritysten tavoitehierarkiassa tärkein, vaikka taloustavoitteiden hierark-

kinen järjestys voi jonkin verran vaihdella esim. yrityksen taloudellisesta 

tilanteesta sekä tulevaisuuden investointi- ja kasvutarpeista riippuen. Täl-

löin voidaan todeta, että muut taloustavoitteet ovat kannattavuustavoitteel-

le alisteisia tavoitteita, eräänlaisia keinoja kannattavuustavoitteiden saa-

vuttamiseksi. Kannattavuus ei kuitenkaan yksin riitä, sillä hyvinkin kannat-

tava yritys saattaa kaatua maksuvalmius- tai vakavaraisuusongelmiin.  

 

Terveyskolmiossa kärkien vahvuus on sidoksissa yrityksen kasvustrategi-

an onnistumiseen. Yrityksen kasvu voi tapahtua sisäisesti (omin avuin) tai 

ulkoisesti (ostamalla toinen yritys tai sen osa). Heikosti hallittu (liian nopea, 

liian hidas tai epätasainen) kasvu rasittaa kaikkia yrityksen toimintaedelly-

tystekijöitä. Liian nopea kasvu rasittaa yrityksen rahoitusta ja voi johtaa  

 

 

 

 Maksuvalmius  Vakavaraisuus 
Tulorahoituksen riittä-
vyys 

Pääomarakenne 
Takaisinmaksuky-
ky Rahoituspuskuri 

Kannattavuus 
Koko pääoman kannattavuus 
Oman pääoman kannatta-
vuus 

Kasvu 
Kasvun nopeus 
Kasvun tasaisuus 
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sekä maksuvalmius- että vakavaraisuusvaikeuksiin. Erittäin nopeaa liike-

vaihdon kasvua (tai pysähdystä) onkin pidetty yhtenä konkurssiuhan sig-

naalina.  Hitaasti kasvava yritys taas voi menettää markkinaosuuttaan, kil-

pailuetuaan ja kehitysmahdollisuuksiaan kilpailijoille. (Laitinen ja Luotonen 

1996, 51; Niskanen & Niskanen 2003, 251) 

 

Monet yritykset mm. uusmedia-yritykset ICT-toimialalla ovat odotuksiltaan 

voimakkaasti kasvupainotteisia – ns. hype-yrityksiä. Hype-yritysten tulisi 

kuitenkin pystyä siirtymään lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä kasvuyritys-

ten sarjasta kassavirtayrityksiin. Suositeltava pitkän tähtäyksen tavoite yri-

tykselle on usein tasainen ns. normaalikasvu eli markkinoiden kasvua vas-

taava tai sen hieman ylittävä kasvunopeus, mikäli yrityksen kannattavuus 

on kunnossa. Tasaisesta kasvusta käytetään myös nimitystä hallittu kas-

vu, jolla tarkoitetaan sellaista liikevaihdon kasvua, jonka yritys pystyy to-

teuttamaan rahoituslähteidensä avulla ilman, että sen tarvitsee hankkia 

uutta vieraan pääoman tai oman pääoman ehtoista rahoitusta. (Laitinen ja 

Luotonen 1996, 51; Saarnio ym. 2000, 83-85; Niskanen & Niskanen 2003, 

251; Aho & Rantanen 1994, 107-112) 

 

Tärkeää on myös huomata, että taloustavoitteet ovat kiinteässä yhteydes-

sä toisiinsa. Hyvä kannattavuus ja yrityksen kasvu vaikuttavat yrityksen 

tulorahoitukseen, joka näkyy vahvana likviditeettinä, kasvavana vakava-

raisuutena ja korkeana tuottavuutena. Heikko likviditeetti taas voi olla 

merkki huonosta kannattavuudesta, korkeasta velkaantumisesta tai hallit-

semattomasta kasvusta. (Laitinen ym. 1996, 7-8) Toisin sanoen, mitä hei-

kommin yritys kannattaa, sitä vähemmän se tuottaa tulorahoitusta ja sitä 

heikommaksi sen maksuvalmius siten jää. Mitä vähemmän yritys tuottaa 

tulorahoitusta, sitä enemmän se tarvitsee ulkopuolista rahoitusta ja sitä 

enemmän se yleensä velkaantuu, mikäli omistajilla ei ole varaa lisäsijoi-

tuksiin. Yrityksen velkaantuminen taas merkitsee vakavaraisuuden heik-

kenemistä, johon vaikuttavat myös heikon kannattavuuden aiheuttamat 

tappiot. Tällöin kannattavuus on keskeinen taloudellisen suorituskyvyn te-

kijä. Tämän lisäksi on selvää, että yrityksen kilpailukyky – koko ja kasvu – 



 41

vaikuttavat taloudelliseen suorituskykyyn: koko vaikuttaa mittakaavaetujen 

kautta ja kasvu sen rahoitusvaikutusten kautta. Yrityksen kannalta onkin 

tärkeää se, miten yritys hallitsee kasvun, kannattavuuden ja rahoituksen 

välisen yhteyden toiminnassaan. (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 19–21; Lai-

tinen ym. 1999, 44) 

 

3.2.3 Mittareiden eli tunnuslukujen valinta 
 

Kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus muodostavat kaikkien 

edellä esitettyjen näkemysten mukaan yrityksen varsinaiset taloudelliset 

toimintaedellytykset. Osa tutkijoista liittää tähän luetteloon vielä toiminnan 

tehokkuuden ja yrityksen kasvun. Tilinpäätöstä lukemalla on mahdollista 

tehdä päätelmiä yrityksen tämän hetkisen taloudellisen tilanteen lisäksi 

myös yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen taustoista eli yrityksen ta-

louden kehittymisestä tähän päivään. Samalla saatetaan saada hyödyllistä 

tietoa yrityksen tulevan kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuval-

miuden parantamiseksi ja ennakoimiseksi.  

 

Näitä edellä kuvattuja taloudellisten toimintaedellytysten komponentteja 

voidaan pitää tilinpäätösanalyysin ydintutkimusalueina. Lisäksi näihin ta-

loudellisiin toimintaedellytyksiin pohjautuvat eräät alan ammattilaisten ja 

tutkijoiden esittelemät tilinpäätösanalyysissä käytettävien tunnuslukujen 

luokittelut, joista esimerkkejä esitetään taulukossa 1.  
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Taulukko 1.  Tunnuslukujen luokitteluja 
Luokittelu Esimerkkejä tunnusluvuista

Niskanen &
Niskanen

kannattavuus (absoluuttinen ja
suhteellinen)

liikevoitto%, koko pääoman tuotto-%, sijoitetun pääoman
tuotto-%, oman pääoman tuotto-%

(2003, 112-
140)

vakavaraisuus omavaraisuusaste, suhteellinen velkaantuneisuus, gearing-
%, korkojen hoitokate

maksuvalmius quick ratio, current ratio, nettokäyttöpääoma-%, kiertoaika-
ja kiertonopeusluvut

yhdistelmäluvut z-luvut
Laitinen &
Luotonen 

 kannattavuus koko pääoman tuottoprosentti, oman pääoman
tuottoprosentti

(1996, 45-53) 
maksuvalmius: dynaaminen ja
staattinen

rahoitustulosprosentti, quick ratio, ostovelkojen-, vaihto-
omaisuuden- ja myyntisaamisten kiertoaika

vakavaraisuus: dynaaminen ja
staattinen omavaraisuusaste, vieraan pääoman takaisinmaksukyky
kasvu: nopeus ja tasaisuus

yrityksen kasvunopeus-%, yrityksen kasvun tasaisuus

Yritystut-
kimus-
neuvottelu-
kunta

kannattavuus (tuloksen
rakenne, pääoman tuotto)

myynti- ja käyttökate, liike-, netto- ja rahoitustulos,

kokonaispääoman tuotto-%, sijoitetun pääoman tuotto,

oman pääoman tuotto

(1999, 52-71)
rahoitus (pääomarakenne,
rahoituksen riittävyys)

omavaraisuusaste, suhteellinen velkaantuneisuus,
gearing, kiertoaikaluvut, quick ratio, current ratio,
rahoitusjäämä, vieraan pääoman takaisinmaksu

muut tunnusluvut liikevaihdon muutos, lv/hlö, jalostusarvo, yhdistelmäluvut

osakekohtaiset tunnusluvut  P/E-luku, tulos/osake, osinkosuhde

Foster
maksuvalmius current ratio, quick ratio, vieraan pääoman takaisinmaksu

(1978, 28-37)
vakavaraisuus: pääomarakenne velkaluvut, omavaraisuusaste 

kannattavuus oman pääoman tuotto, kokonaispääoman tuotto,
liiketulosprosentti 

kiertoaikaluvut varastonkierto, myyntisaamistenkierto, pääoman kierto

(osakekohtaiset tunnusluvut) eps, b/s, d/s
Lev kannattavuus pääomantuotto-%, eps, P/E, D/ni, liiketulos-%

(1974,12-28)
vakavaraisuus omavaraisuusaste, tulos ennen korkoja

maksuvalmius current ratio, quick ratio, kassavirtaluvut
tehokkuusluvut päivittäinen myynti keskimäärin, varastonkierto,

käyttöpääoman kierto

 

Eri tutkijat jaottelevat tunnusluvut omien näkemystensä ja tutkimustulos-

tensa mukaan. Vaikka esitetyt luokittelut ovat erisisältöisiä, yhteisenä piir-

teenä kaikista tunnuslukuluokituksista voidaan todeta se, että niistä löytyy 

ainakin kaksi selvää tunnuslukuluokkaa: kannattavuuden ja rahoituksen 

tunnusluvut. Useissa luokituksissa viimeksi mainittu luokka jaetaan vielä 

likviditeetin eli maksuvalmiuden sekä vakavaraisuuden tunnuslukuluokkiin. 

Lisäksi voidaan erottaa omiksi ryhmikseen tehokkuutta mittaavat kiertono-

peustunnusluvut ja konkurssin ennustamisessa käytettävät niin sanotut Z-

luvut (katso mm. Laitinen & Laitinen 2004; Prihti 1975), yritystoiminnan 
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kasvua kuvaavat luvut ja pörssiyritysten markkinaperusteiset eli osakekoh-

taiset tunnusluvut. Kaikki nämä tunnuslukujen luokittelut vastaavat koko-

naisvaltaisesti yrityksen taloudellisia toimintaedellytyksiä. Niinpä seuraava 

tunnuslukujen esittely pohjautuu edellä esiteltyyn luokitteluun. Tutkimuk-

sessa laskettavien tunnuslukujen kaavat (Liite 2) perustuvat Yritystutki-

musneuvottelukunnan käyttämiin kaavamalleihin.  

 

Tutkimuksen luonteen vuoksi reaaliprosessiin kuuluvia tuottavuusmittarei-

ta (kiertoaikatunnusluvut) ei käsitellä kovin tarkasti. Myös tilinpäätöksistä 

laskettavien tunnuslukujen rinnalla yleisesti käytetyt kassavirtaluvut jäte-

tään tutkimuksen ulkopuolelle, sillä kassavirtaluvut ainoastaan täydentävät 

tilinpäätöstunnuslukuanalyysiä. Lisäksi mm. Yli-Olli (1983, 50) on todennut 

tutkittuaan kannattavuuden tunnuslukuja faktoring-analyysin avulla, että 

kassavirtaluvut eivät empiirisen tutkimuksen pohjalta mittaa kannattavuut-

ta. Myös osakemarkkinoiden tunnusluvut sivuutetaan, sillä kohdeyritykset 

edustavat pääosin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jolloin niiden osakkeilla 

ei käydä kauppaa pörssissä.  

 
Kannattavuus 

 
Kuten edellä todettiin, riittävä kannattavuus on järkevän liiketoiminnan vält-

tämätön edellytys. Liikkeenjohdon näkökulmasta yritystoiminta on kannat-

tavaa silloin, kun yritys kykenee toiminnan tuotoillaan kattamaan toiminta-

menonsa, muut maksunsa ja saavuttamaan itselleen asettamansa kannat-

tavuustavoitteen. Toisin sanoen yrityksen on pitkällä aikajaksolla myyntitu-

loillaan selviydyttävä kaikkien sidosryhmien yritystoimintaan kohdistamien 

sopimusperäisten velvoitteiden hoitamisesta, minkä lisäksi liikeyrityksen 

on kyettävä tuottamaan omistajilleen riittävä korvaus heidän yritykseen si-

joittamalleen riskipääomalle. (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 18) 

 

Yrityksen tuloksen rakennetta, absoluuttista kannattavuutta voidaan mitata 

mm. tilikauden voitolla, myynti- ja käyttökatteella sekä liikevoitolla. Yritys-

tutkimuksessa usein käytetään käsitettä korjattu tulos tai nettotulos, joka 
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kuvaa yrityksen kokonaiskannattavuutta.  Nettotulosta käytettäessä tulos-

käsitteestä on poistettu johdon harkinta ja samalla on luotu yhtäläinen pe-

rusta esim. yrityksen eri vuosien tulosten vertailemiselle.  (Neilimo & Uusi-

Rauva 2001, 248; Lindqvist 1998, 309) Nettotuloksesta voidaan johtaa 

eräs kannattavuuden mittari, rahoitustulos, jota käytetään toiminnasta saa-

tavan rahoituksen riittävyyden arviointiin. Jotta toimintaa voidaan pitää 

kannattavana, tulee niin yrityksen nettotuloksen kuin muidenkin absoluut-

tista kannattavuutta mittaavien mittareiden tuloksen olla positiivinen. (YTN 

1999, 54) Absoluuttisten mittareiden sijasta suhteellisia mittoja käytetään 

kannattavuudesta usein erikokoisten yritysten vertailemiseksi ja kannatta-

vuuskehityksen seuraamiseksi eri kasvuvaiheissa. Suhteellista kannatta-

vuutta mitataan mm. liiketulos- ja nettotulosprosentilla. (Leppiniemi & Lep-

piniemi 2000, 180; Niskanen & Niskanen 2003, 112) 

 

Yrityksen taloudellisen toimintakyvyn säilyttämiseksi ja yrityksen monipuo-

lisen kehittämisen mahdollistamiseksi on tärkeää, että koko pääoman 

kannattavuus ts. yrityksen pitkän tähtäyksen tulontuottamiskyky on hyvä. 

Yrityksen omistajan näkökulmasta taas on olennaista, että yritys antaa si-

sältämäänsä riskiin nähden hyvän tuoton omistajien siihen sijoittamalle 

omalle pääomalle. (Laitinen & Luotonen 1996, 45-46) Pääoman tuottoas-

tetta voidaan pitääkin pitkän aikajakson kannattavuutta sisällöllisesti osu-

vasti mittaavana eli validina tunnuslukuna. Pääoman tuottoprosentista on 

johdettu useita sovelluksia mm. oman pääoman tuottoprosentti, sijoitetun 

pääoman tuottoprosentti ja koko pääoman tuottoprosentti sen mukaisesti, 

kenen kannalta pääoman tuottoa tarkastellaan ja mikä kulloinkin on se 

pääoma, jonka saamaa tuottoa tarkastellaan. (Leppiniemi & Leppiniemi 

2000, 180-185; Niskanen & Niskanen 2003, 112).  

 

Koko pääoman tuottoprosentti mittaa yrityksen kykyä tuottaa tulosta kai-

kelle toimintaan sitoutuneelle pääomalle. Tämän tuoton täytyy olla vähin-

tään yhtä suuri kuin paras tuotto, joka saadaan sijoittamalla pääoma riskit-

tömästi. (Laitinen & Luotonen 1996, 55; YTN 1999, 54) Sijoitetun pää-

oman tuottoprosentti ilmaisee sen, kuinka yritykseen sijoitettu korollinen 
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vieras pääoma ja omapääoma on saatu tuottamaan (Aho & Rantanen 

1994, 64). Sijoitetun pääoman tuottoprosenttia voidaan pitää välttävänä, 

kun se on vähintään yrityksen korollisesta vieraasta pääomasta maksa-

man keskimääräisen rahoituskuluprosentin suuruinen. Mahdollisuuksiin 

vaikuttaa mm. kulloinenkin korkotaso. Sijoitetun pääoman tuottoprosentin 

osalta Laitinen ja Luotonen (1996, 55) esittävät seuraavat arviointikriteerit: 

 

15,0 -    hyvä 

9,0 – 14,9  tyydyttävä 

3,0   kriittinen raja 

negatiivinen  heikko 

 

Konkurssitutkimuksissa on osoitettu, että kriittinen raja tuotolle on noin 

kolme prosenttia. Jos pääoma tuottaa tätä vähemmän, ajautuu yritys vai-

keuksiin, mikäli heikko kannattavuus jatkuu pitkään. Riskiraja riippuu sekä 

velkojen määrästä että yrityksen kasvunopeudesta. Tuoton pitää kattaa 

vähintään vieraan pääoman rahoituskulut, mutta myös tulorahoituksen pi-

tää pysyä hallinnassa. Kannattavuudessa tapahtuu kuitenkin vaihteluita 

vuosittain, jolloin heikko tuotto yhtenä vuonna ei vielä vaaranna hyvän 

oman pääomarakenteen omaavan yrityksen toimintaa. (Aho & Rantanen 

1994, 65-66) 

 

Oman pääoman tuotto mittaa yrityksen kykyä huolehtia omistajilta saa-

duista pääomista. Oman pääoman tuottoa pitäisi verrata ennen kaikkea 

yrityksen omistajien asettamaan tuottovaatimukseen, johon oleellisesti 

vaikuttaa sijoitukseen liittyvä riski. (Laitinen ym. 1999, 45; Aho & Rantanen 

1994, 69) Pörssiyhtiöille tämä tuottovaatimus voidaan arvioida osake-

markkinoiden antaman informaation ja CAPM-mallin perusteella. (Niska-

nen & Niskanen 2003, 116) Normaalioloissa oman pääoman tuottopro-

senttia voidaan pitää hyvänä, jos se ylittää 20 % ja minimivaatimukseksi 

voidaan asettaa 10-12%. (Aho & Rantanen 1994, 70; Laitinen & Luotonen 

1996, 56) Oman pääoman tuottoasteen tason on normaalisti oltava vie-

raan pääoman rahoituskustannusta hieman korkeampi, koska oma pää-
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oma on yrityksessä riskirahaa, jolle ei ole asetettu vakuutta. Riski nostaa 

siten oman pääoman tuottovaatimusta: esim. jos vieraan pääoman rahoi-

tuskustannus on 8,2 %, voi oman pääoman tuottotaso olla esim. 10-12 % 

riskin arvioidusta suuruudesta riippuen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 267) 

 

Vakavaraisuus – pääomarakenne 

 

Vakavaraisuudella tarkoitetaan yrityksen pitkän aikavälin kykyä suoriutua 

velvoitteistaan. Yrityksellä tulee olla omaa pääomaa niin paljon, että se 

pystyy pitkällä aikavälillä kattamaan vieraan pääoman ehtoisesta rahoituk-

sesta syntyvät korkomaksut myös heikompina aikoina, ilman että varsinai-

sen liiketoiminnan jatkuvuus vaarantuu. Yrityksen rahoitusrakenteen tulisi 

olla terve siten, ettei vieraan pääoman osuus ole liian hallitseva ja yrityk-

sellä olisi mahdollisuus saada uutta velkaa rahoitustilanteen niin vaaties-

sa. Vakavaraisuudessa on siis kysymys sekä yrityksen rahoitusaseman 

terveydestä että sen mahdollistamasta joustavuudesta. Tällöin käytetään 

useita tunnuslukuja, jotka mittaavat lähes samaa asiaa ja ovat johdettavis-

sa toisistaan. (Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 212-216; Niskanen & Nis-

kanen 2003, 130; Laitinen & Luotonen 1996, 49; Kettunen ym. 1976, 99; 

Laitinen ym. 1999, 46-47; Kallunki & Kytönen 2002, 80-81) 

 

Yrityksen vakavaraisuutta mitataan joko pääomarakenteella eli mittaamal-

la oman ja vieraan pääoman suhdetta tai velkojen suhteella liikevaihtoon 

(Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 212-216; Niskanen & Niskanen 2003, 

130; Kallunki & Kytönen 2002, 80). Pääomarakenteen mittaamisen yhtey-

dessä puhutaan myös staattisesta vakavaraisuudesta (Laitinen  2003, 

425). Pääomarakennetavoitteista keskeisin on yrityksen omavaraisuusta-

voite, jota yleensä mitataan omarahoitusaste-tunnusluvulla tai samansisäl-

töisellä omavaraisuusaste-tunnusluvulla (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 

257). Omarahoitusaste ilmaisee prosentteina yrityksen oman pääoman 

osuuden taseesta. Jos yrityksen omarahoitusaste on 60 %, on yrityksellä 

vastaavasti velkaa taseessaan 40 %. Vahva omarahoitusaste helpottaa 

toiminnan sopeutumista taloudellisesti heikkoihin aikoihin yrityksen suorit-
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teiden kysynnän laskiessa ja myyntitulojen pienentyessä. Tällöin se toimii 

eräänlaisena puskurina ja turvana kannattavuusvaihteluiden aiheuttamia 

rahoitusongelmia vastaan ja kertoo esim. rahoittajille yrityksestä vakaana 

sijoituskohteena. (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 20, 274) Yrityksen omava-

raisuusaste mittaa sen rahoitusrakennetta eli sitä, kuinka suuri osa yrityk-

sen kokonaisrahoituksesta perustuu omistajille kuuluvan omaan pää-

omaan (Laitinen & Luotonen 1996, 62). Omavaraisuusasteelle voidaan an-

taa YTN:n (1999, 58) mukaan seuraavanlaisia ohjearvoja: 

 

yli 40 %  hyvä 

 20   –  40 %  tyydyttävä 

 alle  20 %  heikko 

 

Suomalaisten yritysten omavaraisuusaste on kansainvälisesti ollut verrat-

tain alhainen. Pörssiyhtiöillä viime vuosina se on ollut 30–40 % ja pienyri-

tyksillä 10–15 %, kun USA:n ja Länsi-Euroopan vastaavat lukemat ovat 

olleet 50–60 %. Tällöin suomalainen yritys kestää kannattavuusheilahtelu-

ja rahoituksellisesti melko heikosti. Kannattavuuden heikkeneminen johtaa 

velkaisen yrityksen helposti lainanlyhennys- ja koronmaksuongelmiin. Vel-

kaantuminen voi myös nostaa rahoituskustannuksia, koska rahoittajat olet-

tavat yritykseen liittyvän riskin kasvavan velkaantumisen myötä varsinkin 

silloin, kun velkaantuneen yrityksen lainat ovat painottuneet lyhytaikaisiin. 

(Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 219; Neilimo & Uusi-Rauva  2001, 258) 

 

Vakavaraisuudesta saatavaa kuvaa voidaan tarkentaa kiinnittämällä huo-

miota rakennetarkastelun lisäksi yrityksen rahojen toiminnalliseen riittävyy-

teen ts. dynaamiseen vakavaraisuuteen (Laitinen & Luotonen 1996, 62). 

Silloin, kun yrityksellä on riittävästi tulorahoitusta, se kestää sekä absoluut-

tisesti että suhteellisesti suuremman vieraan pääoman rasitteen kuin niu-

kasti tulorahoitusta kerryttävä yritys. Rahoituksen riittävyyttä voidaan tar-

kastella käyttäen tunnuslukuina vieraan pääoman takaisinmaksuaikaa, lai-

nojen hoitokatetta ja tuloslaskelmasta suoraan saatavaa tulorahoitusta. 

(Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 219-222; Laitinen & Luotonen 1996, 62-
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63) Dynaamisen vakavaraisuuden tunnusluvuista suhteellinen velkaantu-

neisuus, jota myös velkaprosentiksi kutsutaan, sopii vertailuun yritysten 

välillä, vain mikäli vertailtavat yritykset edustavat samaa toimialaa. Tämä 

johtuu siitä, että joillain toimialoilla tarvitaan suuria investointeja tietyn lii-

kevaihtomäärän kerryttämiseen, kun taas toisilla aloilla voidaan kerryttää 

runsaasti liikevaihtoa suhteellisen pienillä investoinneilla. (Niskanen & Nis-

kanen 2003, 132) Suhteellisen velkaantumisen toimialasidonnaisuudesta 

huolimatta YTN (1999, 59) pitää jonkinlaisina ohjearvoina tuotannollisissa 

yrityksissä seuraavia: 

 

 alle 40 %  hyvä 

 40   - 80 %  tyydyttävä 

 yli 80 %  heikko 

 

Kansainvälisesti paljon käytetyssä ja Suomessakin yleistyneessä gearing-

tunnusluvussa varsinaisena vieraan pääoman eränä pidetään sitä velkojen 

määrää, jonka hoitamiseksi yrityksellä ei ole käytettävissä välittömästi 

kassavaroja (Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 216). Gearingin avulla tarkas-

tellaan yrityksen vieraan pääoman tasoa suhteessa omaan pääomaan ti-

lanteessa, jossa yritys ensin käyttäisi kaiken likvidin omaisuutensa korollis-

ten velkojen lyhentämiseen. Tilanne on tietysti teoreettinen, sillä todelli-

suudessa toimiva yritys ei tule toimeen ilman likvidiä omaisuutta. (Niska-

nen & Niskanen 2003, 33) Mitä suurempi on gearing, sitä velkaantuneem-

pi on yritys. Gearing-tunnusluku on negatiivinen, jos rahoja ja pankkisaa-

misia on velkoja enemmän.  YTN:n (1999, 60) mukaan gearing-

tunnusluvun arvon ollessa alle 1 voidaan sitä pitää hyvänä. 

 

Vakavaraisuuden tunnuslukujen arviointi ei aina ole kovin yksinkertaista. 

Ensinnäkin ongelmana on, että tilinpäätöksissä ei yleensä anneta suoraan 

tietoja yrityksen velkaantumismahdollisuudesta, esimerkiksi käyttämättä 

olevista vakuuksista. Välillisiä päätelmiä asiasta kuitenkin tehdään sekä 

taseen ja liitetietojen avulla että vakavaraisuutta kuvaavien tunnuslukujen 

nojalla. (Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 212-213) Lisäksi vakavaraisuuden 
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tulkintaa haittaa se, että esim. omavaraisuusastetta ei kaikissa markkinati-

lanteissa kannata päästää kasvamaan liian suureksi, koska velkaantumi-

sella on myös etuja. Yksi tällainen etu on vieraan pääoman omaa pää-

omaa pienempi tuottovaatimus, jota korkojen verovähennyskelpoisuus vie-

lä entisestään pienentää. Toinen asia, joka tekee hallitun velkaantumisen 

yrityksille tavoiteltavaksi, on niin sanottu velkaantumisen vipuvaikutus, 

jonka ansiosta yrityksen odotettu osakekohtainen tuotto kasvaa velkaan-

tumisasteen kasvaessa. Velkaantumisen vipuvaikutuksen kääntöpuolena 

on kuitenkin velkaantumisen myötä kasvava riski. (Niskanen & Niskanen 

2003, 130) Velkaisessa yrityksessä rahoitusrakenteen tervehdyttäminen 

tulorahoituksen avulla on usein hidasta, varsinkin jos yritys samanaikai-

sesti kasvaa. Tällöin kasvun rahoittaminen vaatii usein merkittävän osan 

tulorahoituksesta. Tällaisessa tilanteessa omavaraisuusasteen parantami-

nen on yleensä mahdollisia ainoastaan lisäsijoitusten avulla. Muita keinoja 

ovat mm. osakepääoman korottaminen ja pääomalainat. (Leppiniemi & 

Leppiniemi 2000, 219)  

 

Maksuvalmius eli likviditeetti – rahoituksen riittävyys 

 

Maksuvalmiudella eli likviditeetillä tarkoitetaan yrityksen kykyä selviytyä 

juoksevista maksuvelvoitteistaan ja yllättävistä maksuistaan. Maksuval-

miudessa on kysymys rahojen jokahetkisestä riittävyydestä. Heti käytössä 

oleva maksuvalmius ilmenee yrityksen kassavaroina ja välittömästi nostet-

tavina pankkitalletuksina. Maksuvalmiutta edustaa myös helposti rahaksi 

muutettavissa oleva varallisuus, kuten pörssinoteeratut arvopaperit, saa-

miset ja vaihto-omaisuus. Maksuvalmius on yrityksen taloudellisista toimin-

taedellytyksistä siinä mielessä kriittisin, että häiriöt siinä aiheuttavat yleen-

sä ongelmia myös kannattavuudessa. Jos yrityksen rahoitus ei riitä mak-

suvelvoitteiden maksamiseen, ei se voi jatkaa toimintaansa ennen kuin 

maksuvalmiuskriisi ratkaistaan, vaikka sen kannattavuus olisi hyväkin. 

Maksuvalmius on siten toiminnan häiriöttömän jatkumisen kannalta erittäin 

tärkeä toimintaedellytys. (Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 199; Niskanen & 

Niskanen 2003, 117; Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 20, 252; Laitinen ja Luo-
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tonen 1996, 47; Foster 1978, 28; Kettunen ym. 1976, 83; Lindqvist 1998, 

308; Aho & Rantanen 1994, 74) 

 

Maksuvalmiuden mittareiden perustana ovat taseen lyhytvaikutteiset erät, 

joita kutsutaan yhteisnimellä käyttöpääoma tai liikepääoma. Myös pelkäs-

tään taseen rakennetta tarkastelemalla on mahdollista saada kuva yrityk-

sen maksuvalmiudesta eli siitä, missä määrin ja miten nopeasti yrityksen 

resurssit ovat uudelleensuunnattavissa ja muutettavissa likvideiksi varoik-

si. (Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 207; Niskanen & Niskanen 2003, 117) 

Maksuvalmiutta voidaan tarkastella kuten vakavaraisuuttakin sekä dy-

naamisesta että staattisesta näkökulmasta.  

 

Dynaamisessa maksuvalmiudessa on kysymys siitä, miten hyvin yritys 

pystyy tulorahoituksellaan huolehtimaan maksuvelvoitteista tarvitsematta 

turvautua ulkopuoliseen rahoitukseen. Hyvä tulorahoituksen riittävyys ker-

too usein hyvin hoidetusta yrityksestä, jonka kannattavuus, rahoitus ja 

mahdollisuudet toiminnan kehittämiseen ovat kunnossa. (Laitinen ym. 

1999, 45-46) Dynaamista maksuvalmiutta voidaan mitata mm. rahoitustu-

losprosentilla tai rahoitusjäämäprosentilla. Laitisen ja Luotosen (1996, 57-

58) mukaan rahoitustulosprosentti on eräs keskeisimmistä yrityksen talou-

dellisia toimintaedellytyksiä kuvastavista tunnusluvuista. Luvun tärkeä 

asema perustuu heidän mukaansa siihen, että tulorahoituksen riittävyys 

on yrityksen ns. hengissä pitäjä. Rahoitustulosprosentin ehdoton alaraja 

on 0, jota suuremmat arvot merkitsevät sitä, että yrityksen liikevaihto on 

riittänyt lyhytvaikutteisten kulujen, rahoituksen kulujen, verojen ja par-

haimmassa tapauksessa myös pitkävaikutteisten kulujen (poistojen) kat-

tamiseen. Negatiivisen arvon omaava yritys on joutunut rahoittamaan ai-

nakin osan rahoituksen kuluista ja veroista muulla kuin tulorahoituksella.  

 

Staattisessa eli perinteisessä maksuvalmiudessa on kysymys yrityksen 

rahoituksellisesta puskurivarannosta eli siitä, miten hyvin yrityksen nope-

asti rahaksi muutettava tai muuttuva eli likvidi omaisuus kattaa lyhyellä 

tähtäyksellä erääntyvät velat. Mitä enemmän yrityksellä on likvidiä omai-
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suutta suhteessa lyhytaikaisiin velkoihin, sitä paremmaksi sen maksuval-

mius tästä näkökulmasta katsotaan. Tätä rahoituspuskuria voidaan hyö-

dyntää äkillisissä rahoitustarpeissa ja tulorahoituksen heilahtelutilantees-

sa. Puskurin on oltava sopiva suhteessa tulorahoituksen tasoon, sillä liian 

suuri puskuri merkitsee monesti varojen seisottamista tuottamattomassa 

käytössä. (Laitinen ym. 1999, 45-46; Laitinen & Luotonen 1996, 48) Staat-

tista maksuvalmiutta eli tilinpäätöshetken tilannetta mittavat tunnusluvut 

ovat quick ratio ja current ratio. Quick ratio mittaa yrityksen mahdollisuutta 

selviytyä lyhytaikaisista veloistaan pelkällä rahoitusomaisuudellaan ja sille 

YTN (1999, 63) antaa seuraavat ohjearvot: 

   

   yli 1  hyvä 

   0,5 -  1  tyydyttävä 

   alle 0,5  heikko 

 

Kansainvälinen suositusarvo quick ratiolle on 1, jolloin rahoitusomaisuus 

kattaa täysin lyhytaikaisen vieraan pääoman. Usein riittävänä varmistuk-

sena pidetään arvoa 0,7 tai enemmän. Tällöin 70 % lyhytaikaisista veloista 

on varmistettu rahoitusomaisuudella. (Laitinen & Luotonen 1996, 59; Nei-

limo & Uusi-Rauva 2001, 253-254) Eräissä tapauksissa quick ration sijasta 

käytetään tunnuslukua current ratio, jossa ajatellaan vierasta pääomaa ka-

tettavan myös vaihto-omaisuudella. Current ration ohjearvoina voidaan 

YTN:n (1999, 64) mukaan pitää:  

 

   yli 2  hyvä 

   1 - 2  tyydyttävä 

   alle 1  heikko 

 

Quick ratio -tunnusluku on current ratiota lyhytaikaisemman maksuvalmiu-

den mittari. Se mittaa yrityksen likviditeettiä ankarammin kuin current ratio. 

Quick ratiossa tunnusluvun osoittajasta on eliminoitu varastot, koska ne 

ovat hitaammin realisoitavissa. Current ration ja quick ration heikkous on 

siinä, että ne antavat kuvan yrityksen maksuvalmiudesta yhtenä lyhyenä 
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hetkenä eli taseen laatimispäivänä. Siten ne eivät esim. kerro, miten yri-

tyksen likviditeetti on tilikauden aikana vaihdellut. Tällaisia staattisia tilin-

päätösmittareita on myös melko helppoa manipuloida. Esim. verotussyistä 

juuri ennen tilinpäätöstä tehdyt ostot, jotka kasvattavat vaihto-omaisuuden 

määrää, saattavat erityisesti current ration osalta antaa liian hyvän kuvan 

yrityksen maksuvalmiudesta tilinpäätöspäivänä. Erityisesti silloin, kun yri-

tyksen maksuvalmiuden arvioidaan olevan tiukalla, tunnuslukuihin tulee 

suhtautua kriittisesti. Tällaisessa tilanteessa on ajateltavissa, että todelli-

nen tilanne saattaa olla tunnuslukujen osoittamaa heikompi. (Niskanen & 

Niskanen 2003, 120–121; Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 203; Laitinen 

Luotonen 1996, 59; Lindqvist 1998, 310)  

 

Uusia rahanlähteitä voidaan pyrkiä luomaan paitsi yrityksen ulkopuolelta 

pääomarahoitusta lisäämällä myös yrityksen sisältä sitoutuneita varoja ir-

rottamalla. Maksuvalmiuteen liittyviä maksuvalmiuden tilaa selittäviä tun-

nuslukuja ovat myös liikepääoman ja muunkin pääoman sitoutumista ku-

vaavat kiertoaika-tunnusluvut mm. vaihto-omaisuuden, ostovelkojen ja 

myyntisaamisten kiertoajat. (Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 200-201; Lai-

tinen & Luotonen 1996, 48, 59) Kiertoaika-tunnusluvut ovat hyvin yritys- ja 

toimialakohtaisia, joten niitä on syytä tulkita harkiten. Kiertoaikaluvut toimi-

vat lähinnä yrityksen toiminnan tehokkuuden mittareina.  

 

Yrityksen toiminnan laajuus ja kasvu 

 

Kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus muodostavat yrityksen 

varsinaiset taloudelliset toimintaedellytykset. Näiden lisäksi on kuitenkin 

tärkeätä ottaa huomioon yrityksen toiminnan tämän hetkinen laajuus ja 

merkittävyys sekä yrityksen koon ajallinen muuttuminen eli kasvu. Näitä 

tekijöitä voidaan periaatteessa mitata monesta kokoa kuvaavasta muuttu-

jasta esim. liikevaihdosta, myynnistä, taseen loppusummasta tai työnteki-

jöiden lukumäärästä.  Esim. yrityksen markkinaosuudesta tehdään pää-

telmiä vertaamalla sen liikevaihdon määrää muiden yritysten liikevaihtoon, 

toimialan liikevaihtoon tms. vertailukohtiin. Toiminnan laajuudella on siis 
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merkitystä arvioitaessa toista yritystä kilpailijana tai yhteistyökumppanina. 

(Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 110, 166; Lev 1974, 97; Niskanen & Nis-

kanen 2003, 251; Laitinen & Luotonen 1996, 45-46)  

 

Liikevaihdon rinnalla tätä vakaampana yrityksen koon mittarina käytetään 

usein taseen loppusummaa. Liikevaihto kuvaa yhden tilikauden toiminnan 

laajuutta, kun taas taseen loppusummaan vaikuttaa välittömästi yrityksen 

aikaisempi toiminta. Taseen loppusumma kuvaa myös yrityksen käytössä 

olevien resurssien yhteismäärää. Näin sen avulla kuvataan yrityksen mer-

kittävyyttä ja voimaa. (Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 175) Laitisen ja Luo-

tosen (1996, 64-65) mukaan yrityksen kasvunopeudelle on vaikea antaa 

selviä ohjearvoja. Kuitenkin heidän mielestään liikevaihdon kasvun osalta 

noin 10 %:n vuotuinen kasvu vastaa normaalikasvua, joka riittää takaa-

maan yrityksen kilpailukyvyn säilymisen ja rahoituksen kunnossa pysymi-

sen, mikäli kannattavuus on normaalitasoa. Kasvunopeus on aina vaaral-

linen, jos se johtaa liialliseen velkaantumiseen tai heikentyvään kannatta-

vuuteen.  

 

Eräs paljon käytetty yrityksen koon ja kasvun mittari varsinkin henkilöstö-

resurssisidonnaisilla aloilla on henkilökunnan määrä. Henkilöstömäärän 

perusteella voi saada käsityksen mm. organisaation rakenteesta, raskau-

desta, mukautumisalttiudesta ja yrityksen toiminnan tehokkuudesta. (Lep-

piniemi & Leppiniemi 2000, 77) Vertailtaessa eri yritysten henkilöstömää-

riin liittyviä tunnuslukuja, on pidettävä mielessä se, että osa yrityksistä os-

taa käyttämiään työpanoksia ulkopuolisina palveluina. Myöskään keski-

määräiset henkilöstöluvut eivät aina ole yhteismitallisia. Ne saattavat sisäl-

tää mm. lomautetut, osa-aikaiset tai kausityöntekijät. (YTN 1999, 67) Tästä 

syystä henkilömäärää koon ja kasvun mittarina yrityksen kasvua analysoi-

taessa tulee käyttää vain yhdessä muiden kasvua kuvaavien muuttujien 

kanssa (Aho & Rantanen 1994, 61).  
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Yhdistelmäluvut 

 

Edellä esitettyjen tunnuslukujen avulla voidaan saada selkeä käsitys yri-

tyksen kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja kas-

vusta. Jos tulokset eri tekijöiden suhteen eivät ole yhdenmukaiset, niin on 

vaikea tehdä yhteenvetoa siitä, mikä on yrityksen taloudellinen tilanne ko-

konaisuudessaan. Jos esim. kannattavuus on hyvä, mutta vakavaraisuus 

heikko, niin ei ole helppo sanoa, ovatko yrityksen taloudelliset toiminta-

edellytykset hyvät vai huonot. Tämän vuoksi kokonaiskuvan saamisen 

pohjaksi sopii hyvin sellainen mittari, joka mittaa näitä yrityksen taloudelli-

sia toimintaedellytyksiä yhdellä kaiken kattavalla tunnusluvulla. Konkurssi- 

ja rahoituskriisitutkimuksissa on johdettu useita tällaisia mittareita eli yhdis-

telmälukuja. (Laitinen & Luotonen 1996, 67-68) 

 
Näistä yhdistelmäluvuista käytetään kansainvälisesti nimikettä Z-luvut, joil-

le on ominaista tietynlainen salaperäisyys, sillä Z-luvun märittelevä rahoi-

tuslaitos tai muu vastaava taho ei yleensä julkaise luvunlaskemiseen käyt-

tämäänsä kaavaa. Kaavan salassapito on täysin perusteltua, koska kaa-

van määrittely on työlästä ja sen käytöllä voi olla keskeinen merkitys esim. 

pankin luottopäätöksissä. Sekä Suomessa että maailmalla on käytössä 

monia erilaisia Z-lukuja esim. Laitisen ja Prihtin Z-luvut. Laitisen yhdistel-

mämittari on osoittautunut varsin luotettavaksi ennustamaan toiminnan 

häiriötöntä jatkumista. Sen kriittinen raja on noin + 18. Jos Z-luvun arvo 

putoaa tätä rajaa pienemmäksi, on yrityksellä selvä riski joutua jonkinlai-

seen häiriötilaan eli rahoitukselliseen kriisiin. Jos tunnusluvun arvo nousee 

yli arvon 30, voidaan sitä pitää tyydyttävänä. Jos arvo on lähellä kriittistä 

rajaa, yrityksen on ehdottomasti pidettävä huolta tulorahoituksestaan ja 

pyrittävä nostamaan tuntuvasti omavaraisuusasteen arvoa. (Laitinen & 

Luotonen 1996, 68; Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 246-247; Niskanen & 

Niskanen 2003, 140) 
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3.2.4 Toimialavertailu ja tunnuslukutulosten havainnollistaminen 
 

Tilinpäätösanalyysi ei suinkaan pääty tunnuslukujen laskemiseen, vaan 

vertailulla on tilinpäätösanalyyseissa keskeinen merkitys. Vertailun tarkoi-

tuksena on selvittää, voidaanko yksittäisen yrityksen yhden vuoden tun-

nuslukuja pitää esim. hyvinä, huonoina vai keskinkertaisina. Vertailumene-

telmät voidaan Niskasen & Niskasen (2003, 199) mukaan jaotella yrityk-

sen sisäiseen vertailuun, toimialavertailuun ja yritysten väliseen vertailuun. 

Lisäksi tunnuslukuja voidaan verrata hyväksyttyihin normeihin tai standar-

deihin esim. YTN:n julkaisemiin normiarvoihin, joita esiteltiin edellä tunnus-

lukujen yhteydessä. Analyysin vertailukohteiden perusteella tilinpäätös-

analyysi voidaan jaotella tiettyä vuotta koskevaan ajalliseen poikkileik-

kausanalyysiin ja peräkkäisten vuosien aikasarja-analyysiin. Poikkileik-

kausanalyysiä käytetään yleensä yrityksen tilanteen toteamiseksi, jolloin 

sitä voidaan verrata toisiin yrityksiin. Aikasarja-analyysin avulla voidaan 

tarkastella lukujen kehitystä jonkun ajan kuluessa ja pyritään ennusta-

maan yrityksen tulevaa kehitystä mm. trendin avulla. (Foster 1978, 24)  

 

Leppiniemen ja Leppiniemen (2000, 89-90) kokemusten mukaan parhaiten 

yritysten taloudellisten toimintaedellytysten vertailu onnistuu, kun vertailuja 

tehdään saman toimialan yrityksiin, jolloin toimialakohtaiset erot tulevat 

huomioiduiksi. Tämä pätee varmasti tutkittaessa uuden talouden toimialo-

ja, sillä niiden erot perinteisiin toimialoihin verrattuna ovat varsin suuret, 

jolloin vertailu näiden erityyppisten toimialojen kesken on miltei mahdoton-

ta. Tilastotietoja eri toimialoilta on saatavissa mm. rahoituslaitosten yritys-

tutkimusosastojen ja muiden sijoituspalveluyritysten sijoitustoiminnan tu-

eksi laatimista toimialaselvityksistä eli niin sanotuista toimialatilastoista. 

Nämä toimialatilastot on usein laadittu noudattaen Tilastokeskuksen toimi-

alaluokitusta. (esim. TOL2002:n luokka 72 - tietojenkäsittelypalvelu) Täl-

löin ensisijaisena valintakriteerinä on käytetty yritysten tuotteiden tai tuo-

tantoprosessien samankaltaisuutta. (Laitinen & Luotonen 1996, 76; Niska-

nen & Niskanen 2003, 210-211; Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 31) 
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Toimialavertailulla tarkoitetaan sitä, että yrityksen tunnuslukua verrataan 

sen edustaman toimialan saman vuoden tilastollisiin tunnuspiirteisiin kuten 

keskiarvo, hajonta, kvartiilit jne. Toimialan historialliseen kehitykseen ver-

taamalla pyritään saamaan selville, ovatko yrityskohtaiset tekijät vaikutta-

neet jonkin tunnusluvun ajalliseen trendiin vai onko kehitys kulkenut samo-

ja linjoja kuin muillakin saman toimialan yrityksillä.  Mikäli yritys menestyy 

useina peräkkäisinä vuosina toimialan keskimääräistä yritystä paremmin, 

voidaan päätellä, että sitä on johdettu keskimääräistä paremmin. (Niska-

nen & Niskanen 2003, 197-210) Tietoja verrattaessa on kiinnitettävä huo-

miota siihen, että hyvän vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi kaikkien yri-

tysten tiedot on jokaisena vuonna oikaistu mahdollisuuksien mukaan sa-

moilla periaatteilla, ja että jotkut tunnusluvut soveltuvat vertailuun toisia 

huonommin ja jotkut toisia paremmin. (Aho & Rantanen 1994, 57; Leppi-

niemi & Leppiniemi 2000, 89-90) Tunnusluvuille ei ole asetettavissa abso-

luuttisia hyvyyden tai huonouden rajoja, mutta vertaamalla toimialan tilas-

toihin tunnusluvun saama arvo voidaan luokitella tietyllä toimialalla toimivi-

en yritysten joukossa hyväksi tai huonoksi. (Neilimo & Uusi-Rauva 2001, 

28; Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 89-90, 225) Tällä tavalla muita parem-

mat ja muita huonommat yritykset voidaan kohtuullisella tarkkuudella tun-

nistaa, mikä on tilinpäätöksen hyväksikäyttöä ja johtopäätöksiä ajatellen 

riittävää.  

 

Laskelmien ja vertailujen tekemisen jälkeen tilinpäätösanalyysissä pyritään 

pelkkien lukuarvojen teknisen toteuttamisen lisäksi arvioimaan lukuihin 

vaikuttaneita tekijöitä ja selvittämään lukujen taustalla olevia syy-

seuraussuhteita (Niskanen & Niskanen 2003, 21, 355). Tällä tavoin voi-

daan esim. arvioida yksityiskohtaisemmin sitä, ovatko joidenkin tunnuslu-

kujen saamat huonot tai hyvät arvot satunnaisia vai kertovatko ne pidem-

män aikavälin muutoksista. Näitä syy-seuraussuhteita on syytä havainnol-

listaa taulukoiden ja kuvioiden avulla, joista voi helposti vetää erilaisia joh-

topäätöksiä yrityksen taloudellisista toimintaedellytyksistä sekä tulevai-

suuden arvioita kehityksestä, joskin tietyin varauksin. Esim. tilinpäätös- ja 

tunnuslukuanalyysiin tärkeänä osana kuuluva aikasarja-analyysi voidaan 
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toteuttaa visuaalisesti piirtämällä tunnusluvuista graafisia kuvaajia, joiden 

perusteella voidaan analysoida nykytilannetta suhteessa tunnusluvun ai-

emmin saamiin arvoihin. Yksi paljon käytetty tapa toteuttaa aikasarja-

analyysia on vertailla tietyn vuoden lukua aikaisempien vuosien luvuista 

laskettuihin ala- ja yläkvartiileihin, joiden perusteella tunnusluvut jaetaan 

hyviin, keskinkertaisiin ja huonoihin sen mukaisesti, mihin kvartiiliin ne 

kuuluvat.  (Niskanen & Niskanen 2003, 201–204) Kaikkia lukujen taustalla 

olevia tekijöitä ei kuitenkaan yleensä saada selville tilinpäätösinformaation 

puutteellisuuden ja tilinpäätösanalyysiin liittyvien ongelmien vuoksi.  

 

3.3 Tilinpäätösanalyysin ongelmat 
 
Tilinpäätöksiin ja tilinpäätösanalyysiin liitetään teoriapohjan kehittymättö-

myyden lisäksi muitakin ongelmia mm. tunnuslukujen mittausongelmia se-

kä tilinpäätösaineistoon ja tulosten tulkintaan liittyviä ongelmia. Lisäksi 

tunnusluvun toimivuuden voidaan katsoa riippuvan kahdesta jo aiemmin 

mainitusta tekijästä: tunnusluvun validiteetista ja reliabiliteetista. Ennen 

johtopäätösten tekemistä on hyvä miettiä, ovatko tilinpäätösanalyysillä 

saadut tulokset riittäviä ja voiko niistä luotettavasti tehdä arvioita yritysten 

taloudellisista toimintaedellytyksistä sekä tulevaisuudesta. Yrityksen tilin-

päätöksessähän heijastuu miltei kaikki yrityksen eri tasoilla tapahtuva in-

himillinen päätöksenteko, jolloin yleistävien johtopäätösten teko on useis-

sa tapauksissa kyseenalaista (Aho & Rantanen 1994, 11). Lisäksi Feroz 

ym. (2003) ovat todenneet tilinpäätösanalyysin erääksi tärkeäksi ongel-

maksi sen subjektiivisuuden. Analyysin tekijähän yksin valitsee tilinpää-

tösanalyysissä käyttämänsä tunnusluvut, joiden pohjalta tekee johtopää-

töksensä. 

 

Tunnuslukujen käytössä ja tulkinnassa on otettava huomioon se, että nii-

den mittaustulosten tarkkuus riippuu ennen kaikkea niiden pohjana olevan 

tilinpäätösaineiston luotettavuudesta (Laitinen 2002b, 12). Martikainen ym. 

(1995, 34-44)  ovat tutkimustensa tuloksena todenneet, että tunnuslukujen 

suhdelukumuotoisuus aiheuttaa omat heikkoutensa. Tunnusluvun nimittäjä 
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voi saada arvon nolla, jolloin tunnusluku saa arvon + ääretön, joka voi ai-

heuttaa vääristyneitä tuloksia tunnuslukujen tulkinnan osalta. Sama on-

gelma esiintyy laskettaessa tunnuslukuja pienellä jakajalla. (Rees 1995, 

94) Suhdeluku voi myös hävittää tietoa. Pelkästä tunnusluvustahan ei voi 

päätellä johtuuko sen arvon muutos jaettavan vai jakajan muutoksesta. 

Tämän vuoksi suhdelukujen rinnalla kannattaa tarkastella myös absoluut-

tisia lukuja. (Laitinen & Laitinen 2004, 220-221) Lisäksi tunnuslukujen tilas-

tolliseen analyysiin ongelmia tuo se, että tunnusluvut eivät ole aina nor-

maalijakautuneita (Foster 1978, 175). Aho (1980, 48) on tutkimuksessaan 

todennut, että useimmat tunnusluvut ovat vinoja positiiviseen suuntaan. 

Tämä johtuu siitä, että useat tunnusluvut eivät saa negatiivisia arvoja eli 

ne alkavat nollasta. Vinous aiheuttaa ongelmia tilastollisia tutkimuksia teh-

täessä, sillä useimmat tilastolliset testit ja työkalut olettavat muuttujien ole-

van normaalijakautuneita.  

 

Tilinpäätösanalyysin eräs keskeisistä vaikeuksista käytettäessä sitä yritys-

ten taloudellisen tilanteen vertaamiseen on yritysten keskinäinen vertailu-

kelpoisuus siinä mielessä, että tunnuslukujen käyttäminen tuottaisi mielek-

käitä tuloksia. Erityisen vaikean yritysten verrattavuusongelman Laitinen 

(1981, 22) on havainnut kannattavuuden mittareiden yhteydessä, koska 

ne antavat täysin toisistaan poikkeavia tuloksia, vaikka niiden periaattees-

sa pitäisi mitata samaa taloudellista perustekijää. Toimialavertailun osalta 

uusi talous tuo tilinpäätösten vertailtavuudelle omat haasteensa. Uuden 

talouden toimialoja on varsinkin laskentatoimen näkökulmasta vaikea si-

joittaa varmasti tiettyyn toimialaluokkaan. Esim. ohjelmointiyrityksen toi-

minta voi pääasiassa olla ohjelmointia, vaikka yritys saa tuottonsa esim. 

laitemyynnistä. Toisaalta taas yritys voi toimia aivan muulla toimialalla, 

mutta tehdä pääasiassa ohjelmointia, esim. eräät sähköliikkeet. Toisaalta 

yritys voi myydä ohjelmistotuotteita, mutta saada tulonsa käyttökoulutuk-

sen, oheismateriaalien ja ohjelmistojen kautta. (katso Hyvönen 2003, 3; 

Kuivalainen 2003, 16) 
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Lisäksi on muistettava, että yleinen laskentatoimi tuottaa tietoa jo tapahtu-

neesta kehityksestä. Tilinpäätösanalyysi kuvaa yrityksen menneisyyttä ja 

antaa samalla kuvan tarkasteluhetken tilanteesta. Vaikka analyysitulosten 

merkitystä ei tule pitää liian suurena, Asikaisen (1981, 283) mukaan niiden 

avulla voidaan kuitenkin arvioida yrityksen johdon onnistumista tehtäväs-

sään ja toisaalta ne muodostavat sen perustan, jolle tulevaisuuden nu-

meerinen ennakointi pohjautuu. Uuden talouden toimialoilla tämä ennus-

tettavuus ongelma kuitenkin korostuu. Korkean teknologian yritysten tilin-

päätösanalyysin tulkinnan osalta ongelmia aiheuttavat toimialan nopea 

kehitys, negatiivinen tulos ja vertailuyritysten puute (katso Saarnio ym. 

2000, 63-65). Uudessa taloudessa hyvien ja huonojen vuosien syklit seu-

raavat nopealla tahdilla toisiaan. Kuten Laitinen ja Laitinen (1998) ovat tut-

kimustensa tuloksena todenneet, että tunnuslukuanalyysin perusteella ei 

välttämättä ole havaittavissa konkurssin uhkaa ennen kuin vasta konkurs-

sia edeltävänä vuonna. Aiempien vuosien havaintojen perusteella tehdyt 

ennusteet saattavat siis johtaa harhaan. Lisäksi uuden talouden toimialoil-

la yritykset saavat voittonsa vasta pitkän, paljon kustannuksia aiheuttavan 

tuotekehitysvaiheen jälkeen, jolloin monet alkavat yritykset toimivat alku-

vuotensa negatiivisella liikevaihdolla. Tulevaisuutta voi ennustaa tarkaste-

lemalla yrityksen historiallista kasvuvauhtia, mutta jos tulos on ollut jatku-

vasti negatiivinen tai yritys on toiminut vasta vähän aikaa, ei tämäkään 

menetelmä anna oikeaa tulosta.   

 

On myös huomioitava, että tilinpäätösanalyysissä käytettävät tunnusluvut 

ovat yrityksen taloudellisten päätösten oireiden kuvaajia. Niiden avulla voi 

harvoin tehdä lopullisia johtopäätöksiä yrityksen todellisesta taloudellisesta 

tilanteesta. Pelkkien tilinpäätöstietojen perusteella voidaan tehdä alustava 

syy- ja seurauskartoitus. Toisaalta tunnusluvut osoittavat kiinnostavat koh-

teet, joiden tarkempi tutkiminen esim. yrityksen reaaliprosessiin (tuotan-

toon, markkinointiin jne.), yrityksen edustamaan toimialaan tai koko kan-

santalouden tilanteeseen tutustumalla, voi tuoda julki ongelmien perim-

mäiset syyt. (Lev 1974, 31; Aho & Rantanen 1994, 36) Tunnusluvuista 

tehtävät johtopäätöksethän ovat mitä suurimmissa määrin sidoksissa mo-
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nin tavoin tulkinnan kohteena olevan yrityksen erityspiirteisiin ja yrityksen 

toimintaympäristöön. Tulkintaan vaikuttaa myös se, onko yrityksellä me-

neillään kasvuvaihe, rakennemuutos, sukupolvenvaihdos tms. erityistilan-

ne. (Leppiniemi & Leppiniemi 2000, 32-33)  

 

Tilinpäätöstunnusluvut eivät anna kokonaiskuvaa yrityksen toimintaedelly-

tyksistä. Lukujen pohjalta syitä heikentyneeseen kehitykseen voi löytää 

mm. hallitsemattomasta kasvusta, mutta strategiset tekijät, yritysjohdon 

päätökset lukujen takana eivät tule esiin. Luotettava ennuste yrityksen ta-

loudellisen tilanteen kehittymisestä tai menestymis- ja epäonnistumispro-

sessin arvioimisesta voidaan tehdä ainoastaan siinä tapauksessa, että yri-

tyksen sisäinen syy- ja seurausverkosto tunnetaan. On siis tiedettävä, mis-

tä tähänastinen kehitys johtuu, mitä yritysjohto on tehnyt tai aikoo tehdä 

yrityksen menestymisen varmistamiseksi ja mikä on toimintaympäristö 

huomioonottaen toimenpiteiden onnistumisen todennäköisyys. Toisin sa-

noen tilinpäätöstietojen osoittamalle taloudelliselle tilanteelle ja sen kehi-

tykselle on löydettävä selitys toisaalta, yrityksen strategisista tekijöistä eli 

kriittisistä menestystekijöistä esim. asiakastyytyväisyydestä, yrityksen si-

säisestä tehokkuudesta ja yrityksen innovoivuudesta ja oppivaisuudesta. 

(Laitinen & Luotonen 1996, 83-84) Myös Laitisen (2002b,16) mielestä yri-

tyksen strategisilla taustatekijöillä on olennainen merkitys tilinpäätösana-

lyysin antamien tulosten täydentäjänä. Hän onkin pyrkinyt kehittämään ti-

linpäätösanalyysiä kohti pitkän tähtäyksen analyysiä, jonka perustan muo-

dostavat kasvu-, tulontuottamis- ja rahoitusprosessien kartoittaminen ja 

niiden pohjalta laadittavat ennusteet sekä yrityksen arvon määrittäminen. 

Nähtäväksi jää, kuinka sidosryhmät omaksuvat tämän uuden strategisen 

tilinpäätösmallin. 
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4 KOHDEYRITYSTEN ANALYYSI 
 

Tutkimuksen neljännessä luvussa esitellään Katapultti-hankkeen perus-

joukko sekä käydään läpi tutkimuksen kohdeyritysjoukon valintaprosessi. 

Myös kohdeyritysjoukko kuvaillaan ja tarkastellaan sen tilinpäätöksiä sekä 

tehdään tilinpäätösanalyysit. Tavoitteena on laskettujen tunnuslukujen 

pohjalta kuvailla Kaakkois-Suomen ICT-klusterin taloudellista kehitystä vii-

den vuoden (1998-2002) ajalta ja jakaa klusterin yritykset kahteen jouk-

koon: menestyviin ja menestymättömiin sekä selittää yritysten menestystä 

ja menestymättömyyttä.  

 

4.1 Hankkeen perusjoukko ja tutkimuksen kohdeyritysjoukon valin-
taprosessi 

 

Katapultti-hankkeen kohdeyritysten valinta perustuu hankkeen laatimaan 

yrityslistaan. Pääasiallisina tietolähteinä valinnassa käytetään aiempia tut-

kimuksia varten laadittuja yrityslistoja, Sinisen Kirjan Internet-palvelua 

(Bluebook) sekä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmää (YTJ). Valintakriteerit 

perustuvat Tilastokeskuksen Toimialaluokitukseen vuodelta 2002 

(TOL2002). Listan yritykset kuuluvat päätoimialansa perusteella TOL2002 

luokituksen mukaisesti luokkaan 72 eli tietojenkäsittelypalvelu. Alaluokista 

ovat mukana mm: 

 721001  Atk-laitteistokonsultointi 

 72210   Ohjelmistojen kustantaminen 

- 722101 Valmisohjelmistojen suunnittelu ja valmistus 

 72220 Muu ohjelmistojen suunnittelu, valmistus, konsultointi 

- 722201 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, muu 

- 722202 Atk-konsultointi 

 723001  Tietojenkäsittely 
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 724011 Tietokantapalvelut 

 724021 Tietoverkkopalvelut 

 726001 Tietojenkäsittelypalvelu, muu 

 

Joidenkin yritysten valinnalle ei löydy perustetta toimialaluokituksista, mut-

ta ko. yrityksissä tiedetään harjoitettavan em. tyyppistä toimintaa. Lisäksi 

valintakriteereiksi asetetaan myös se, että yrityksen toiminnan on oltava 

aktiivista ja ”ammattimaista”. Yrityksen tulee olla ALV-velvollinen ja kuulua 

ennakkoperintärekisteriin. Työnantajarekisteriin kuuluminen ei ole välttä-

mätöntä. Lisäksi tarkistetaan, että hakukoneista, www-sivuilta, puhelinluet-

telosta jne. saatava tieto tukee valintaa. (katso Karvonen 2004) Hankkeen 

yrityslistan yrityksiä kutsutaan tutkimuksessa nimellä ”perusjoukko”. 

Hankkeen listan yrityksistä julkiset laitokset ja suuret päätoimialoiltaan täy-

sin TOL2002:n luokasta 72 poikkeavat yritykset jätetään kokonaan tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle.  

4.1.1 Perusjoukon kuvaus 
 
Edellä mainittujen kriteerien pohjalta hankeen puolesta kootaan noin 170 

ICT-yritystä kattava tietokanta. Kuten kuviosta 9 käy ilmi, suurin osa perus-

joukon yrityksistä toimii alueen suurimmissa kaupungeissa Lappeenran-

nassa (29 %) ja Kotkassa (16 %). Perusjoukon yrityksistä Kouvolassa (9 

%), Haminassa (3 %), Kuusankoskella (5 %) ja Imatralla (7 %) toimii sel-

västi vähemmän ICT–yrityksiä. Osalla (19 %) yrityksistä on päätoimipaikka 

muualla Suomessa, mutta sivutoimipaikka Etelä-Karjalassa tai Kymen-

laaksossa. 
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Kuvio 9. Kaakkois-Suomen ICT-yritysten alueellinen jakautuminen 
 

Muut toimipaikat (11 %) käsittävät mm. Joutsenon, Luumäen, Savitaipa-

leen, Valkealan ja Jaalan (1-2 yritystä / kunta). Perusjoukon yritykset ovat 

keskimäärin varsin nuoria mediaaniyrityksen iän ollessa noin seitsemän 

vuotta. Vanhin yrityksistä on perustettu vuonna 1883 ja nuorin 2003. Yri-

tyksistä 40 % on perustettu vuonna 2000 tai sen jälkeen. Lisäksi muutama 

yritys on aikaisemmasta perustamisvuodestaan huolimatta, Sinisen Kirjan 

ja YTJ:n historiatietojen pohjalta oletettavasti aloittanut varsinaisen toimin-

tansa 2000-luvulla. 

 

Kuvion 10 mukaan yhtiömuodoltaan selvästi suurin osa (75 %) perusjou-

kon yrityksistä edustaa osakeyhtiöitä. Näistä vain yhdeksän kappaletta (n. 

5 %) on julkisia pörssissä noteerattuja yrityksiä, joista enemmistö on alu-

eella toimivia sivutoimipisteitä. 
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Kuvio 10. Kaakkois-Suomen ICT-yritysten yhtiömuodot 
 

Lisäksi perusjoukkoon sisältyy kolme osuuskuntaa. Henkilöyhtiöitä perus-

joukon yrityksistä on 39 kappaletta (23 %), joista 25 yritystä toimii yksityi-

senä liikkeenharjoittajana. Kun toiminta laajenee ja mukaan tulee elinkei-

nonharjoittajan lisäksi ulkopuolisia työntekijöitä, on toiminta järkevä orga-

nisoida juridisesti soveltuvimpaan muotoon esim. osakeyhtiöksi. Verotuk-

sellisesti eri yhtiömuotojen välillä ei juuri ole eroja. Erot tulevat esiin erilai-

sissa rahoitusmahdollisuuksissa: vain osakeyhtiössä on mahdollista hank-

kia pääomaa osakeanneilla, vaihtovelkakirja- ja pääomalainoilla. Tällä ta-

voin toiminnan kasvattaminen on helpompaa, koska riskiä jakamaan voi-

daan ottaa useampia tahoja. Myös työntekijöiden ja sidosryhmien sitout-

taminen yhtiöön optioilla ja osakkuuksilla on mahdollista vain osakeyhtiös-

sä. (Pitkänen ym. 2003, 104) Nämä edut selittävät pienien osakeyhtiöiden 

suuren määrän toimialalla. 

 

Yleisesti voidaan todeta, että Kaakkois-Suomen ICT-klusterin yritykset 

ovat nuoria. Melkein puolet yrityksistä on perustettu viimeisen neljän vuo-

den aikana. Tämä tukee aiempien tutkimusten tuloksia, joissa on tutkittu 

ICT-yrityksiä sekä Etelä-Karjalan että koko Suomen alueella. (katso Puu-

malainen ym. 2001; Karine ym. 2004) Lisäksi suurin osa yrityksistä toimii 

alueen suurimmissa kaupungeissa. Perusjoukon yritysten kokoa liikevaih-
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don tai henkilöstömäärän perusteella ei voida tarkkaan ilmoittaa, sillä kai-

kista yrityksistä ei ko. tietoa ole tällä hetkellä saatavissa. Voidaan vain 

olettaa yhtiömuodon perusteella yritysten olevan melko pieniä, sillä julkisia 

päätoimipaikkansa Kaakkois-Suomessa omaavia osakeyhtiöitä on vain 

muutama ja yksityisten liikkeenharjoittajien joukko on suhteellisen suuri.  

 

4.1.2 Kohdeyritysten valinta 
 

Hankkeen yrityslistalta edellä kuvatusta ns. perusjoukosta karsittiin tilin-

päätösanalyysiin sopimattomat yritykset. Kohdeyrityksiksi saatiin näin 44 

yritystä perusjoukon 166 yrityksestä, eli 73 % yrityksistä jouduttiin jättä-

mään tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Tilinpäätösanalyysiin hyväksyttyjä 

yrityksiä kutsutaan tutkimuksessa ”kohdeyrityksiksi”. Kohdeyritysjoukko 

jää pieneksi, jolloin varsinainen tilastollinen tutkimus ei ole mahdollista. 

Joudutaan turvautumaan laadulliseen, kuvailevaan ja olettamuksia esittä-

vään analyysitapaan. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät näin jo perusjoukon 

ulkopuolelle jätetyt julkiset laitokset (mm. sairaalat) sekä päätoimialaltaan 

TOL2002:n luokasta 72 poikkeavat suuret, kuitenkin syystä tai toisesta 

hankkeen listalle hyväksytyt yritykset (mm. aluetta hallitsevat suuret met-

säteollisuusyritykset).  Lisäksi karsinnan kohteeksi joutuvat tarkastelujär-

jestyksessään: 

 

- yritysten sivutoimipaikat (yrityksen kotikunta ei sijaitse Etelä-

Karjalassa tai Kymenlaaksossa), joista ei ole erikseen saatavissa ti-

linpäätöstietoja 

- henkilöyhtiöt, joista ei tilinpäätöksiä ole saatavissa valitusta lähtees-

tä, koska näillä yrityksillä ei ole tilinpäätösten julkistamisvelvollisuut-

ta 

- tarkastelukauden aikana toimintansa lopettaneet yritykset, uudet 

vuonna 2001 tai sen jälkeen perustetut yritykset sekä oletettavasti 

vuosituhannen alussa toimintansa aloittaneet aiemmin perustetut 

yritykset, joista ei ole vielä saatavissa useamman vuoden tilinpää-

töksiä 
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- yritykset, joista ei syystä tai toisesta saada tilinpäätöstietoja  

- yritykset, jotka tarkemman tutkimisen jälkeen edustavatkin muuta 

toimialaa, eivätkä sovellu tutkimuskohteeksi. 

  
Taulukko 2.  Syyt perusjoukosta karsiutumiseen 

 

  Karsiutumisen syy 
Yritysten 

lkm 
Osuus perusjou-

kosta 
Koko perusjoukko   166   

  ei tilinpäätöksiä 1 0,6 % 
  henkilöyhtiö 39 23,5 % 
  lopettanut 1 0,6 % 
  muu päätoimiala 8 4,8 % 
  perustamivuosi 24 14,5 % 
  sivutoimipaikka 32 19,3 % 
  toiminnan aloittamisvuosi 17 10,2 % 

Karsiutuneet yri-
tykset yhteensä   122 73,5 % 
Kohdeyritykset 
yhteensä   44 26,5 % 

  

 

Suurimmat syyt listalta karsiutumiseen ovat yrityksen yhtiömuoto, sivutoi-

mipaikka ja perustamisvuosi (yhteensä 57 % yrityksistä). Hankkeen listalta 

karsiutuu pois varsin monia yrityksiä, mutta saadun yritysjoukon oletetaan 

jollakin tapaa kuvaavan kohdeklusterin keskimääräistä yritysjoukkoa.  

 

4.2 Kohdeyritysten tilinpäätösinformaatio ja tilinpäätösanalyysi 
 

4.2.1 Tilinpäätösten saatavuus 
 
Kohdeyritykset ovat osakeyhtiöitä, joten tilinpäätökset kerätään patentti- ja 

rekisterihallituksesta (2004), jonne osakeyhtiöiden tulee ne vuosittain toi-

mittaa.  Lähtökohtana on viiden tilinpäätöksen käyttö tutkimuksessa vuosil-

ta 1998–2002, mutta lyhyempikin aikasarja otetaan huomioon kohdeyritys-

joukon harvalukuisuuden johdosta.  
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Taulukko 3.  Kohdeyrityksistä saadut tilinpäätökset ajanjaksoittain 

 

  Ajanjakso 
Yritysten 
lkm Osuus kohdeyritysjoukosta 

  1998-2001 2 4,5 % 
  1998-2002 3 6,8 % 
  1999-2000 3 6,8 % 
  1999-2001 5 11,4 % 
  1999-2002 18 40,9 % 
  2000-2001 1 2,3 % 
  2000-2002 7 15,9 % 
  2001-2002 5 11,4 % 
Yhteensä   44 100,0 % 

 

Kuten taulukko 3 osoittaa, tilinpäätökset määritellyltä ajanjaksolta 1998-

2002 on mahdollista saada vain muutamalta yritykseltä (3:ltä 44:stä).  

Koska laki tilinpäätösten toimittamisesta patentti- ja rekisterihallituksen 

kaupparekisteriin astui voimaan vuonna 2000, on ymmärrettävää, että 

vuoden 1998 tilinpäätöksiä ei ole saatavilla. 1999 vuoden tilinpäätösluvut 

löytyvät vuoden 2000 tilinpäätösten vertailutietoina.  Suurin osa kohdeyri-

tyksistä on toimittanut kaupparekisteriin tilinpäätöksensä vuosilta 1999-

2002. Nuorilta yrityksiltä puuttuu tilinpäätöksiä määritellyn ajanjakson alus-

ta, mutta nämä yritykset on otettu analyysiin mukaan. Rajana on pidetty 

perustamisvuotta 2000, jolloin yritysten ensimmäinen täysi tilikausi on 

vuoden 2001 tilikausi. Yllättävää on, että myös uusimpia (vuoden 2002) 

tilinpäätöksiä ei kaikilta toiminnassa olevilta yrityksiltä ole saatavissa (11 

yritykseltä puuttuu). Joko yritykset toimittavat tilinpäätökset kaupparekiste-

riin jonkinlaisella viiveellä tai ne julkaistaan patentti- ja rekisterihallituksen 

toimesta varsin verkkaisella aikataululla. Voi myös olla, että näillä yrityksil-

lä menee joko liian hyvin tai huonosti, jolloin ne ovat päättäneet olla toimit-

tamatta tilinpäätöksiään kaupparekisteriin jopa sanktioiden uhalla. 

 

4.2.2 Tilinpäätösinformaatio ja tilinpäätöksistä tehtyjä havaintoja 
 

Leppiniemen ja Leppiniemen (2000, 96-98) mukaan jo tilinpäätöksiä luke-

malla voi saada tarvitsemansa tiedon tarkasteltavan yrityksen tilasta. Koh-

deyritysten tilinpäätösten ulkoasu ja sisältö kuitenkin vaihtelevat suuresti. 
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Kuten olettaa saattaa, mitä suurempi / tunnetumpi yritys on, sitä selkeämpi 

on tilinpäätös. Lisäksi pörssiyhtiöiltä vaaditaan tarkemmat selvitykset yhti-

ön taloudesta, rakenteesta sekä tulevaisuuden suunnitelmista. Koska suu-

rin osa kohdeyrityksistä on pieniä osakeyhtiöitä, tilinpäätösinformaatio nii-

den osalta on varsin suppeaa. Myös annettujen liitetietojen niukkuus on 

yleistä. Vaaditut luvut (liikevaihto, tulos, taseen erät jne.) on mahdollista 

löytää, mutta se mistä luvut koostuvat, jää vielä annettujen liitetietojenkin 

valossa epäselväksi. Toimintakertomukset ovat yleisesti niukkasanaisia tai 

ne puuttuvat kokonaan. Lisäksi eräs yritys käyttää vielä vanhaa ennen 

vuotta 1997 käytössä ollutta tilinpäätöskaavaa. 

 

Leppiniemen ja Leppiniemen (2000, 84-86)  mukaan tilintarkastajan poik-

keaminen vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta on yrityksestä 

kiinnostuneelle merkittävä signaali siitä, että huolestuneisuuteen on aihet-

ta. Kohdeyritysten joukosta viidellä yrityksellä (11 %) on tilintarkastaja poi-

kennut vakiokaavasta. Näin tehdessään tilintarkastaja haluaa lausunnol-

laan jättää ongelman yrityksen itsensä vastattavaksi. Syinä vakiokaavasta 

poikkeamiseen kohdeyritysten osalta ovat mm. oman ja vieraan pääoman 

epäsuhta, jolloin osakepääoma on alle osakeyhtiölain edellyttämän rajan 

ja yhtiötä on kohdannut mahdollinen selvitystilan uhka sekä liialliset tuote-

kehityskustannusten aktivoinnit. Nämä seikat ovat suuren huomion arvoi-

sia, sillä kun vakiomuotoisuus on lähtökohta ja vallitseva käytäntö, siitä 

poikkeaminen kielii usein syvällisistä ongelmista yrityksen tilinpäätöksissä 

tai jopa taloudessa. 

4.2.3 Kohdeyritysten perustiedot 
 
Tilinpäätöksistä käy ilmi, että yritykset ovat sekä liikevaihdoltaan että hen-

kilöstömäärältään pieniä yrityksiä. Kohdeyritysten liikevaihto vaihtelee al-

kavan yrityksen nollaliikevaihdosta suurimman yrityksen 24,5 miljoonaan 

euroon keskiarvon ollessa n. 1,6 miljoonaa euroa. Joukossa on vain yksi 

yli 100 henkilöä työllistävä yritys, muutoin yritysten henkilöstömäärä vaih-

telee yhdestä osa-aikaisesta noin 20 henkilöön keskiarvon ollessa noin 15 

henkilöä. Toisin sanoen yritysjoukossa on harva vähän suurempi yritys ja 
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kaksi pörssiyhtiötä, mutta 3/4 kohdeyrityksistä ei täytä kirjanpitolain mukai-

sen suuren yrityksen kriteerejä. (Liite 1) Lisäksi tilinpäätösten liitetiedoista 

selviää, että osa yrityksistä (18 %) on nk. pöytälaatikkoyrityksiä. Näillä yri-

tyksillä on pienimuotoista liiketoimintaa, mutta ei täysipäiväistä henkilös-

töä. Monesti ne ovat yrittäjän sivuliiketoimintaa tai yhden toimeksiantajan 

yrityksiä, jolloin työntekijät saattavat olla lainassa toimeksiantajalta. Osa 

näistä on vasta toimintaansa aloittavia tuotekehitystä tekeviä yrityksiä.  

Tekes, Finvera tai TE-keskus ovat rahoittaneet noin viidesosaa yrityksistä 

joko pääomalainoin tai erilaisin tuin ja avustuksin. Neljäsosa vastanneista 

kuului konserniin joko emo- tai tytäryhtiönä ja yhtä monella yrityksellä oli 

erilaisia yhteistyösuhteita mm. tuotekehitysyhteistyötä. Toimialoiltaan suu-

rin osa kohdeyrityksistä kuuluu TOL2002 mukaan luokkaan 72220 eli muu 

ohjelmistojen suunnittelu (64 %). Loput yritykset jakautuvat tasaisesti 1-2 

yritystä / toimialaluokka sekä luokkaan 72 että muihin toimialaluokkiin esi-

merkkeinä: kone- ja prosessisuunnitteluun (74208), tietokoneiden tukku-

kauppaan (51840) ja puhelinliikenteeseen (64201). (Liite 4) Suurin osa 

kohdeyrityksistä (59 %) sijaitsee Etelä-Karjalassa ja näistä 73 % Lappeen-

rannassa.  

 

Huomion arvoista on se, että ICT-toimialan erityispiirteet (nopeus, aineet-

tomuus, verkostot ja kansainvälistyminen) käyvät ilmi tilinpäätöksistä. No-

peus toimialalla näkyy yrityskauppoina ja yritystoiminnan nopeakäänteisi-

nä ylä- ja alamäkinä. Yhteistyösuhteet ovat yleisiä ja yritykset toimittavat 

tuotteitaan maailman markkinoille. Tilinpäätöksiä tarkasteltaessa Leppi-

niemen (2004) esittelemien tilinpäätösten kriittisten kohtien avulla on toi-

mialan erityispiirteet otettava huomioon. Taseen aineettomien hyödykkei-

den osalta huomataan aktivoitujen kehittämismenojen suuri määrä, mikä 

on toimialalle ominaista. Tällöin niiden aktivointi taseeseen ei suoraan joh-

da johtopäätökseen, että yritys olisi vaikeuksissa. Vaihto-omaisuutta koh-

deyrityksillä ei juuri ole, eikä suurempia saamisia tai arvopapereita, joten 

näiden tarkasteluun ei kannata paneutua. Sijoitukset rajoittuvat pääosin 

omistajien tekemiin sijoituksiin ja toimialalle ominaisiin pääomalainoihin. 

Osinkoja jakavat muutamat kohdejoukon suurimpiin kuuluvat yritykset. Sa-
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tunnaisia eriä esiintyy jonkin verran. Jos satunnaisia eriä on tilinpäätöksis-

sä esiintynyt, niistä on poikkeuksetta mainittu tilinpäätöksen liitetiedoissa. 

Usein ne ovat ns. konserniavustuksia konsernin tytäryhtiöille. Näitä eriä on 

pyritty tilinpäätöksiä Excel-pohjaan syötettäessä oikaisemaan.  

 

Yhteenvetona kohdeyrityksistä voidaan todeta, että kohdeyritysjoukko on 

varsin heterogeeninen joukko ICT-yrityksiä. Suurin osa yrityksistä on toi-

mialaluokkansa osalta ns. ohjelmistotaloja. On paljon pieniä juuri aloitta-

neita tuotekehitystyötä tekeviä yrityksiä, pieniä jo toimintansa vakiinnutta-

neita konsernin tytäryhtiöitä ja suuria tunnettuja pörssiyhtiöitä. Yritykset 

toimivat kukin sarallaan, mutta suurimmalla osalla on varsin tiivistä yhteis-

työtä toisten yritysten kanssa. Koska toimialalla perustamiskustannukset 

ovat pienet, mutta tuotekehityskustannukset sitäkin suuremmat, useilla yri-

tyksillä on takanaan esim. Tekesin, sijoittajien, omistajien jne. taloudellinen 

tuki. 

 

4.2.4 Tilinpäätösanalyysi 
 
Tilinpäätösanalyysi suoritetaan Laitisen ja Luotosen (1996, 77) esittele-

män mallin mukaan aloittaen lähtötietojen eli tilinpäätösten muokkaamisel-

la. Aineiston muokkauksen perimmäisenä tavoitteena on strandardoida 

lähtöaineisto, jotta aineistojen vertailtavuus toistensa suhteen paranee. 

Tilinpäätöksiä oikaistaan YTN:n (1999) ohjeita noudattaen. Tasetta oikais-

taan poistoeron ja leasing-vastuiden osalta. Poistoerosta siirretään yhtiö-

verokannan mukainen osuus laskennalliseen verovelkaan ja leasingvas-

tuut (taseen liitetiedoista) lisätään taseen molemmille puolille. Aineettomis-

ta hyödykkeistä vähennetään sinne aktivoidut perustamis- ja tutkimusme-

not. Oman pääoman määrää oikaistaan tarvittaessa pääomalainojen osal-

ta, koska YTN:n (1999, 35) mukaan: ”pääomalaina tai sen osa muuttuu 

takaisinmaksukelpoiseksi vieraaksi pääomaksi, jos yhtiön viimeksi päätty-

neeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle osakepääomalle ja 

muille jakokelvottomille erille jää täysi kate ilman pääomalainaa. Tältä osin 

pääomalaina kuuluu vieraaseen pääomaan.” Ainoastaan kehityslaina-
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nimikkeellä kulkeva pääomalaina luetaan omaan pääomaan. Myös vara-

ukset ja vähemmistöosuus kuuluvat oikaistun oman pääoman lisäyksiin. 

Tuloslaskelmissa ei näytä esiintyvän oikaistavia eriä. Ainoana oikaisuna 

erään yrityksen tilikauden 2000 osalta oikaistaan liitetiedoissa mainitut yli-

poistot, joilla näyttää selvästi olevan vaikutusta yrityksen tulokseen. Lisäk-

si pyritään tunnuslukujen osalta käsittelemään yritysten vuotuisia arvoja. 

Tällöin muutetaan yritysten tulokset vastaamaan 12 kuukautta, jos tilikausi 

tästä poikkeaa. Lisäksi markat muunnetaan euroiksi sidotun valuuttakurs-

sin mukaan, jolloin 1 € on 5,94573 markkaa. 

 

Oikaisujen jälkeen tilinpäätösanalyysiä jatketaan mittauskohteiden ja nii-

den mukaisten analyysimenetelmien valinnalla. Mittauskohteiksi valitaan 

yrityksen taloudelliset toimintaedellytykset: kannattavuus, vakavaraisuus, 

maksuvalmius ja kasvu. Analyysitapana käytetään tunnuslukuanalyysiä. 

Tunnuslukuanalyysi valitaan, koska sen avulla suuri määrä tietoa on mah-

dollista kiteyttää muutamiin avainlukuihin, joiden avulla eri mittauskohtei-

den menestyksen vertaaminen on vaivattomampaa. Vertailukohteiden pe-

rusteella analyysitavaksi valitaan noin viiden peräkkäisen vuoden aikasar-

ja-analyysi.  

 

Tilinpäätösanalyysin tunnuslukujen joukko on erittäin lukuisa. Kuitenkin 

osa tunnusluvuista mittaa täsmälleen samoja asioita, jolloin on perusteltua 

tyytyä suppeaan joukkoon tunnuslukuja. Tunnusluvuiksi valitaan kaksi tai 

kolme tunnuslukua per mittauskohde. (taulukko 4) Tunnuslukujen valinta 

on täysin harkintaan perustuva. Toisaalta on pyritty valitsemaan tutkimuk-

sissa ja tutkijoiden luokittelujen mukaisesti käytetyimmät tunnusluvut. Tut-

kimuksessa käsiteltävien tunnuslukujen laskentakaavat esitetään liitteessä 

2. Laskemisessa pyritään täsmällisesti noudattamaan Yritystutkimusneu-

vottelukunnan antamia ohjeita.  
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Taulukko 4.  Valitut luokat ja tunnusluvut 

 

Luokka Tunnusluku 
Kasvu Liikevaihdon muutos-% 
  Liikevaihto/henkilö (henkilöstön tehokkuus) 
Kannattavuus Oman päoman tuotto-% 
  Sijotetun pääoman tuotto-% 
  Nettotulos-% 
Vakavaraisuus Omavaraisuusaste 
  Suhteellinen velkaantuneisuus (Velka-%) 
  Gearing 
Maksuvalmius Quick ratio 
  Current ratio 

 

Lisäksi Laitisen Z-luku poimitaan toimialavertailua ja menestyneiden / me-

nestymättömien yritysten ryhmittelyä varten. Kohdeyritysten tilinpäätöksis-

tä kerätään valituissa tunnusluvuissa tarvittavat tiedot, jotka syötetään 

laadittuun Excel-pohjaan. Samalla tehdään edellä mainitut oikaisut ja las-

ketaan tunnusluvut. Lisäksi Excel-pohjaan kerätään tilinpäätöksistä yritys-

ten perustiedot ja tilinpäätösten liitetiedoissa mainitut poikkeamat. Tästä 

pohjasta tiedot siirretään yhteenvetoja ja vertailuja varten SPSS-

ohjelmaan. Nämä yhteenvedot ja ryhmittelyt tehdään käyttäen muuttujina 

tunnuslukujen arvoja. Lisäksi kuvaillaan kohdeyritysjoukon tunnuslukujen 

kehittymistä eräänlaisten aikasarjakuvioiden avulla. 

 

4.3 Kohdeyritysjoukon taloudellinen kehitys vuosina 1998-2002 
 

Tunnuslukuanalyysi toteutetaan kohdeklusterin osalta aikasarja-

analyysillä. Tämä analyysi toteutetaan piirtämällä kohdeyritysten tunnuslu-

vuista graafisia viivakuvaajia, joiden perusteella analysoidaan nykytilan-

netta suhteessa tunnusluvun aiemmin saamiin arvoihin. Tietoja kohdeyri-

tysten aivan tämän hetkisestä tilanteesta ei ole saatavissa, joten on tyydyt-

tävä nykytilanteen sijasta vuoden 2002 tilinpäätöksistä saataviin tietoihin. 

Kuvassa viiva kuvaa yritysten tunnuslukujen mediaanien kehitystä. Medi-

aanit valitaan keskiarvojen sijaan, koska tunnuslukuarvojen määrä on pie-

ni ja hajonta merkittävän suuri. Laitinen ja Laitinen (2004, 80) ovatkin to-

denneet, että käytännössä tunnuslukujen keskiarvojen käyttö ei ole suota-



 73

vaa, sillä yksikin poikkeava havainto saattaa muuttaa keskiarvoa huomat-

tavasti. Näin ollen vertailu kannattaakin tehdä mediaanien perusteella.  

 

Tässä vaiheessa on myös huomioitava, että graafinen tarkastelu sopii joi-

denkin tunnuslukujen tarkasteluun paremmin kuin toisten. Joidenkin tun-

nuslukujen aikasarjoihin saattaa luonnostaan liittyä trendityyppistä käyttäy-

tymistä, jolloin tällaisten tunnuslukujen vertailu historiatietoihin antaa hel-

posti liian hyvän kuvan yrityksen tilanteesta. Trendiongelma liittyy erityi-

sesti sellaisiin tunnuslukuihin, joiden laskemisessa käytetään liikevaihtoa, 

sillä liikevaihdolla on tapana kasvaa ajan myötä toiminnan volyymin laa-

jentumisen ja inflaation vuoksi. (Niskanen & Niskanen 2003, 201–204) Li-

säksi on huomattava, että esim. vuoden 1998 osalta tunnuslukuarvoja on 

saatu vain kolmelta yritykseltä. Tällöin pieni muuttujien joukko aiheuttaa 

sen, että saadut tulokset eivät välttämättä ole vertailukelpoisia seuraavien 

vuosien kanssa. Kuvioihin liittyvät taulukot takkoine arvoineen esitellään 

liitteessä 5. 

 

4.3.1 Kasvu 
 
Kohdeyritykset ovat sekä liikevaihdolla että henkilökunnan määrällä mitat-

tuna varsin pieniä ja perustamisvuoden mukaan nuoria yrityksiä, kuten 

edellä on todettu. (Liite 3) Tällöin voisi kuvitella yritysten olevan varsinaisia 

kasvuyrityksiä. Näin ei kuitenkaan yleisellä tasolla näytä olevan. Luulta-

vasti nykyinen suhdanne vaikuttaa myös yritysten kasvupyrkimyksiin. Kas-

vun sijasta painotetaan hallittua kasvua ja toiminnan kannattavuutta. 
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Kuvio 11. Liikevaihto / henkilöstö -tunnusluku kuvaten henkilöstön te-

hokkuutta 

 

Kuvio 12.  Liikevaihdon muutosprosentti  
 

Yritysten kasvu liikevaihdolla mitattuna näyttäisi olevan laskussa ja liike-

vaihto/henkilöstö –tunnusluku osoittaa samansuuntaista kehitystä. Liike-

vaihdon kasvu kohdeyritysjoukon mediaanien osalta on tällä hetkellä to-

della maltillista (n. 5 %), sillä on todettu että noin 10 %:n kasvu vastaisi 

normaalikasvua. Kasvu on taantunut selvästi neljän tarkasteluvuoden ai-

kana. Tuona aikana elettiin toimialalla laskusuhdannetta. Henkilöstön 

määrä ei kuitenkaan ole vähentynyt suhteessa liikevaihtoon, sillä liikevaih-
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to/henkilöstö –tunnusluku ei osoita yhtä jyrkkää laskua kuin liikevaihdon 

muutosprosentti. Kuvioiden pohjalta voisi olettaa, että yritykset ovat pa-

nostaneet viime vuosina tuotekehitykseen. Tämä selittäisi henkilöstön suu-

ren määrän liikevaihdon kasvuun verrattuna. Tältä pohjalta voisi olettaa, 

että vaikka käyrien suuntaus näyttäisi yhä olevan laskeva, yrityksillä on 

mahdollisuus uusien innovaatioiden avulla kasvattaa lähi vuosina jälleen 

liikevaihtoaan. 

4.3.2 Kannattavuus 
 
Kettusen ym. (1976, 85) mukaan kannattavuus voidaan määritellä yrityk-

sen pitkän tähtäyksen tulontuottamiskyvyksi suhteutettuna eri sidosryhmi-

en yritykselle kohdistamiin vaatimuksiin. Tuloksen rakennetta tarkastelta-

essa sitä voidaan mitata mm. nettotuloksen avulla sekä pääoman tuottoa 

korostettaessa esim. sijoitetun tai oman pääoman tuottoprosenttien avulla. 

 

Nettotulosprosentti 

 

Nettotuloksella tarkoitetaan tilikauden voittotulosta, jota on korjattu eli-

minoimalla siitä poistoerien muutosten ja vapaaehtoisten varausten muu-

tosten vaikutukset. Nettotulos ilmaisee, paljonko varsinaisesta liiketoimin-

nasta on jäänyt voittoa (tai tullut tappiota) kaikkien kulujen vähentämisen 

jälkeen. Nettotulosprosentti saadaan, kun liiketulokseen lisätään tuloslas-

kelman rahoitustuotot, vähennetään rahoituskulut sekä verot ja tämä jae-

taan liiketoiminnan tuotoilla.  
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Kuvio 13.  Nettotulosprosentti 

 

Klusterin yritysten toiminta näyttää nettotuloksen mediaanien osalta ole-

van kannattavaa. Arvot ovat positiivisia, vaikka vuonna 2001 on tapahtu-

nut selvä notkahdus, josta arvot ovat kääntyneet nousuun. 

 

Oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit 

 

Oman pääoman tuottoprosentti mittaa yrityksen kykyä huolehtia omistajilta 

saaduista pääomista. Oman pääoman tuottoprosentti saadaan jakamalla 

nettotulos käytössä olleella keskimääräisellä oikaistulla omalla pääomalla. 

Pääoman tuottoprosenteista oman pääoman tuottoprosentti on tunnuslu-

ku, johon mahdolliset arvonkorotukset vaikuttavat eniten (YTN 1999, 57). 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti mittaa sitä tuottoa, joka on saatu yrityk-

seen sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Sijoitetun 

pääoman tuottoprosentti saadaan laskemalla yhteen nettotulos, rahoitus-

kulut sekä verot ja jakamalla nämä tilikauden keskimääräisellä sijoitetulla 

pääomalla. 
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Kuvio 14.  Oman pääoman ja sijoitetun pääoman tuottoprosentit 
  

Oman pääoman tuottoa voidaan pitää hyvänä, jos se ylittää 20 %. Tällöin 

saatu tulos näyttää kohdeyrityksien mediaanien osalta huolestuttavalta. 

Vuonna 2000 on vielä oltu kannattavalla tasolla, mutta viimeisten vuosien 

osalta jo yläkvartiilinkin määrä osoittaa juuri ja juuri hyvää tasoa. Sijoitetun 

pääoman tuottoprosentin arvioidaan olevan hyvällä tai tyydyttävällä tasol-

la, jos sen arvo on yli 9 %:a. Tällöin se on kohdeyrityksissä mediaanien 

osalta hyvällä tasolla, joskin laskusuunnassa. 

 

Oman pääoman tuoton ja sijoitetun pääoman tuoton kuviot näyttävät myö-

täilevän toisiaan. Näyttää siltä, että pääoman määrä pyritään pitämään 

samana. Kun omaa pääomaa ei ole riittävästi, paikataan sitä erilaisin lai-

noin ja veloin. Muuten voidaan sanoa kohdeyritysten ainakin mediaanien 

osalta olevan melko kannattavia yrityksiä. Jos laskusuunta jatkuu, ollaan 

pian ongelmissa kannattavuuden suhteen. 

 

4.3.3 Vakavaraisuus 
 

Vakavaraisuudella tarkoitetaan yrityksen pitkän aikavälin kykyä suoriutua 

velvoitteistaan. Vakavaraisuutta mitatessa on muistettava, että todellisuu-

dessa yrityksillä voi olla esim. käyttämättä olevia vakuuksia, joita ei tilin-
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päätöksistä suoraan saada ja jotka saattavat heikentää tulosta. Lisäksi lu-

kujen tulkintaa haittaa aiemmin kuvattu velkaantumisen vipuvaikutus, joka 

tekee hallitun velkaantumisen yrityksille tavoiteltavaksi. Omavaraisuusas-

teen sekä suhteellisen velkaantuneisuuden osalta mediaanit ja keskiarvot 

ovat lähes samat, joten voidaan puhua keskimääräisistä arvoista. 

 
Omavaraisuusaste 

 

Yrityksen omavaraisuusaste mittaa sen rahoitusrakennetta: kuinka suuri 

osa rahoituksesta on omaa pääomaa. Omavaraisuusasteprosentti laske-

taan jakamalla oikaistu oma pääoma oikaistun taseen loppusummalla, jos-

ta on vähennetty saadut ennakot. 

 

 
 

Kuvio 15.  Omavaraisuusaste 
 

Omavaraisuusaste osoittaa klusterin yritysten olevan vakavaraisia ja kes-

tävän kannattavuusheilahteluja rahoituksellisesti hyvin, koska mediaaniar-

vot ovat yli 40 %. Suuntaus näyttäisi olevan vieläkin parempaan päin. 
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Suhteellinen velkaantuneisuus (velkaprosentti) 

 

Suhteellinen velkaantuneisuus kuvaa yrityksen rahoitusrakenteeseen liit-

tyviä riskejä. Tunnusluku lasketaan vähentämällä oikaistun taseen veloista 

saadut ennakot ja jakamalla tämä liikevaihdolla. 

 

 
 

Kuvio 16.  Suhteellinen velkaantuneisuus eli velkaprosentti 
 

Myös suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku näyttää klusterin yritys-

ten osalta olevan keskimäärin hyvää luokkaa, sillä sen arvo on alle 40 %. 

Viivan suunta näyttäisi kuitenkin olevan loivasti ylöspäin eli huonompaan 

suuntaan. Tilanne ei ole huolestuttava, sillä viivan suuntaan vaikuttaa sel-

västi viime vuosien liikevaihdon todella maltillinen kasvu. Suhteellinen vel-

kaantuneisuus on tunnusluku, jonka aikasarjoihin liittyy trendityyppistä 

käyttäytymistä. Jakajan eli liikevaihdon käyttäytymisellä on tunnusluvun 

tulokseen suuri vaikutus. 

 

Gearing 

 

Gearing mittaa vakavaraisuutta hieman eri näkökulmasta kuin edelliset. 

Se lasketaan vähentämällä korollisesta vieraasta pääomasta rahat ja ra-

hoitusarvopaperit ja jakamalla tämä oikaistulla omalla pääomalla. 
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Kuvio 17.  Gearing 
  

Gearingin arvo on negatiivinen kaikkien tarkasteluvuosien osalta, eli erit-

täin hyvällä tasolla. Kohdeyrityksillä on rahoja ja pankkisaamisia enemmän 

kuin velkoja, jolloin niillä on olemassa ns. rahoituksellinen puskuri heikom-

pien hetkien varalle. 

 

Gearingin, omavaraisuusasteen sekä suhteellisen velkaantumisen ts. va-

kavaraisuuden tunnuslukujen osalta voidaan todeta klusterin yritysten va-

kavaraisuuden olevan erittäin hyvällä tasolla. Tämä merkitsee sitä, että 

yritykset pystyvät pitkällä aikavälillä selviytymään velvoitteistaan. Lisäksi 

niillä on terveen rahoitusrakenteensa puitteissa mahdollisuus saada uutta 

velkaa rahoitustilanteen niin vaatiessa, esim. yrityksen kasvaessa tai in-

vestointeja harkittaessa. 

 

4.3.4 Maksuvalmius 
 

Quick ratio ja current ratio 

 
Maksuvalmius tarkoittaa yrityksen kykyä hoitaa kaikki maksunsa ajallaan 

ja edullisimmalla mahdollisella tavalla. Maksuvalmiutta mitataan yleensä 
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quick ratiolla ja current ratiolla. Ne mittaavat maksuvalmiutta samoilla peri-

aatteilla, current ration ottaessa huomioon myös vaihto-omaisuuden, joka 

voitaisiin realisoida lyhytaikaisista velvoitteista selviämiseksi. Pelkän quick 

ration avulla on mahdollista saada kuva kohdeklusterin maksuvalmiudes-

ta, mutta current ratio valitaan täydentämään tietämystä, sillä kohdeyritys-

joukossa on mukana muutama tukkukauppaa harjoittava yritys. Näillä tuk-

kukauppayrityksillä varastolla ja sen hallinnalla on merkitystä yritysten 

maksuvalmiutta ja yleensä menestystä arvioitaessa.  

 
Quick ratio mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista velois-

taan pelkällä rahoitusomaisuudellaan. Tunnusluku suhteuttaa toisiinsa yri-

tyksen nopeakiertoiset varat ja velat eli rahoitusomaisuuden ja lyhytaikai-

sen vieraan pääoman. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta vähennetään 

saadut ennakkomaksut. Current ratio lasketaan lisäämällä vaihto-

omaisuuteen rahoitusomaisuus ja jakamalla tämä lyhytaikaisella vieraalla 

pääomalla. 

 

 

Kuvio 18.  Quick ratio ja current ratio 
 

Kohdeyritysten mediaanien osalta quick ratio näyttää olevan hyvällä tasol-

la eli arvot ovat yli yhden. Myös current ratio näyttää mediaanien osalta 

olevan hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. Hyvä taso saavutetaan, kun arvo 

on yli kaksi. Vuonna 2002 current ration arvo on 1,6 %, eli tyydyttävällä 
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tasolla, joka lähentelee kuitenkin hyvää tasoa. Quick ratio ja current ratio 

osoittavat samansuuntaista kehitystä. Varastojen avulla current ration ke-

hitys on ollut hieman quick ratiota tasaisempaa. Siispä myös kohdekluste-

rin maksuvalmius näyttää kuvioiden mediaanien osalta olevan hyvällä ta-

solla. Toisin sanoen kohdeyritykset pystyvät selviytymään juoksevista 

maksuvelvoitteistaan ja yllättävistä maksuistaan. Tällä hetkellä viivojen 

suunnat ovat alaspäin, eli huonompaan suuntaan.  Yritysten maksuvalmi-

us on heikkenemässä, mutta kuitenkin suhteellisen hyvällä tasolla. Luku-

jen viimeaikaisen kehityksen pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että nämä 

erinomaisen vakavaraisuuden omaavat yritykset tuskin ajautuvat maksu-

valmiuskriisiin lähivuosina. 

 

4.3.5 Konkurssin uhka 
 

Laitisen yhdistelmämittari eli Laitisen Z-luku on osoittautunut varsin luotet-

tavaksi mittariksi ennustamaan toiminnan häiriötöntä jatkumista.  
 

 
 

Kuvio 19.  Laitisen Z-luku 
 

Tämän Z-luvun kriittinen raja on noin + 18. Jos Z-luvun arvo putoaa tätä 

rajaa pienemmäksi, on yrityksellä selvä riski joutua jonkinlaiseen häiriöti-

laan eli rahoitukselliseen kriisiin. Kohdeyritysten mediaanien osalta tilanne 
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näyttää hyvältä, joskin viiva on laskusuunnassa. Suhdanteiden ja Internet-

kuplan aiheuttama taantuma ei selvästi tässä kuviossa näy, vaan yritysten 

rahoituksellisen kriisin uhka on lisääntynyt tasaisesti tarkastelukauden ai-

kana. Vielä kuitenkin ollaan tyydyttävällä tasolla tunnusluvun arvon pysy-

essä yli arvon 30. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kohdeklusterin yritysten taloudellisten 

toimintaedellytysten mediaanit ovat hyvällä tai vähintään tyydyttävällä ta-

solla. Kasvusta ja toiminnan tehokkuudesta on jouduttu tinkimään, mutta 

kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat kunnossa, joskin kan-

nattavuus on huonontunut viime vuosina. Luvuissa näkyy selvästi taantu-

man aiheuttama varovaisuus. Kohdeyritysten määrä on pieni, joten hie-

mankin keskimääräisestä massasta poikkeavat lukemat vinouttavat ja-

kaumaa. Klusteri sisältääkin sekä taloudellisilta toimintaedellytyksiltään 

erittäin hyvin menestyviä ja kaikin puolin kriisissä olevia yrityksiä. Kuitenkin 

kohdejoukosta pääosa menestyy hyvin, eli arvot pysyvät kriisirajan yläpuo-

lella. Valittujen tunnuslukujen osalta kohdeklusterin menestys on Yritystut-

kimusneuvottelukunnan asettamien arvioiden perusteella hyvällä tasolla, 

joskin lukujen arvot ovat vuosituhannen vaihteessa laskeneet jyrkästi erin-

omaisista lukemistaan. Vuoden 2002 osalta luvut näyttävät taas kohoa-

van, eli elpymistä on tapahtumassa. Varmaa ennustetta tulevasta on vai-

kea tehdä, sillä tämäkin tutkimus osoitti, että ICT-toimialalla tilanteet muut-

tuvat nopeassa tahdissa. Tämä näkyy esim. edellä esitettyjen kuvioiden 

viivojen jyrkkinä käänteinä. 

 

4.4 Toimialan ja suhdanteiden vaikutukset   
 

Tilinpäätöksen analysointi ei kuitenkaan pääty siihen, että saadaan las-

kelmat ja aikasarjat tehtyä, vaan tulisi pyrkiä selvittämään lukujen taustalla 

olevia syy-seuraussuhteita esim. toimialan erityispiirteiden pohjalta. Eräs 

toimialan taloudellisiin lukuihin voimakkaasti ja usein samansuuntaisesti 

vaikuttava tekijä ovat suhdanteet. Tarkasteluajankohdassa meneillään 

oleva laskusuhdanne ja vuosituhannen vaihteen Internet-kuplan puhkea-
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minen käyvät ilmi kohdeyritysten vuosikertomuksista. Seuraavassa on 

eräiden kohdeyritysten vuosikertomuksista poimittu syitä mm. useimmissa 

kuvioissa esiintyvään vuosien 2000 ja 2001 väliseen notkahdukseen. Sel-

vimmin tämä jyrkkä lasku nähdään liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden 

tunnuslukujen osalta. Vaikeaa IT-alalla tuntui olevan jo vuonna 2000, mut-

ta varsinainen romahdus tapahtui vuonna 2001.  

 

”Vuosi 2000 oli yleisesti ottaen pörssissä oleville teknologiayrityksille vaikea. 

Pörssiarvot romahtivat ja se heijastui koko alaan negatiivisella julkisuudella.” 

(X4:n toimintakertomus 1.1.2000 – 31.12.2000) 

 

 Vielä tällä ei ollut suurta vaikutusta yrityksen liiketoimintaan, mutta seu-

raavan vuoden vuosikertomus tiedottaa:  

 

”IT-ala koki historiansa huonoimman vuoden ja Yhdysvaltojen dramaattiset ta-

pahtumat vain lisäsivät pörssien ja etenkin lentoliikenteen alamäkeä. Näillä ta-

pahtumilla oli IT-alaan kokonaisuutena negatiivinen vaikutus ja sen koki myös yri-

tys X4. Alkava tilivuosi ei todennäköisesti ole nopean kasvun aikaa, mutta mark-

kinoiden ennakoitavuus on nyt erittäin vaikeaa. Historia on kuitenkin osoittanut, 

että taantumasta huolimatta teollisuus on investoinut ohjelmistoihin.” (X4:n toi-

mintakertomus tilikaudelta 1.1.2001 – 30.6.2002)  

 

Myös viimeinen tarkasteluvuosi osoittaa taantuman merkkejä, joskin las-

keva suuntaus näyttäytyy hieman maltillisempana tai aistittavissa on jopa 

elpymisen merkkejä. Edellisten katastrofivuosien ongelmista ollaan toipu-

massa:  

 

”Toimintavuoden aikana tapahtui merkittäviä muutoksia tietotekniikan toimittaja-

kentässä: maailmanlaajuisia fuusioita ja yritys- ja liiketoimintaostoja, jotka tulevat 

heijastumaan pitkällä tähtäyksellä myös yhtiön toiminnassa. Asiakaskunnassa 

jatkui varovainen suhtautuminen tietotekniikkainvestointeihin.” (X21:n toimintaker-

tomus 1.1.2002 – 31.12.2002) 
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”Asiantuntijat arvioivat alkaneesta vuodesta tulevan toimialalle varsin vaikean joh-

tuen osin yleisen taloustilanteen epävarmuudesta ja osin varovaisuudesta isom-

pien IT-investointien tekemisessä. Yritys X31:n kannalta keskeisillä alan sekto-

reilla on nähtävissä kuitenkin selviä kasvumahdollisuuksia. Yritys X31 pyrkii myös 

aktiivisesti laajentamaan omaa markkina-aluettaan liiketoimintasuunnitelman mu-

kaisesti. Yritys X31:n vahva osaaminen, kehittyvä valmissovellusperhe, parantu-

nut markkina-asema sekä kehittämishankkeen tulokset antavat kuitenkin hyvät 

lähtökohdat kasvun ja selkeästi positiivisen tuloksen tavoittelulle alkaneella tili-

kaudella.” (Yritys X31:n toimintakertomus, 2002) 

 

Edellisen perusteella voidaan todeta, että ICT–toimiala on suhdanneherk-

kä ala. Koska ”ICT-ala kulkee läpi toimialojen”, toisin sanoen ohjelmointia 

harjoitetaan kaikilla toimialoilla ainakin jossakin muodossa, vaikuttavat mi-

tä moninaisimmat ja mitä erilaisimpia toimialoja koskettavat kriisit ja onnis-

tumiset myös ICT-alaa:  

 

”Yritys X33:n liikevaihto säilyi edellisen tilikauden tasolla ja tappio pieneni kus-

tannusten karsimisen johdosta. Liikevaihdon kehityksen esteenä kuluneena tili-

kautena oli koko maailmantalouden näkymiä heikentänyt taantuma. Tämä heijas-

tui erittäin voimakkaasti metsäsektoriin.  Edellisen tilikauden jälkeinen usko pa-

rempaan tilikauteen ei toteutunut. Tämä johtui siitä, että jo edellisellä tilikaudella 

alkanut taantuma syveni edelleen kuluneen tilikauden aikana. Taloudellinen yleis-

tilanne ei anna lupaa odottaa lähitulevaisuudelta ihmeitä vaikkakin aktiivisuus on 

alalla lisääntynyt. Tilanne heikentänee myös kilpailun kiristyminen niin laite- kuin 

ohjelmistokehityspuolella.” (Yritys X33:n toimintakertomus 1.2.2002-31.1.2003) 

 

Suhdanteet selittävät kuitenkin vain osan menestyksestä. Selviäväthän 

toiset yritykset taantumasta toisia paremmin. 

 

4.5 Klusterit ja toimialavertailu 
 
Yrityksiä ei kannata käsitellä yhtenä yhtenäisenä joukkona, vaan niitä on 

selvyyden vuoksi hyvä jakaa ryhmiin.  Hyödyntäen SPSS-ohjelman kluste-

ri-toimintoa ja käyttäen muuttujina vuoden 2000 taloudellisten toiminta-
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edellytysten tunnuslukuja pyritään kohdeyritykset ryhmittelemään omiin 

ryhmiinsä. Vuoden 2000 lukuja käytetään, koska suurimmalta osalta koh-

deyrityksiä on tuolta vuodelta tunnuslukujen arvoja saatavissa. Yritykset 

jakautuivat ryhmiin tähän tapaan (Liite 6):  

 

- Kahteen klusteriin jaettaessa selvästi vanhin, suurin ja vakain yritys 

erottui joukosta ja muut lokeroituivat toiseen joukkoon. 

- Kolmeen klusteriin jaettaessa tämä samainen yritys jatkoi omana 

ryhmänään, toinen suuri yritys omanaan ja loput yritykset päätyivät 

omaan ryhmäänsä. 

- Neljään klusteriin jaettaessa edellä mainitut yksittäiset yritykset jat-

koivat omissa ryhmissään. Pääjoukosta erottui muutama yritys kol-

manteen ryhmään, lopun pääjoukon jatkaessa omassa ryhmäs-

sään.  

 

Tästä voidaan todeta, että vaikka kohdeyritykset ovat varsin heterogeeni-

nen ryhmä ICT-yrityksiä, ne ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 

vaikeasti ryhmiteltävissä taloudellisten toimintaedellytystensä suhteen. 

Koska tutkimuksen tarkoituksena on pyrkiä saamaan kohdeyrityksistä jon-

kinlaisia menestyneet / menestymättömät yritysryhmiä, on tilastolliset me-

netelmät hylättävä ja käytettävä toisenlaisia menetelmiä, esim. erilaisia 

vertailuja. 

 

Tilinpäätösanalyysi antaa arvokkaampaa tietoa, kun analysoitujen yritys-

ten tunnuslukuja on mahdollista vertailla johonkin nk. benchmarkiin esim. 

saman toimialan yritysten tunnuslukuihin. Näin tehdään myös tämän tut-

kimuksen osalta, koska tavoitteena on selvittää, mitkä kohdejoukon yrityk-

sistä ovat menestyneet ja mitkä eivät. Kohdejoukosta poimitaan ne 64 % 

(yhteensä 33 kappaletta) yrityksistä, jotka toimialatilastoissa (TOL2002) 

kuuluvat luokkaan 72 eli tietojenkäsittelypalveluun. Tämän supistetun koh-

dejoukon laskettuja tunnuslukuja verrataan erään pankin asiakkaistaan 

julkaisemaan vastaavanlaiseen, mutta laajempaan ja koko Suomen käsit-

tävään toimialatilastoon. (Pankki ei antanut lupaa julkistaa tietojaan). Kos-
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ka kohdeyritysten kasvua, kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavarai-

suutta arvioidaan 2-3 tunnusluvun / luokka avulla, on saadut tulokset jolla-

kin keinoin koodattava, jotta lukujen pohjalta löydetään luokalle yksi yhtei-

nen arvo. Korrelaatioita ei haluttu laskea vähälukuisen yritysjoukon vuoksi. 

Eräs mahdollisuus on jäljitellä Talouselämä-lehden (2004, 34-39) käyttä-

mää yritysluokittelua. Tällöin yritykset luokitellaan taloudellisen menestyk-

sen perusteella pisteyttäen tunnuslukujen arvot ennalta laadittujen kritee-

rien mukaan. Tässä tutkimuksessa koodaus tapahtui vertaamalla laskettu-

ja lukuja em. toimialatilaston ala- ja yläkvartiiliin sekä mediaaniin, eli muo-

dostamalla eräänlaisia omia indeksejä. Tämä tapahtui esimerkiksi oman 

pääoman tuottoprosentin, joka on sitä parempi mitä suuremman arvon se 

saa, osalta seuraavasti: 

 

Alakvartiilia heikompi luku koodataan 4 eli heikko, alakvartiilin ja 

mediaanin välinen arvo on 3 eli välttävä, mediaanin ja yläkvartiilin 

välinen arvo on 2 eli tyydyttävä ja yläkvartiilin ylittävä arvo on 1 eli 

hyvä.  

 

Tämän jälkeen kaikki esim. kannattavuutta (oman pääoman tuottoprosent-

ti, sijoitetun pääoman tuottoprosentti ja nettotulosprosentti) osoittavien 

tunnuslukujen edellä esitetyllä periaatteella koodatut arvot lasketaan yh-

teen, jonka jälkeen arvioidaan kokonaisarvot hyviksi, tyydyttäviksi, välttä-

viksi ja heikoiksi. Koodaustapa ei ole tieteellinen eikä varsinaisesti osoita 

meneekö yrityksillä absoluuttisesti huonosti vai hyvin. Edellä esitetyllä ta-

valla yritykset voidaan kuitenkin taloudellisten toimintaedellytystensä suh-

teessa toimialatilastoon verraten jakaa keskimääräistä paremmin menes-

tyviin ja huonommin menestyviin. (Liite 7) 

 

Jotta voitaisiin arvioida supistetun kohdeyritysjoukon absoluuttista menes-

tystä yleisellä tasolla, tulee toimialatilaston lukuja tarkastella yleisten esim. 

YTN:n antamien kappaleessa kolme esiteltyjen arviointikriteerien tulkinnan 

kautta. Tarkasteltuja toimialan tunnuslukuja siis verrataan yleisiin arviointi-

kriteereihin, jolloin nähdään miten toimialan tunnusluvut asettuvat yleisesti 
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eri toimialoilla yhteisesti käytössä olevien arvojen suhteen. Kannattavuu-

den tunnuslukujen osalta voidaan päätellä, että tietojenkäsittelytoimialalla 

mediaaniluvut ovat hyvällä tasolla. Poikkeuksena tähän ovat nettotulos-

prosentin osalta viimeisen eli 2002 vuoden arvot ja sijoitetun pääoman-

tuottoprosentin osalta kolmen viimeisen vuoden arvot, jolloin mediaani on 

tyydyttävällä tai jopa heikolla tasolla. Maksuvalmius toimialalla on aika hy-

vä: mediaaniluvut ovat hyvällä tai tyydyttävällä tasolla. Vakavaraisuus toi-

mialalla on muihin toimialoihin verraten erinomainen: mediaanit osoittavat 

hyvää arvoa. Toisin sanoen voidaan liitteen 7 tuloksia määritellessä tode-

ta, että kaikki hyvän ja tyydyttävän tuloksen saaneet yritykset ovat ko. alu-

eella hyvällä tasolla yleisten kriteerien mukaan. 

 

Tässäkin vaiheessa huomataan, että yrityksiä on yhä vaikea jakaa menes-

tyviin ja menestymättömiin. Arvot osoittavat, että välillä yrityksellä menee 

hyvin joidenkin toimintaedellytysten osalta ja välillä huonosti. Toisin sano-

en mitään selvää yhtäläisyyttä ja jakoperustetta ei ole mahdollista löytää. 

Jollakin keinoin ehkä erinomaisesti menestyvät ja kriisissä olevat yritykset 

voi joukosta poimia. Selvä jako kolmeen ryhmään: menestyneet, keskikas-

ti ja huonosti menestyneet pyritään saamaan vuoden 2002 osalta edellä 

kuvatulla tavalla ”omien indeksien” avulla ja vertaamalla näitä lukuja Laiti-

sen Z-luvun arvoihin (Liite 8). Tällöin huomataan, että indekseillä ja Z-

luvuilla on yhteneväisyyksiä, joskin pieniä poikkeamiakin löytyy. Selvästi 

huonosti menestyvillä on sekä indeksien että Z-lukujen osalta heikot arvot, 

kun taas hyvin menestyvillä arvot ovat erinomaisia. Koko kohdeyritysjou-

kosta erottui selvästi kolme huonosti menestyvää ja kuusi muita paremmin 

menestyvää yritystä. Loput yritykset sijoitettiin keskijoukkoon, joka lukujen 

valossa kuitenkin osoittaa hyvää menestystä. 

 

Lopuksi voidaan todeta, että tutkimuksen kohderyhmän ICT-yritysten ta-

loudellinen tilanne on keskimäärin hyvä. Kohderyhmän yritykset ovat pie-

niä ja nuoria. Useimmat yritykset tekevät läheistä yhteistyötä esim. tuote-

kehityksensä osalta toisten yritysten kanssa tai kuuluvat konserniin. Lisäk-

si yritykset käyttävät paljon ulkopuolista rahoitusta. Joukossa on muutama 



 89

kriisiyritys ja muutama erinomaisesti menestyvä yritys, mutta pääjoukon 

taloudellinen tilanne on taloudellisia toimintaedellytyksiä muuttujina käyt-

täen hyvä. Toimiala on hyvin suhdanneherkkä ja ns. turbulentti toimiala. 

Menestys ja taantuma seuraavat lyhyellä syklillä toisiaan. Uusia yrityksiä 

syntyy alhaisten perustamiskustannusten seurauksena jatkuvasti lisää, ta-

pahtuu fuusioita ja yrityskauppoja ja jotkut joutuvat lopettamaan. Lisäksi 

ala on hyvin riippuvainen muista toimialoista, sillä yritysten määrittelemi-

nen ICT–yrityksiksi ei ole yksiselitteistä.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
 

Viidennessä luvussa pohditaan tilinpäätösanalyysien tuloksia ja tehdään 

niistä johtopäätöksiä. Samalla pyritään vastaamaan tutkimusongelmaan: 

tilinpäätösanalyysin soveltuvuuteen ICT-yritysten menestystä tutkittaessa. 

Lisäksi tehdään ehdotuksia mahdollisiksi jatkotutkimusaiheiksi. 

 

Uusi talous ja sen tuomat muutokset yritysten toimintaympäristössä ovat 

asettaneet omat vaatimuksensa sekä yritysten sisäiselle laskentatoimelle 

että ulkoisen laskennan hyödyntämiselle. Yritykset elävät alituisessa muu-

toksessa sekä sisäisesti että ulkoisesti: uusia entistä parempia tuotteita 

valmistetaan ja kehitellään kaiken aikaa, asiakkaat ovat vaativampia sekä 

kilpailuympäristö muuttuu nopeasti. Yritykset fuusioituvat, uusia peruste-

taan ja toiset lopettavat toimintansa. Yritykset pyrkivät etsimään sopivia 

yhteistyökumppaneita tuottaakseen asiakkailleen lisäarvoa. Toisaalta pyri-

tään keskittymään ydinosaamiseen ja ulkoistamaan ylimääräiset toiminnot 

ne paremmin hallitseville osapuolille. ICT-yritysten pitkän aikavälin seuran-

ta ulkoisten laskentatoimen välineiden avulla on vaikeaa, tulevaisuuden 

ennustamisesta puhumattakaan. Tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset eli 

niin sanottu perinteinen taloustiedotus vastaa kysymykseen, kuinka yritys 

on menestynyt tähän mennessä – eikä aina kovin hyvin siihenkään. Dy-

naamisessa ympäristössä ja turbulentilla toimialalla historiasta ei voi kui-

tenkaan ennustaa tulevaisuutta.  

 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää perinteisen laskentatoimen työkalun, 

tilinpäätösanalyysin soveltuvuutta ICT-yritysten menestyksen arvioimi-

seen. Lisäksi selvitettiin, minkälaista informaatiota tilinpäätösten perusteel-

la yrityksistä oli mahdollista saada ja mitkä olivat tämän taloudellisen lä-

hestymistavan heikkoudet ja vahvuudet. Samalla pyrittiin kartoittamaan 

Kaakkois-Suomen ICT-klusterin taloudellinen kehitys viiden vuoden ajalta 

ja arvioida sen mahdollinen nykytila. Tutkimuksen kohderyhmän tilinpää-
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tökset kerättiin patentti- ja rekisterihallituksesta, jonne osakeyhtiöiden ja 

suurten yritysten tuli ne vuosittain toimittaa. 

 

Tutkimustulokset osoittivat tilinpäätösanalyysin rajoitetun käytettävyyden 

Katapultti-hankkeeseen valittujen ICT-yritysten menestyksen arvioinnissa. 

Ongelmia syntyi jo tietojen haun yhteydessä, kun tarkasteluajalta ei löyty-

nyt montaakaan yritystä, joka olisi toimittanut kaikki tarkasteluajankohdan 

tilinpäätöksensä kaupparekisteriin. Lisäksi suurin osa kohdeyrityksistä 

mm. henkilöyhtiöt karsiutuivat jo tässä vaiheessa. Saatu kohderyhmä 

edusti vain noin 27 prosenttia koko perusjoukosta ja näilläkin yrityksillä oli 

puutteita tilinpäätöksissään. Ongelmia tuotti myös kohdeyritysten koko, 

sillä pienyritysten tilinpäätökset olivat melko pelkistettyjä / yksinkertaisia, 

jolloin niiden perusteella oli vaikea tehdä mitään erityisiä havaintoja esim. 

yritysten tämän hetkisestä tilanteesta, asiakasrakenteesta tai tulevaisuu-

den suunnitelmista. Tilinpäätösanalyysien pohjalta voitiin kuitenkin Kaak-

kois-Suomen ICT-klusterin kehityksestä vuosien 1998-2002 osalta todeta, 

että kohdeklusterin ICT-yritysten taloudellinen tilanne taloudellisten toimin-

taedellytysten osalta oli keskimäärin hyvä. Suhdanteiden ja Internet-

kuplan puhkeamisen aiheuttama nk. taantuma näkyy siinä, että huippu-

vuosien tasosta on pudottu, mutta kaikki tunnusluvut osoittivat hyvää tai 

vähintään tyydyttävää kehitystä. 

 

Tutkimusaineiston reliabiliteetista voidaan todeta, että se on tätä tutkimus-

ta varten riittävä. Tilinpäätökset pyrittiin oikaisemaan tärkeiksi havaittujen 

seikkojen osalta ja lukuja käsiteltiin mahdollisimman suurella tarkkuudella. 

Tilinpäätöserien ajalliseen vertailukelpoisuuteen kiinnitettiin erityistä huo-

miota, koska tutkimusajanjaksolle osuu valuutan muutos markoista euroi-

hin. Lisäksi 12 kuukautta lyhyemmät ja pidemmät tilikaudet muutettiin vuo-

tuisiksi. Myös validiteetin voidaan olettaa olevan tutkimuksen tarkoituk-

seen nähden riittävä. Suuresta joukosta tunnuslukuja valittiin aiemmissa 

tutkimuksissa yleisimmin käytetyt tunnusluvut. Kohdeyritysten vähäinen 

määrä rajoitti tilastollisen tutkimuksen tekemistä. Koska kyseessä ei ole 
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varsinainen tilastollinen tutkimus, eikä kohdeyritysjoukko ole riittävä, ei tu-

loksia voi suoraviivaisesti yleistää edes kohdeklusterin toimialatasolle. 

 

Kuitenkin tilinpäätöksiä tutkimalla oli mahdollista havaita monia kiinnosta-

via asioita, jotka eivät ehkä käy ilmi yritysten edustajia suoraan haastatel-

taessa. Näitä ovat mm. tilintarkastuskertomuksissa todetut vakavat häiriöt 

yritysten toiminnassa tai tilinpäätöskäytännössä, yritysten toiminnan laa-

juus ja pääomarakenne. Lisäksi tunnuslukuanalyysin pohjalta laaditun yh-

teenvetoaikasarjan avulla nähdään kohdeyritysten taloudellisen kehitys ja 

vertailemalla tätä toimialan yleiseen kehitykseen, voi erottaa miltä osin 

erot yritysten menestyksessä tai menestymättömyydessä johtuvat toimi-

alasta ja miltä osin yrityksestä. Yksin tilinpäätösanalyysi ei kerro kuiten-

kaan syitä näihin eroihin.  

 

Myös yritysten jaottelu menestyneisiin ja menestymättömiin tilinpäätösana-

lyysin avulla havaittiin hankalaksi kohdeyritysten osalta. Kohdeyritykset 

olivat taloudellisilta toimintaedellytyksiltään varsin erilaisia, mutta toisaalta 

hyvin samanlaisia yrityksiä, jolloin selvää kahtiajakoa ei voitu suorittaa. Ti-

linpäätösinformaation avulla oli mahdotonta löytää yritysten menestystä 

selittäviä yhteisiä piirteitä ja eroavaisuuksia. Koska tämä tutkielma on osa 

suurempaa tutkimusta, jonka seuraavassa vaiheessa tutkittuja yrityksiä 

haastatellaan, saadaan myös taloudellisen informaation tulosten lisäksi 

selvitetyksi lukujen taustalla olevat syyt ja seuraukset. 

 

Jatkossa kannattaisi tutkia ICT-yrityksiä suuremmalla otoksella koko maan 

tasolla. Suuri muuttujien määrä mahdollistaisi tilastollisten menetelmien 

käytön, jolloin olisi mahdollista nähdä toimialan todellinen kehitys ja tilan-

ne.  Saatujen tulosten avulla olisi mahdollista laatia erilaisia hypoteeseja ja 

esim. verrata suurten ja pienten yritysten menestystä. Lisäksi tilinpäätös-

analyysiä voisi hyödyntää yhden valitun yrityksen kehityksen tarkasteluun 

ja tulevaisuuden ennustamiseen.  
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Liite 1. Kirjanpitolain mukainen pienen/ suuren yrityksen määri-
telmä 

 
 
Pienyrityksen ja samalla suuryrityksen rajana on käytetty:  

- liikevaihto 6,25 miljoonaa euroa  

- taseen summa 3,125 miljoonaa euroa 

- palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä. (KPL 3:9.1) 

 

 

Toisin sanoen kirjanpitolain mukaan: 

 

”Kirjanpitovelvollinen, oli se sitten yksityinen elinkeinonharjoittaja tai henki-

löyhtiö, katsotaan suureksi, jos vähintään kaksi seuraavista rajoista on tili-

kaudella ylittynyt: Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 6,250 miljoonaa eu-

roa, taseen loppusumma 3,125 miljoonaa euroa ja/tai palveluksessa kes-

kimäärin 50 henkilöä” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 2. Tutkimukseen valittujen tunnuslukujen kaavat (YTN 
1999) 

 
 

(12kk) kaudella äedellisell oLiikevaiht
(12kk) muutos onLiikevaihd%-muutos onLiikevaihd =  

 

 

nkeskimääri Henkilöstö
(12kk) oLiikevaihto/henkilöLiikevaiht =  

 

 

X100
 yhteensätuotot nnanLiiketoimi

Nettotulos%-Nettotulos =  

 

 

100x
latilikaudel nkeskimääri pääoma Sijoitettu

(12kk) verotlutrahoituskuNettotulos %-tuotto pääoman Sijoitetun ++
=  

(Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma) 

 

 

100x
latilikaudel nkeskimääri pääoma oma Oikaistu

(12kk) Nettotulos %-tuotto pääoman Oman =  

 

 

100
ennakot saadut-loppusumma taseen Oikaistun

pääoma oma Oikaistu%-usasteOmavaraisu x=  

 

100
(12kk) oLiikevaiht

ennakot saadut-velat taseen Oikaistun%-Velka x=  

 

    (jatkuu) 

 

 



 

       (liite 2 jatkoa) 

 

pääoma oma Oikaistu
vopaperitrahoitusar ja rahat-pääoma vieras KorollinenGearing =  

 

 

ennakot saadut setlyhytaikai-pääoma vieras nenLyhytaikai
saamiset ksenosatuloutu-aisuusRahoitusomratio Quick =  

 

 

pääoma vieras nenLyhytaikai
aisuusrahoitusomomaisuus-Vaihtoratio Current +

=  

 
 

Laitisen Z-luku=  

 

1.77 x rahoitustulosprosentti+14.14 x Quick ratio + 0.54 x omavaraisuus-

aste 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 3. Kohdeyritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä 
 
 

 
 

 

 
LIIKEVAIH
TO 1998 

LIIKEVAIH
TO 1999 

LIIKEVAIH
TO 2000 

LIIKEVAIH
TO 2001 

LIIKEVAIH
TO 2002 

Valid 6 33 38 41 33N 
Missing 38 11 6 3 11

Mean 514738 1298494 1346689 1610802 1682559
Minimum 0 0 0 0 0
Maximum 1600340 22690348 22722382 26154017 27446836

25 35901 39404 107564 53294 49887
50 99978 139440 186973 188956 261435

Percen-
tiles 

75 1330282 1371913 1505810 1039860 1241093

 

HENKILÖ
MÄÄRÄ 

1998 

HENKILÖ
MÄÄRÄ 

1999 

HENKILÖ
MÄÄRÄ 

2000 

HENKILÖ
MÄÄRÄ 

2001 

HENKILÖ
MÄÄRÄ 

2002 
N Valid 5 30 38 40 34
  Missing 39 14 6 4 10
Mean 5,40 10,93 11,43 12,90 14,15
Minimum 2 1 0 1 0
Maximum 11 164 163 170 171
Percen-
tiles 

25 2,50 1,00 1,00 2,00 1,75
  50 3,00 3,00 4,00 4,00 5,00
  75 9,50 8,00 8,75 13,75 15,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 4. Kohdeyritysten toimialajakauma 
 

 
Fre-

quency Percent 
Valid Per-

cent 
Cumulative 

Percent 
Atk-
laitteisto-
konsultointi 

1 2,3 2,3 2,3 

Kone- ja 
prosessisuu
nnittelu 

2 4,5 4,5 6,8 

Muiden teoll. 
erikoisk-
oneiden 
valmistus 

1 2,3 2,3 9,1 

Muu ohjel-
mistojen 
suunn, valm, 
konsult. 

28 63,6 63,6 72,7 

Muu 
teleliikenne 1 2,3 2,3 75,0 

Pu-
helinliikenne 1 2,3 2,3 77,3 

Tieto-
jenkäsittely 1 2,3 2,3 79,5 

Tietokan-
tapalvelut 1 2,3 2,3 81,8 

Tietokon, 
oheislaitt, 
ohjelmist. 
tukkuk 

2 4,5 4,5 86,4 

Tietokon., 
muiden 
tiet.käsitt.lait
t valm 

2 4,5 4,5 90,9 

Tietokone-
laitteistojen 
vähittäis-
kauppa 

2 4,5 4,5 95,5 

Tietoverk-
kopalvelut 2 4,5 4,5 100,0 

Valid 

Total 44 100,0 100,0   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Liite 5. Aikasarjakuvioihin liittyvät taulukot 
 

 

LIIKEVAIHT
O/HLÖ 
1998 

LIIKEVAIHT
O/HLÖ 
1999 

LIIKEVAIHT
O/HLÖ 
2000 

LIIKEVAIHT
O/HLÖ 
2001 

LIIKEVAIHT
O/HLÖ 
2002 

Valid 3 21 27 32 26N 
Missing 30 12 6 1 7

Mean 63291,86 72150,71 73330,05 60825,11 60503,10
Median 45706,68 65716,89 60574,38 53705,10 52331,14

25 31417,76 19679,82 37501,59 15889,99 24569,38
50 45706,68 65716,89 60574,38 53705,10 52331,14

Percen-
tiles 

75 112751,14 105162,31 93574,28 73918,96 71629,61

 

 

  

LIIKEVAIHDO
N MUUTOS-% 

1999 

LIIKEVAIHDO
N MUUTOS-% 

2000 

LIIKEVAIHDO
N MUUTOS-% 

2001 

LIIKEVAIHDO
N MUUTOS-% 

2002 
Valid 3 19 26 24N 
Missing 30 14 7 9

Mean 9,51 2497,34 19,57 65,91
Median 18,97 19,64 8,43 4,27

25 -75,53 -8,78 -13,09 -16,50
50 18,97 19,64 8,43 4,27

Percen-
tiles 

75 85,08 41,99 35,64 33,13
   

 

 

NETTOTU
LOS-% 
1998 

NETTOTU
LOS-% 
1999 

NETTOTU
LOS-% 
2000 

NETTOTU
LOS-% 
2001 

NETTOTU
LOS-% 
2002 

Valid 3 20 27 31 25N 
Missing 30 13 6 2 8

Mean 18,64 -93,20 6,60 -52,60 -3,79
Median 3,75 8,20 6,46 1,89 2,34

25 2,22 ,75 ,64 -8,19 -2,64
50 3,75 8,20 6,46 1,88 2,34

Percen-
tiles 

75 49,95 15,67 13,01 10,31 9,70

 

 

 

    (jatkuu) 

 

 

 



 

       (liite 5 jatkoa) 

 

OPON 
TUOTTO-% 

1999 

OPON 
TUOTTO-% 

2000 

OPON 
TUOTTO-% 

2001 

OPON 
TUOTTO-% 

2002 
Valid 21 27 32 25N 
Missing 12 6 1 8

Mean -12,80 7,67 -133,96 -161,84
Median 51,30 22,06 7,71 6,92

25 -26,07 5,78 -36,16 -16,43
50 51,30 22,06 7,71 6,92

Percentiles 

75 83,97 54,99 24,86 31,50

 

 

 SIPO-% 1999 SIPO-% 2000 SIPO-% 2001 SIPO-% 2002 
Valid 21 27 32 26N 
Missing 12 6 1 7

Mean -10,91 1894,09 -39,97 -130,07
Median 68,51 29,40 17,33 9,33

25 -16,50 8,74 -7,88 -4,08
50 68,51 29,40 17,33 9,33

Percentiles 

75 113,91 79,47 36,24 35,19

 

 

 

OMAVARAI
SUUSASTE 

1998 

OMAVARAI
SUUSASTE 

1999 

OMAVARAI
SUUSASTE 

2000 

OMAVARAI
SUUSASTE 

2001 

OMAVARAI
SUUSASTE 

2002 
Valid 3 21 27 32 26N 
Missing 30 12 6 1 7

Mean 58,58 56,42 49,97 60,51 51,40
Median 47,11 65,74 56,96 58,44 59,56

25 34,23 32,55 38,70 7,94 19,49
50 47,10 65,74 56,96 58,44 59,56

Percen-
tiles 

75 94,40 78,03 72,63 81,09 76,93

 

(jatkuu)  

 

SUHTEELLI
NEN 

VELKAANT
UNEISUUS 

1998 

SUHTEELLI
NEN 

VELKAANT
UNEISUUS 

1999 

SUHTEELLI
NEN 

VELKAANT
UNEISUUS 

2000 

SUHTEELLI
NEN 

VELKAANT
UNEISUUS 

2001 

SUHTEELLI
NEN 

VELKAANT
UNEISUUS 

2002 
Valid 3 20 27 30 25N 
Missing 30 13 6 3 8

Mean 9,28 38,15 37,38 64,75 43,93
Median 7,45 23,53 25,22 27,03 28,87

25 3,06 12,12 14,42 13,28 13,14
50 7,45 23,53 25,22 27,03 28,87

Percen-
tiles 

75 17,33 42,30 42,70 53,74 65,26

 



 

   (liite 5 jatkoa)  

 
GEARING 

1998 
GEARING 

1999 
GEARING 

2000 
GEARING 

2001 
GEARING 

2002 
Valid 3 21 27 32 26N 
Missing 30 12 6 1 7

Mean -,54 -,08 ,23 -1,04 -,13
Median -,65 -,56 -,23 -,47 -,45

25 -,68 -,75 -,65 -,87 -,81
50 -,65 -,56 -,23 -,47 -,45

Percen-
tiles 

75 -,27 -,04 -,00 ,00 -,06

 

 

 
QUICKRATI

O 1998 
QUICKRATI

O 1999 
QUICKRATI

O 2000 
QUICKRATI

O 2001 
QUICKRATI

O 2002 
Valid 3 20 27 32 26N 
Missing 30 13 6 1 7

Median 1,36 1,90 1,87 2,34 1,52
25 ,61 1,18 1,28 1,28 ,90
50 1,36 1,90 1,87 2,34 1,52

Percen-
tiles 

75 16,44 3,66 4,14 3,97 3,42

 

 

 

 

 

 
LAITISEN

Z1998 
LAITISEN

Z1999 
LAITISEN

Z2000 
LAITISEN

Z2001 
LAITISEN

Z2002 
Valid 3 19 27 30 25N 
Missing 41 25 17 14 19

Mean 154,60 113,04 1262,58 1918,20 214,44
Median 46,28 92,93 87,26 79,85 66,43

25 45,68 44,98 50,53 33,65 35,01
50 46,28 92,93 87,26 79,85 66,43

Percentiles 

75 371,83 134,41 117,89 120,43 133,30

 

CURRENT 
RATIO 
1998 

CURRENT 
RATIO 
1999 

CURRENT 
RATIO 
2000 

CURRENT 
RATIO 
2001 

CURRENT 
RATIO 
2002 

Valid 3 20 27 32 26N 
Missing 30 13 6 1 7

Mean 6,68 6,87 85,77 128,97 13,42
Median 1,64 2,31 2,35 2,36 1,61

25 ,61 1,35 1,25 1,27 ,92
50 1,64 2,31 2,35 2,36 1,61

Percen-
tiles 

75 17,80 3,66 4,73 4,36 3,46



 

 

Liite 6. Esimerkki  yritysten jakautumisesta klustereihin vuoden 
2000 muuttujien osalta (mukana vain yritykset, joista tie-
toja ko. vuoden osalta) 

 

Case 

4 
C
l
u
s
t
e
r
s 3 Clusters 2 Clusters 

X35 1 1 1
X39 2 2 1
X5 2 2 1
X44 3 2 1
X8 2 2 1
X10 3 2 1
X18 4 3 2
X42 2 2 1
X2 3 2 1
X4 2 2 1
X14 3 2 1
X20 2 2 1
X21 3 2 1
X22 2 2 1
X24 

2 2 1

X27 2 2 1
X41 2 2 1
X16 3 2 1
X40 2 2 1
X34 2 2 1
X33 3 2 1
X30 

2 2 1

X15 2 2 1
X28 2 2 1
X29 2 2 1
X11 2 2 1
X7 2 2 1
X1 2 2 1
X12 2 2 1

 



 

Liite 7.  Yritysten jakautuminen taloudellisten toimintaedellytys-
tensä suhteen hyviin, tyydyttäviin, välttäviin ja huonoi-
hin erään pankin toimialatilastoon verrattuna 



 

Liite 8. Yritysten jako ryhmiin taloudellisten toimintaedellytys-
ten mukaisesti omia indeksejä käyttäen ja vertailu sa-
man vuoden Laitisen Z-lukuun 

 

Yritys Menestys 
Laitisen Z vuonna 

2002 
     
X1 Keskijoukko 131,31 

X2 
Huonosti menes-
tyvä -188,45 

X3 Keskijoukko 302,22 
X6 Hyvin menestyvä 714,45 
X12 Keskijoukko 94,75 
X13 Hyvin menestyvä 136,87 
X14 Keskijoukko 63,58 
X16 Hyvin menestyvä 111,02 
X17 Keskijoukko 110,02 
X18 Keskijoukko 105,98 

X19 
Huonosti me-
nestyvä 34,58 

X21 Keskijoukko 46,1 
X23 Keskijoukko 126,26 
X26 Keskijoukko -82,18 
X27 Keskijoukko 69,76 
X28 Hyvin menestyvä 172,29 
X29 Keskijoukko 129,73 
X31 Keskijoukko 44,12 
X32 Keskijoukko 35,44 
X33 Keskijoukko 39,13 

X35 
Huonosti me-
nestyvä 20,44 

X36 Keskijoukko 81,19 
X37 Hyvin menestyvä 151,87 
X38 Keskijoukko 66,43 
X40 Keskijoukko 218,68 
X41 Hyvin menestyvä 4244,92 
X44 Keskijoukko 25,96 
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