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Yrityksen tilinpäätöksestä lasketuilla tunnusluvuilla 
mitataan yleensä kolmea asiaa:

1. Kannattavuutta ja pääoman tuottoa

2. Vakavaraisuutta

3. Maksuvalmiutta

Johdantoa



•Tunnuslukujen laskennassa hyödynnetään 
tuloksen ja taseen eriä. Mikäli nämä sisältävät 
virheitä, ovat myös tunnusluvut virheellisiä

•Tunnuslukujen tulkintaa varten on annettu 
ohjearvoja, joihin tulee suhtautua kriittisesti

Yleistä



Liiketoiminnan tuotot = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot

Ohjearvoja: vaihtelee merkittävästi toimialoittain: 
teollisuus 10 – 25 %
kauppa 2 – 10 %
palvelu 5 – 15 %

Ohjearvoja teollisuusyritykselle:
yli 10 % hyvä 
5 – 10 % tyydyttävä
alle 5 % heikko

Kannattavuus

Käyttökate

Liiketoiminnan tuotot yhteensä
Käyttökate-% = * 100 %

Liikevoitto

Liiketoiminnan tuotot yhteensä
Liikevoitto-% = * 100 %



Mittaa kannattavuutta suhteessa omistajan sijoittamaan pääomaan. 

Tunnusluvun tavoitetaso määräytyy omistajien asettaman tuotto-
vaatimuksen mukaan, johon oleellisesti vaikuttaa sijoitukseen liittyvä riski.

Ohjearvot keskimäärin: yli 15 % hyvä
5 – 15 % tyydyttävä
alle 5 % heikko

Nettotulos = Tilikauden tulos + satunnaiset erät

Pääoman tuotto I

Oman pääoman Nettotulos

tuotto-% Oma pääoma

keskimäärin tilikaudella

* 100 %=



Sijoitettu pääoma = oma pääoma + korollinen vieras pääoma

Mittaa suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen 
sijoitetulle, korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. 

Tunnusluku on välttävä, kun se on vähintään yrityksen korollisesta vieraasta 
pääomasta maksaman keskimääräisen rahoituskuluprosentin suuruinen. 
Hyvän raja on vaikeaa määrittää yksiselitteisesti.

Pääoman tuotto II

Sijoitetun pääoman Nettotulos + rahoituskulut + verot

tuotto-% Sijoitettu pääoma

keskimäärin tilikaudella

* 100 %=



Tunnusluku mittaa yrityksen vakavaraisuutta, eli yrityksen tappionsietokykyä 
ja kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä.

Ohjearvoja: yli 40 % hyvä
20 – 40 % tyydyttävä
alle 20 % heikko

Vakavaraisuus

Omavaraisuus Oma pääoma

aste-% Taseen loppusumma - 

saadut ennakot

* 100 %=



Tunnusluku mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista 
veloistaan pelkällä rahoitusomaisuudellaan. 

Maksuvalmius

Rahoitusomaisuus

Lyhytaikainen vieras pääoma -

lyhytaikaiset saadut ennakot

Quick ratio =

Vaihto-omaisuus + Rahoitusomaisuus

Lyhytaikainen vieras pääoma -

lyhytaikaiset saadut ennakot

Current ratio =

Tunnusluku mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista 
veloistaan vaihto- ja rahoitusomaisuudellaan.

Quick ratio Current ratio
Ohjearvoja: yli 1 yli 2 hyvä

0,5 – 1 1 – 2 tyydyttävä
alle 0,5 alle 1 heikko


