
Tilinpäätöksen tunnuslukujen selityksiä 

Liiketulos 

Liiketulos kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäänyt jäljelle 

ennen rahoituseriä ja veroja. Se huomioi toimintakulujen lisäksi myös yrityksen 

käyttöomaisuuden kulumisen eli poistot. 

Liiketulos-% = 100 * liiketulos / liikevaihto. 

Liiketulosprosentin avulla voidaan vertailla saman toimialan yritysten operatiivista 

kannattavuutta keskenään, sillä liiketuloksessa ei ole vielä mukana rahoituskuluja. 

Tällöin velkainen ja velaton yritys ovat vielä samalla viivalla. 

Käyttökate 

Käyttökate kuvaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, 

rahoituseriä ja veroja. Se kertoo, kuinka paljon yrityksen liikevaihdosta jää katetta, 

kun siitä vähennetään yrityksen toimintakulut. 

Käyttökate-% = 100 * käyttökate / liikevaihto. 

Käyttökatteella kannattavuutta arvioitaessa keskeisessä asemassa ovat käyttökate-

%:in vertailu toimialalukuihin, useamman vuoden katekehitys sekä käyttökatteen 

riittävyys lainanhoitokulujen, verojen, investointien ja voitonjaon näkökulmasta. 

Nettotulos 

Nettotulosta pidetään yleensä yrityksen varsinaisen toiminnan tuloksena. Se toimii 

useimmiten mm. voitonjakopäätösten pohjana. Nettotuloksessa ei ole mukana 

tuloslaskelman satunnaisia eriä ja tilinpäätössiirtoja, joten se ei välttämättä ole sama 

kuin tuloslaskelman viimeisen rivin voitto tai tappio. 

Nettotulos-% = 100 * nettotulos / liikevaihto. 

Positiivinen nettotulos ilmaisee, että yritys on pystynyt selviytymään varsinaisella 

liiketoiminnallaan lainojen koroista sekä käyttöpääoman ja investointien 

omarahoituksesta. Luku soveltuu eri toimialojen yritysten keskinäiseen vertailuun. 

Kokonaistulos 

Kokonaistulos kuvaa yrityksen tilikauden kokonaistulosta. 
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Kokonaistulos-% = 100 * kokonaistulos / liikevaihto. 

Kokonaistulosta on aina hyvä tarkastella nettotuloksen rinnalla, sillä satunnaisilla 

erillä saattaa olla merkittävä vaikutus yrityksen tunnuslukuihin. 

Omavaraisuusaste 

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä 

selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. 

Omavaraisuusaste-% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma - tehtyyn 

työhön perustuvat ennakkomaksut). 

 

Korkean omavaraisuusasteen yrityksellä on myös selvästi suurempi liikkumavapaus, 

kuin heikon omavaraisuuden omaavalla yrityksellä, sillä sen riippuvuus suhdanteista 

ja muista toimintaympäristön muutoksista on vähäisempi. 

Omavaraisuusasteen viitteelliset ohjearvot ovat: 

• Erinomainen       yli 50 % 

• Hyvä                    35-50 % 

• Tyydyttävä           25-35 % 

• Välttävä               15-25 % 

• Heikko                 alle 15 % 

Lisää tilinpäätöksen tunnuslukujen määritelmiä löytyy muun muassa Tunnuslukuoppaasta Alma 

Talentin sivuilla. 
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