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Sisältö:

 kuinka henkilöstö tekee rahaa?

 yritysten tuottavuus, kannattavuus ja rahoitus

 hallintoedustus liiketalouden näkökulmasta

 moraalinen hasardi ja tiedonkulku

 hallintoedustajille sopivia talouden 
tunnuslukuja

 hallintoedustus suhdannevaihteluissa



”Alma suhtautui työhön aivan eri tavalla kuin Jussi. Koko hänen päivittäinen työnsä 

tapahtui meluttomasti ja ilman näkyvää kiirettä. Hän meni ja tuli, toi ja vei, eikä hän 

tuntenut sellaista ahneutta ja valmiiksi saamisen halua kuin Jussi. Hän ei koskaan 

paneutunut työhönsä niin

kokonaan kuin mies. Hän kulki askareillaan hyräillen itsekseen ja suunnitellen kuin 

ohimennen, mitkä työt sopivat kulloinkin yhteen. Kun haki jotakin, niin täytyi 

samalla viedä se mitä vietävää oli. Ja juuri tuosta arkisesta rauhallisesta harkinnasta 

johtui, että työllä oli siunausta. Kun hän pystytti kangaspuunsa, tapahtui 

kutominenkin kuin välityönä. Jokainen hetki mitä ei muualla tarvittu oli kutomista 

varten.

- Eteenpäin se on parikin lyöntiä, kun aikani siinä kiehutessa varrotessa menis                                              

muutonkin.

Niin hän sanoi Jussille, joka ihmetteli, kun hän todellakin löi syöstävän muutaman 

kerran lävitse odotellessaan ruuan kiehumista. 

Ja elämän edellytykset lisääntyivät. ”Lisäarvoa” syntyi aina vain, sillä he tuottivat

enemmän kuin kuluttivat.”

Jostain raha syntyy



Kunka tehty raha jaetaan?



Suomen suhdannevaihtelut
Lähde: Tilastokeskus





Tilinpäätöksen idea

 Tuloslaskelma näyttää sen voiton jota taseen avulla tavoitellaan. Tuloslaskelmasta 
näkyy se liikevaihto, joka on kyetty keräämään ja myös ne kulut, joita on syntynyt 
toiminnasta. Tuloslaskelmassa yhdistyvät työpanos ja pääoma. Niistä syntyy tuottavuus. 
Se vaikuttaa yrityksen menestymiseen toimialan kilpailussa sekä hyvinvoinnin tasoon. 
Tuottavuuden taustalla on arvonlisäys. 

 Tuloslaskelma näyttää viimeisellä rivillään puhtaan voiton, 

joka siirtyy taseeseen. Normaalisti voitot vahvistavat tasetta

ja tappiot heikentävät sitä.

Taseen vastattavaa -puolelle tulee 

pääomia, omia ja vieraita. Niitä tulee 

olla oikea määrä ja niiden on tuotettava.

Pääomat käytetään kaikki taseen toisen

puolen omaisuuksia hankkimiseen.

Taseen vastaavaa –puolella on pää-

omilla hankittu omaisuus. Sitä käyte-

tään liiketoiminnan tekemiseen, myy-

tävien tavaroiden valmistamiseen ja

toiminnan rahoittamiseen.



Mitä on tuloslaskemissa ja taseissa?



Tuloslaskelman ja taseen välinen 

yhteys
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Omistajat, johtajat, henkilöstö

 Jokaisella ryhmällä 

oma roolinsa 
Rahoitus

Maksuvalmius

Vakavaraisuus

Kannattavuus

pääoman tuotto ja 

käyttö

Tuottavuus

Työn hyötysuhde



Lähde: HS Visio



Perustilinpäätös

Osakeyhtiöt, 

osuuskunnat

FAS, suomalainen 

standardi

yleisin

peruskivi muiden 

ymmärtämiselle

Yhdistykset

Säätiöt

Kunnat

Kuntayhtymät

Seurakunnat

Valtion virastot 

ja laitokset

IFRS

kansainvälinen standardi

lähinnä pörssiyhtiöt

Pankit

Vakuutusyhtiöt 

(vahinko, henki, eläke)

Työttömyyskassat

Vakuutuskassat

Ulkomaalaiset 

tilinpäätökset

Lähinnä USA, Japani

Kuntien

liikelaitokset

Kiinteistöosakeyhtiöt

Asunto-osakeyhtiöt


