
Tunnuslukujen tulkinta (laskentakaavat monisteen lopussa) 
 
Tunnuslukujen arvioinnissa tulee ottaa huomioon kunkin toimialan suhdannetilanne, 
inflaatio, korot, työvoimavaltaisuus suhteessa pääomavaltaisuuteen sekä kunkin yrityksen 
omat erityispiirteet. Olennaisinta on arvioida yrityksen (tai jonkin muun 
kirjanpitovelvollisen) lukuja saman alan yrityksiin . 
 
 
Palveluyritykset, entinen sotumaksuluokka I  (poistot alle 50 500 euroa tai                                 
enemmän, mutta alle 10 % palkoista). 
 
 
  erinomainen         hyvä  tyydyttävä   välttävä  heikko 
Työn hyötysuhde   yli 1,46            1,45-1,31     1,30-1,21     1,20-1,11     alle 1,10           
 
Liikevoitto-%     yli 11      10-8     7-5   4-3  2 tai alle   
 
Käyttökate-%                      yli 20                19-15          14-11           9-5                4 tai alle                
 
Quick ratio                           yli 1,7               1,6-1,3        1,2-0,9         0,8-0,6          0,5 tai alle             
 
Vakavaraisuus                    yli 65                64-50          49-40           39-25            24 tai alle 
 
Sijoitetun pääoman            yli 20                19-15          14-8             7-4                3 tai alle                           
tuotto-% 
 
 
Työvoimavaltainen teollisuus, entinen sotumaksuluokka II, pois lukien 
rakentaminen (sotu-maksuluokka II, 5,001 %, poistot yli 50 500 euroa ja  10 - 30 % palkoista). 
 

erinomainen         hyvä  tyydyttävä   välttävä  heikko 
Työn hyötysuhde   yli 1,85            1,84-1,50    1,49-1,35     1,34-1,20     alle 1,19           
 
Liikevoitto-%      yli 15     14-11   10-8  7-5 4 tai alle 
 
Käyttökate-%                      yli 22               21-17          16-11           10-7             6 tai alle                
 
Quick ratio                          yli 1,7              1,6-1,3        1,2-0,9         0,8-0,6         0,5 tai alle             
 
Vakavaraisuus                    yli 65               64-50          49-40           39-25           24 tai alle 
 
Sijoitetun pääoman            yli 24               23-16          15-9             8-5               4 tai alle                           
tuotto-% 
 
 
 
 
 
 



Pääomavaltainen teollisuus, entinen sotumaksuluokka III  (sotu-maksuluokka III, 
5,901 %, poistot yli 50 500 euroa ja yli 30 % palkoista). 
 
  erinomainen         hyvä  tyydyttävä   välttävä  heikko 
 
Työn hyötysuhde   yli 2,80            2,79-2,20     2,19-1,80     1,79-1,60      alle 1,59           
 
Liikevoitto-%      yli 18     17-15     10-14   9-6  6 tai alle 
 
Käyttökate-%                      yli 28               27-22           17-21           10-16           10 tai alle                
 
Quick ratio                           yli 1,7              1,6-1,3         1,2-0,9         0,8-0,6         0,5 tai alle             
 
Vakavaraisuus                    yli 65               64-50           49-40           39-25           24 tai alle 
 
Sijoitetun pääoman            yli 25               24-18           17-14           13-9             8 tai alle                           
tuotto-% 
 
 
Kunnat   (koko kunta, yksittäisissä laitoksissa ja virastoissa pienempi, liikelaitoksissa suurempi) 
 
  erinomainen         hyvä  tyydyttävä   välttävä  heikko 
 
Työn hyötysuhde   yli 1,30            1,29-1,20     1,19-1,15     1,14-1,10      alle 1,10          
 

 
Voittoa tavoittelemattomat  
 
  erinomainen         hyvä  tyydyttävä   välttävä  heikko 
 
Työn hyötysuhde   yli 1,50            1,49-1,40     1,39-1,30     1,29-1,10      alle 1,09           
 
 
Työvoimavaltainen teollisuus, rakentaminen  (sotu-maksuluokka II, 5,001 %, poistot yli 
50 500 euroa ja  10 - 30 % palkoista). 
 

erinomainen         hyvä  tyydyttävä   välttävä  heikko 



Työn hyötysuhde   yli 1,85            1,84-1,50    1,49-1,35     1,34-1,20     alle 1,19           
 
Liikevoitto-%      yli 10     10-8   7-5  4-3 2 tai alle 
 
Käyttökate-%                      yli 12               11-9            8-6               5-3               2 tai alle                
 
Quick ratio                          yli 1,2              1,1-0,9        0,8-0,6         0,5-0,4         0,3 tai alle             
 
Vakavaraisuus                    yli 45               44-35          34-25           24-18           17 tai alle 
 
Sijoitetun pääoman            yli 22               23-16          15-9             8-5               4 tai alle                           
tuotto-%   
 
Työn hyötysuhde 
 
     arvonlisäys (liikevoitto + poistot = käyttökate, käyttökate+vuokrat+henkilöstökulut=arvonlisäys) 
 ---------------------------------------------------------------------------------          = 
                       henkilöstökulut 
 
Liikevoitto-% 
 
    liikevoitto    
 100 x   ------------------------- = 100 x  ---------------------   =                  % 
    liikevaihto 
 
 
Käyttökate-% 
 
  käyttökate    
 100 x   -------------------------=  100 x  ---------------------   =    % 
  liikevaihto 
 
 
Quick ratio, QR 
 
            rahoitusomaisuus 
 (saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat) 
 ----------------------------------------------   =   -----------------   =            
      lyhytaikainen vieras pääoma        
 
 
Vakavaraisuus-% 
 
                 oma pääoma                
 100 x   ------------------------- = 100 x  ---------------------   = % 
                taseen loppusumma 
 
 
    



Sijoitetun pääoman tuotto-% (jossa nettotulos on tuloslaskelman voitto ennen satunnaisia eriä, 
tilinpäätös-siirtoja ja veroja plus verot ja vieraan pääoman kulut (ovat korko- ja muut rahoituskulut). 
Korollinen sijoitettu pääoma on se osa pääomista, joille haetaan tuottoa. Jos tilinpäätöksestä ei 
löydy ilmoitettua tietoa, niin korollisiksi luetaan koko oma pääoma + pitkäaikainen vieras pääoma 
ja lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta rahalaitoslainat ja muut velat. Korollisessa sijoitetussa 
pääomassa käytetään kahden vuoden keskiarvoa. 
   
             nettotulos + vieraan pääoman kulut 
 100 x   ------------------------------------------------   =   100 x   ----------------   =        %
  korollinen sijoitettu pääoma 
    


