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Mitä tilinpäätös kertoo? 
 
Tilinpäätös on yrityksestäsi tilikaudelta eli vuosittain tehtävä laskelma, josta selviää 
yrityksesi tulos ja varallisuus. Tilinpäätös on osa yrityksen valvontajärjestelmää ja se on 
lakisääteinen. Tilinpäätöksessä käytetään aina samaa termistöä. Alla on 
esimerkkitilinpäätös, jonka alta löydät selitykset keskeisimmille termeille. Kun ymmärrät 
nämä, osaat jo tulkita paremmin tilinpäätöstäsi ja ymmärrät mistä kirjanpitäjäsi sinulle 
kertoo. Rohkeasti vaan katsomaan apuja. 
 
 
 
TULOSLASKELMA 
 
LIIKEVAIHTO* 
 Liiketoiminnan muut tuotot   00,00 
Materiaalit ja palvelut 
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat    
  Ostot tilikauden aikana  00,00 
  Varaston muutos   00,00 
 Ulkopuoliset palvelut    00,00 
Materiaalit ja palvelut yhteensä   00,00 
Henkilöstökulut 
 Palkat ja palkkiot    00,00 
 Henkilöstösivukulut 
  Eläkekulut    00,00 
  Muut henkilöstösivukulut  00,00 
Henkilöstökulut yhteensä    00,00 
 
Poistot* 
 Suunnitelman mukaiset poistot  00,00 
Liiketoiminnan muut kulut*     
 Vuokrat     00,00 
 Matkakulut     00,00 
 Edustuskulut     00,00 
 Mainoskulut     00,00 
 Liiketoiminnan muut kulut   00,00 
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä   00,00 
 
LIIKEVOITTO/-TAPPIO*    00,00 
Rahoitustuotot ja -kulut 
 Korko- ja rahoitustuotot   00,00 
 Korko- ja rahoituskulut   00,00 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä   00,00 
 



  
 
 

 

VOITTO/TAPPIO ENNEN  
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA   00,00 
 
Tilinpäätössiirrot*     00,00 
Tuloverot      00,00 
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO*   00,00 
  
 
TASE 
 
VASTAAVAA 
 
PYSYVÄT VASTAAVAT* 
Aineettomat hyödykkeet* 
 Aineettomat oikeudet    00,00 
 Kehittämismenot    00,00 
 Muut aineettomat hyödykkeet  00,00 
Aineettomat hyödykkeet yhteensä   00,00 
Aineelliset hyödykkeet* 
 Koneet ja kalusto    00,00 
 Rakennukset ja rakennelmat   00,00 
 Maa- ja vesialueet    00,00 
Aineelliset hyödykkeet yhteensä   00,00 
(Sijoitukset)      00,00 
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT* 
Vaihto-omaisuus 
 Aineet ja tarvikkeet    00,00 
 (Ennakkomaksut)    00,00 
Vaihto-omaisuus yhteensä    00,00 
Pitkäaikaiset saamiset* 
 Lainasaamiset     00,00 
Lyhytaikaiset saamiset* 
 Myyntisaamiset    00,00 
 Muut saamiset     00,00 
 Siirtosaamiset     00,00 
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä   00,00 
Rahat ja pankkisaamiset    00,00  
 
VASTAAVAT YHTEENSÄ    00,00 
 
 
VASTATTAVAA* 
 
OMA PÄÄOMA 
(Osakepääoma)     00,00 
Käyttörahasto      00,00 
Arvonkorotusrahasto*    00,00 
Muut rahastot      00,00 



  
 
 

 

Tilikauden voitto/tappio    00,00 
Edellisten tilikausien voitto/tappio   00,00  
 
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ    00,00 
 
VIERAS PÄÄOMA* 
Pitkäaikainen vieras pääoma     
 Pääomalainat     00,00 
 Lainat rahoituslaitoksilta   00,00 
 Muut velat     00,00 
Pitkäaikainen pääoma yhteensä   00,00 
Lyhytaikainen vieras pääoma 
 Pääomalainat     00,00 
 Lainat rahoituslaitoksilta   00,00 
 Ostovelat     00,00  
 Muut velat     00,00 
 Siirtovelat     00,00 
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä  00,00 
 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   00,00 
 
VASTATTAVAA YHTEENSÄ    00,00 
  
 
 
 
 
*SANOJEN SELITYKSET 
 
Liikevaihto 
Liikevaihdolla tarkoitetaan liiketoiminnan myyntituottojen summaa, josta on vähennetään 
saadut avustukset, arvonlisäverot ja välittömästi myynnistä vähennettävät verot. 
Liikevaihdolla mitataan yrityksen toiminnan laajuutta. 
 
Poistot 
Poisto tarkoittaa kirjanpidossa pitkävaikutteisen tuotannontekijän (esimerkiksi tuotantoon 
hankitut koneet) hankintamenon kirjaamista kuluiksi vaikutusaikanaan. Poisto on 
arvonvähennys, jolla otetaan huomioon omaisuuden kuluminen ja tekninen 
vanheneminen. Kirjanpidossa poistoja tehdään tilikausittain, eli vuosittain. Suomessa 
poistojen tekeminen on määritetty laissa. 
 
Liiketoiminnan muut kulut 
Liiketoiminnan muita kuluja ovat esimerkiksi vuokrakulut, laite- ja esinevuokrat, 
vakuutuskolut ja jäsenmaksut. 
 
Liikevoitto/ -tappio 
Liikevoitto on kirjanpidon termi, jolla tarkoitetaan tuloslaskelman erää, joka saadaan 
vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kulut ja kiinteät kulut sekä poistot. Liikevoitto on 



  
 
 

 

liiketoiminnan tulos ennen kuin siitä on vähenetty korot, verot, mahdollinen voitonjako ja 
tilinpäätössiirot. 
 
Tilinpäätössiirrot 
Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen esitetään erät, joita kutsutaan tilinpäätössiirroiksi. 
Sellaisia eriä ovat poistoeron muutos, verotusperusteinen varausten muutos ja 
mahdollinen konserniavustus.  
 
Tilikauden voitto/ -tappio 
Tilikauden voitto tarkoittaa kirjanpidossa rahasummaa, joka saadaan siitä, kun kaikki tuotot 
lasketaan yhteen ja niistä vähennetään kaikki kulut ja verot. Tilikauden voitto lasketaan 
tilikausittain. Se esitetään tuloslaskelman viimeisellä rivillä. Tilikauden tappio tarkoittaa 
tilikauden voittoa, joka jää negatiiviseksi. 
 
Pysyvät vastaavat 
Pysyvien vastaavien tarkoitus on olla yrityksen käytössä ja osallistua tulon tuottamiseen 
useamman tilikauden ajan. Pysyvät vastaavat jaetaan aineettomiin ja aineellisiin 
hyödykkeisiin. Pysyviä vastaavia nimitettiin aiemmin käyttöomaisuudeksi ja muiksi 
aineellisiksi hyödykkeiksi; nykyisin käyttöomaisuus-termiä käytetään verotuksessa. 
 
Aineettomat hyödykkeet 
Aineettomaan omaisuuteen kuuluvat vastikkeelliset oikeudet ja varat, kuten toimiluvat, 
patentit, lisenssit ja tavaramerkit. Oman kehittämistoiminnan perusteella aikaansaatuja 
aineettomia hyödykkeitä voidaan merkitä taseeseen erityistä varovaisuutta noudattaen. 
 
Aineelliset hyödykkeet 
Aineelliset hyödykkeet ovat käyttöomaisuutta, joka on tarkoitettu tuottamaan tuloa  
useampana kuin yhtenä tilikautena. Tasekaavassa aineelliset hyödykkeet jaetaan yleensä 
viideksi alaryhmäksi: Maa ja vesialueet, Rakennukset ja rakennelmat, Koneet ja kalusto, 
Muut aineelliset hyödykkeet sekä Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat.  
 
Vaihtuvat vastaavat 
Vaihtuvat vastaavat sisältävät vaihto-omaisuuden ja saamiset. Saamisiin kuuluvat myös 
rahavarat ja rahoitusarvopaperit. 
 
Pitkäaikaiset saamiset vs lyhytaikaiset saamiset 
Pitkäaikaisella saamisella tarkoitetaan sellaista saamista tai sitä osaa saamisesta, joka 
erääntyy maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua. Muut saamiset ovat 
lyhytaikaisia. 
 
Vastattavaa 
Vastaavaa-puolella esitetään yrityksen omaisuus jaettuna pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin. 
Tämä puoli selvittää rahan käytön siltä osin kuin sitä ei ole kirjattu kuluksi. Vastaavaa ovat 
esimerkiksi erilaiset aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, sijoitukset, vaihto-omaisuus, 
saamiset, rahoitusarvopaperit ja rahat sekä pankkisaamiset. 
 
Oma pääoma 
Oma pääoma on se osa yrityksen pääomasta, jolla ei ole takaisinmaksuvelvollisuutta, 
toisin kuin vieraalla pääomalla. Oma pääoma koostuu yritykseen sijoitetusta pääomasta ja 



  
 
 

 

yritykseen kertyneistä voittovaroista, joita ei ole maksettu esimerkiksi osinkoina yritykseen 
sijoittaneille. 
 
 
 
Arvonkorotusrahasto 
Arvonkorotusrahasto on osakeyhtiön tai osuuskunnan kirjanpitoon liittyvä termi. Se 
tarkoittaa sellaista yhtiön pääomaa, jonka arvo on noussut ja joka siten merkitään 
taseessa arvoltaan kohonneena. Tämän voi tehdä arvioimalla omaisuuden arvon nousun 
tilinpäätöspäivään mennessä. Yleensä yritysten oma pääoma kasvaa tuotetun voiton tai 
omistajien tekemien sijoitusten kautta. Joskus omaa pääomaa voidaan korottaa myös 
arvonnousun avulla. Näitä arvonkorotuksia tehdään, jotta saataisiin parempi taseasema. 
Arvonkorotus vaikuttaakin vain taseeseen eikä sillä ole vaikutusta tuloslaskelmaan. 
Arvonkorotuksista ei mene tuloveroa. Arvonkorotuksen myötä taseen molemmat puolet 
(vastaavaa ja vastattavaa) nousevat yhtä paljon kyseisenä vuonna, jona korotus tehdään. 
 
Vieras pääoma 
Vieras pääoma on yritykseen sijoitettua pääomaa, johon ei yleensä liity omistusoikeutta 
yrityksessä. Vieras pääoma on yleensä velkaa. Vieraassa pääomassa on 
takaisinmaksuvelvollisuus ja velvollisuus maksaa korkoa. Vieraan pääoman vastakohta on 
oma pääoma. 
 
 

 

 
 
 


