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1 Johdanto 

Suomessa on paljon vaatetusalan osaamista niin tuoteominaisuuksien (esim. teknisten 

kankaiden), kuin suunnittelunkin suhteen. Alalle koulutetaan osaajia toisen asteen, am-

mattikorkean ja yliopistotasoisen koulutuksen kautta. Suuri osa alan koulutuksesta val-

mistuttuaan päätyy työllistämään itse itsensä yrittäjänä, minkä seurauksena alalla on pal-

jon melko nuoria, pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Alalla on pitkä historia, minkä takia 

perinteikkäitä, pitkä historian omaavia yrityksiä ja jo monta menestystarinaa, mutta voi-

siko niitä olla vielä enemmän? 

 

Menestystarinoihin liittyy yritysten vahva kasvuhalukkuus ja toiminnan jatkuva kehit-

täminen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Monet alan 

yrityksistä eivät ole laajentanut toimintaansa kansainvälisille markkinoille, vaan pää-

markkinat löytyvät edelleen Suomesta. Kansainvälisille markkinoille laajentamisesta 

löytyisi vahvaa kasvupotentiaalia. Kasvaakseen yritys tekee investointeja, jotka täytyy 

rahoittaa. Riittävä rahoitus on siis edellytys kasvulle. 

 

Suomalaisiin tekstiili- ja vaatetusalan yrityksiin lukeutuu on jonkin verran suuria yhtiöi-

tä, kuten Marimekko Oyj, mutta suurin osa yrityksistä on kooltaan pieniä tai keskisuu-

ria. Pieten ja keskisuurten yritysten rahoituksensaantimahdollisuudet ovat yleisellä sup-

peammat kuin suurien yrityksien ja niiden on ollut vaikeampi saada rahoitusta viime 

vuosina. Lisähaastetta rahoituksensaantiin tuo pankkien tiukentunut lainanmyöntöpoli-

tiikka ja sijoittajien varovaisuus, kun talousnäkymissä on epävarmuutta.  

 

Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantona Tekstiili- ja vaateteollisuus ry Finatex:lle. 

Tutkimuksen tavoitteena oli alan kehittäminen rahoituksen näkökulmasta. Päämääränä 

oli tuottaa tutkimustulokset, jotka kuvaavat rahoitus- ja sitä kautta myös kasvumahdol-

lisuuksien hyödyntämisen tilaa tekstiili- ja vaateteollisuuden alan pk-yritysten keskuu-

dessa. Tuloksien pohjalta pyrittiin nostamaan esiin ideoita, joilla tilannetta voitaisiin 

parantaa alan yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseksi. 
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Tutkimuksen pohjana hyödynnettiin Tiina Ikosen Kulutustavararyhmä ry:lle vuonna 

2013 kirjoittamaa rahoitusopasta, jossa yritysten käytössä olevat rahoituksen lähteet 

esitellään kattavasti yksissä kansissa. Toimeksiantajan toivomuksesta tutkimus tehdään 

jatkoksi rahoitusoppaalle, minkä takia rahoitusoppaassa esitettyjä rahoituksen ja yritys-

toiminnan kehittämistä edistäviä toimijoita ei ole tarkemmin esitelty tässä raportissa. 

Lisäksi nostettiin esille päähavaintoja Elinkeinoelämän keskusliiton vuosittain toteut-

tamasta rahoituskyselystä, joka antaa kuvan rahoituksen tilasta kaikkien alojen ja ko-

koisten yritysten keskuudessa. EK:n toteuttama tutkimus käsittelee osaltaan samoja 

aiheita, mutta siitä ei saa selville toimialakohtaisia vastauksia, vaan tulokset on esitetty 

ainoastaan yleisellä tasolla. Tämä tutkimus kuvaa yksinomaan tekstiili- ja vaatetusalan 

tilannetta pienten ja keskisuurten yritysten osalta. 

 

Raportti alkaa teoriaosuudella, johon on koottu rahoituksen hintaan, ominaisuuksiin ja 

investointeihin liittyvää tietoa jota on kerätty rahoituksen ja laskennan kirjallisuudesta, 

julkaisuista ja internetistä. Teoriaosuudessa tuodaan esille rahoituksen ja kasvun vuoro-

vaikutus ja riippuvuus toisistaan. Esimerkiksi investointien kannattavuuslaskelmat tuo-

vat kasvun riippuvuuden rahoituksesta hyvin esiin. Teoriaosuuden laskelmiin on tuotu 

esimerkkejä, jotta teoria olisi konkreettisempaa ja havainnollistavampaa. Teoriaosuu-

teen sisältyvä toimiala-analyysi on kirjoitettu ja kuviot tehty toimialan tilastotietojen 

perusteella, jotka löytyvät liitteistä. Toimiala-analyysi kuvaa tekstiili- ja vaatetusteolli-

suuden (myöhemmin tekstiili- ja vaatetusala) toimialan tilannetta Finnveran tilinpäätös-

analyyseistä selvitettyjen taloudellisten tunnuslukujen avulla. Tunnuslukuja vertaillaan 

suositusarvoihin, minkä pohjalta saadaan kuva toimialan tilanteesta kokonaisuudessaan. 

 

Teoriaa seuraa empiirinen osuus, jossa tutkimuksella saadut tutkimustulokset on esitet-

ty. Kyselyrunko eli sähköisen kyselylomakkeen kysymykset kokonaisuudessaan löytyvät 

liitteestä 3. Kaikkia vastauksia ei ole käsitelty omana kohtanaan, vaan samaan asiaan 

liittyvistä vastauksista on muodostettu kokonaisuuksia. Tutkimus suoritettiin osittain 

laadullisena ja osittain määrällisenä tutkimuksena haastattelemalla sähköisen kyselyn 

avulla 160 alan yrityksen edustajaa, joista noin puolet oli Finatex ry:n jäseniä. Haastatel-

tavia valikoidessa keskityttiin kooltaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vastauksia saa-

tiin 36 kappaletta, joten vastausprosentti kyselyyn oli 22,5 %. Vastaajien joukossa oli 

paljon hajontaa yrityksen toimintahistorian ja koon suhteen, mikä tukee tutkimustulos-
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ten luotettavuutta antaen kattavamman kuvan toimialan tilanteesta yleisellä tasolla. 

Myös sillä, että kyselyssä oli sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä, saatiin pelkän 

monivalintakyselyyn verrattuna monipuolisempaa aineistoa analysoitavaksi. Tutkimus-

tuloksia analysoitiin molempien, kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimusaineiston 

pohjalta abduktiivisesti. Lopuksi esitellään johtopäätökset ja mietitään kehitysehdotuk-

sia sekä ehdotetaan jatkotutkimusaiheita.  
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2 Tutkimuksen merkitys toimeksiantajalle 

2.1 Toimeksiantajan esittely 

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus Finatex ry on liitto, joka tuottaa liiketoiminnan eri osa-

alueita tukevia palveluita noin 130 jäsenyritykselleen (Finatex a). Jäsenten käytössä ole-

viin palveluihin lukeutuu neuvontapalvelut ja toimialaa koskevat tilastot. Jäsenyrityksillä 

on käytössään ajankohtaista tietoa sisältävä extranet -palvelu. Neuvontaa liitto antaa 

muun muassa vastuulliseen liiketoimintaan, työsuhdeasioihin, kansainvälistymiseen liit-

tyen. Liitto tiedottaa jäsenyrityksiä ajankohtaisista asioista kuten tapahtumista ja mah-

dollisista alaa koskevista muutoksista uutiskirjeellä, joka ilmestyy parin viikon välein ja 

järjestää lisäksi esimerkiksi vastuulliseen liiketoimintaan liittyviä koulutustilaisuuksia. 

Liitolla on käytössään stipendiohjelma, jonka avulla tuetaan tekstiili- ja vaatetusalaa ke-

hittäviä töitä sekä mahdollisesti jatkokoulutusta alan opintoihin liittyen. (Finatex b)  

 

2.2 Tutkimuksen hyödyllisyys 

Itse vaatetusalan tutkinnon opiskelleena koen, että yrityspuolen asiat käydään ainakin 

tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutuksessa hyvin pintapuolisesti läpi, vaikka parhaat 

työllistymismahdollisuudet tekstiili- ja vaatetusalalta valmistuneella on oletettavasti työl-

listämällä itsensä, yrittäjänä. Koska suunnittelijan tuotos on yksilöllistä ja taiteellistakin, 

antaa yrittäminen suunnittelijalle vapauden toteuttaa itseään vapaasti ja siksi yrittäjyys 

on muotialan ammattilaiselle myös houkutteleva vaihtoehto. Jotta tekstiili- ja vaate-

tusalan osaajalla olisi hyvät lähtökohdat yritystoiminnan kehittämiselle, täytyy myös 

tietää, miten yritystoimintaa kannattaisi kehittää, ja mistä ja millaista rahoitusta inves-

tointien rahoittamiseen kannattaa hakea. Pienille ja keskisuurille kasvua tavoitteleville 

yrityksille on tarjolla tavallisen pankkilainan lisäksi monia julkisen rahoituksen tarjoamia 

mahdollisuuksia: avustuksia, takauksia, ja erityisiä lainoja, joita hyödyntämällä yrityksillä 

on mahdollisuus kehittää toimintaansa.  

 

Tutkimustulokset antavat Finatex ry:lle kuvan alan yritysten rahoituksensaannin tilan 

lisäksi yrittäjien tietoisuudesta ja asenteista kasvun ja rahoituksensaantimahdollisuuksi-

en suhteen. Koska Finatex tarjoaa jäsenilleen tietoa esimerkiksi kansainvälistymistä ja 
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vientiä tukevista rahoitusmahdollisuuksista, on hyvä tietää, kuinka jäsenyritystenkin 

joukossa rahoitusmahdollisuuksia tunnetaan ja hyödynnetään. 

 

2.3 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksella pyrittiin saamaan kuva tekstiili- ja vaatetusalan yritysten kasvun aiheut-

taman investointitarpeeseen haetusta rahoituksesta, rahoituksensaannin ongelmakoh-

dista ja asenteista sekä erilaisten julkisen rahoituksen lähteiden hyödyntämisestä. Tilan-

netta tutkittiin taloudellisen toimiala-analyysin lisäksi haastattelemalla yritysten edusta-

jia. Tarkoituksena oli myös saada kuva tekstiili- ja vaatetusalan yrittäjien rahoitukseen 

liittyvästä tietämyksestä ja selvittää, olisiko yrittäjien keskuudessa kiinnostusta tai toivei-

ta lisäinformaation saantia koskien. Tutkimuksen tuloksien perusteella voidaan miettiä, 

voitaisiinko rahoituksen kautta yritysten kasvua tekstiili- ja vaatetusalalla.  

 

Tutkimuksen avulla pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 

Mistä lähteistä rahoitusta haetaan?  

Kuinka tunnettuja erilaiset pk-yrityksille tarjottavat julkisen rahoituksen lähteet ovat?  

Onko tekstiili- ja vaatetusalan pk-yritysten rahoituksensaannissa tunnistettavia ongel-

makohtia? 
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3 Pienten ja keskisuurten yritysten rahoitus 

3.1 Pk-yrityksen määritelmä 

Pienen ja keskisuuren yrityksen, pk-yrityksen, määritelmänä käytetään tässä raportissa 

EU:n komission suositusta, koska sitä sovelletaan myös työssä merkittävässä rahoituk-

sen tarjoajan osassa oleva Tekes. EU:n komission suositus määrittelee pk-yritykselle 

kaksi tärkeää kriteeriä, joiden tulee molempien toteutua. Yritys saa työllistää maksimis-

saan 250 henkilöä. Lisäksi yrityksen vuotuisen liikevaihdon tulee jäädä alle 50 miljoo-

nan euron, tai taseen loppusumman oltava maksimissaan 43 miljoonaa euroa. Lisäksi 

yrityksen pääomasta tai äänimäärästä vain alle 25 % saa olla julkisyhteisön tai suuren 

yrityksen omistuksessa. Se, jos omistajana on suuryritys, ei välttämättä muuta yrityksen 

kokoluokitusta, mutta julkisyhteisön osallisuus yleensä näin tekee. (Tekes 1) 

 

3.2 Rahoituksen tilanteen taustaa 

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n rahoituskyselyssä 2013 todetaan, että joka viides 

pieni, ja joka kymmenes keskisuuri yritys on kokenut ongelmia rahoituksensaannin suh-

teen. Koska suuri osa alan yrityksistä on pieniä tai keskisuuria, voi tämä olla vahvasti 

toimialaa koskeva haaste. Rahoitusta on kaikkien kyselyyn osallistuneiden yritysten jou-

kossa haettu entistä aktiivisemmin, mutta myös entistä suurempi osa on epäonnistunut 

rahoituksensaannissa. Kyselyn perusteella joka kuudes olisi tarvinnut rahoitusta, mutta 

ei hakenut sitä. (EK ym. 2013, 1.)  

 

Rahoituksen saatavuuden ongelmista kertoo, että vakuusvaatimukset on koettu osittain 

liiallisiksi ja niiden ehdot tiukentuneiksi, mitä on aiheuttanut muun muassa vakuuksien 

arvostuksien laskeminen. Tästä syystä julkisen rahoituksen rooli on entistä suurempi, 

sillä julkisen rahoituksen hakeminen on koettu helpommaksi ja edullisemmaksi yksityi-

sen rahoituksen hakemiseen verrattuna. Pankkirahoitus on kuitenkin edelleen eniten 

käytetty rahoituksen muoto yritysten keskuudessa. Julkisella rahoituksella on rahoitettu 

pääasiassa toiminnan kehitys- ja projektihankkeita. Yleisellä tasolla tärkein rahoituksen 

kohde on ollut kone- ja laiteinvestoinnit. (EK ym. 2013, 13-16, 26-27, 32-33.) 
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4 Rahoituksen lähteet ja hinta 

Yrityksellä on käytössään lukuisia erilaisia lähteitä, joista se voi hakea rahoitusta tulevia 

investointeja varten. Yrityksen koko, tarvittavan rahoituksen määrä ja laatu vaikuttaa 

siihen, mikä rahoituksenlähde on milloinkin yrityksen kannalta sopivin. Yhteenkin pro-

jektiin rahoitusta voidaan hakea useista eri lähteistä. Yrityksen pääoma jaetaan omaan ja 

vieraaseen pääomaan. Rahoitus voi olla oman tai vieraan pääoman ehtoista, tai sisältää 

ominaisuuksia molemmista, välirahoitusta (Knüpfer & Puttonen 2009, 39). 

 

4.1 Oma pääoma 

Oman pääoman ominaisuuksiin kuuluu se, että sille ei ole määritelty takaisinmaksuaikaa 

tai hintaa. Oman pääoman ehtoinen rahoitus joustaa siksi yrityksen tuloksen mukaan -  

sitä ei tarvitse huonoina aikoina maksaa takaisin. Vaikka oman pääoman ehtoiselle ra-

hoitukselle ei ole ennalta sovittua hintaa, on se todellisuudessa yleensä vierasta pää-

omaa kalliimpaa. Korkeampi hinta johtuu siitä, että yrityksen omaan pääomaan sijoitta-

neet sijoittajat odottavat sijoituksilleen korkeampaa tuottoa suuremman riskinoton 

vuoksi. (Salmi 185-186.) Jos yritys menisi konkurssiin, varat käytettäisiin ensisijaisesti 

vieraan pääoman takaisinmaksuun, ja sijoittaja voisi menettää sijoittaman pääomansa 

kokonaan. 

 

Omistajat voivat itse sijoittaa lisää pääomaa yritykseen tai hakea pääomasijoituksia esi-

merkiksi bisnesenkeleiltä. Osakeyhtiö voi kasvattaa omaa pääomaa järjestämällä osake-

annin tai myydä hallussaan olevia osakkeita, minkä seurauksena sidottu oma pääoma 

kasvaa. Pörssinoteeratuilla yrityksillä osakkeiden kauppahinta on helppo selvittää, mutta 

yksityisissä osakeyhtiöissä osakkeiden hinta määritellään usein vasta kaupanteon yhtey-

dessä. Laskennallisesti se on yleensä yrityksen nettonykyarvo jaettuna yrityksen osak-

keiden määrällä.  

 

Omaa pääomaa voidaan korottaa myymällä suuria investointeja tai yrityksen omistuk-

sessa olevia sijoituksia. Silloin yritys saa enemmän voittovaroja jotka se voi joko jakaa 

tai jättää yrityksen käyttöön tulevia investointeja varten. Jakamatta jätetyt voittovarat 

kasvattavat yrityksen vapaata omaa pääomaa. Yrityksen kannattaisi hyvinä aikoina kas-
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vattaa vapaata omaa pääomaa, jotta sillä olisi mahdollisuus jakaa voittovaroja myös 

huonoina aikoina. On tärkeää, että omistajat saavat tuottoa sijoittamalleen pääomalle. 

Vapaa oma pääoma toimii myös katteena tappioille. (Salmi 2012, 72-75.)  

 

Pääomasijoituksen tehdessään sijoittajasta tulee useimmiten samalla yksi yrityksen 

omistajista. Yrityksen omistajana sijoittaja saa yleensä oikeuden osallistua yritystä kos-

kevaan päätöksentekoon ja oikeuden saada tietoja yritystä koskevista asioista. Esimer-

kiksi yrityksen osakkeita ostaessaan sijoittaja saa omistuksensa suhteessa äänioikeuksia 

ja oikeuden osallistua yhtiökokouksiin. Pääomasijoituksiin hintaan siis sisältyy usein 

sijoittajan tuottovaatimuksen lisäksi myös päätösvallan osasta luopuminen. 

 

Edellä mainittujen lisäksi yritys voi hakea pääomasijoituksia yksityisiltä sijoittajilta, bis-

nesenkeleiltä, julkisilta rahoitusorganisaatioilta, pääomasijoituksia tekeviltä rahastoilta 

tai joukkorahoittajilta. Esimerkiksi yhteistyön syyskuussa aloittaneet bisnesenkeliver-

kosto Fiban ja joukkorahoittaja Invesdor ovat tällaisia riskisijoituksia tekevien sijoittaji-

en yhteisöjä (Suomen yrittäjät). Fiban pyrkii yhdistämään sijoittajat ja potentiaaliset 

kasvuyritykset (Fiban). Invesdor on sähköinen alusta, jonka kautta yritys voi laittaa vi-

reille oman pääoman keruun joukkorahoituksen kautta kohtuullisin kuluin (Invesdor).  

 

4.2 Vieras pääoma 

Vieraan pääoman ehtoista rahoitus on silloin, kun sille on määritelty tarkka takaisin-

maksuaika tai maksusuunnitelma sekä ennalta sovittu hinta. Vieraan pääoman ehtoinen 

rahoitus on tilanteesta huolimatta maksettava sovitun suunnitelman mukaisesti, joten se 

ei jousta yrityksen taloudellisen tilanteen mukaan samalla tavalla kuin oma pääoma.  

Usein kasvuhankkeisiin haetaan rahoitusta lähtökohtaisesti vierasta pääomaa, koska 

voimakasta kasvua hakiessaan tehdyistä investoinneista johtuen yritykselle ei jää voitto-

varoja jaettavaksi (Vernon, 95–96). Yritys voi hakea vieraan pääoman ehtoista rahoitus-

ta hakemalla rahoitusta suoraan pankista tai muista rahalaitoksista, tai laskemalla liik-

keelle joukkovelkakirjalainoja tai yritystodistuksia. Pankkilaina oli rahoituksen lähteistä 

suosituin pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa vuonna 2013 (EK ym. 2013, 

14). 
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Pankkilainalle ominaista on selkeä takaisinmaksuohjelma ja aikataulu. Pankki määritte-

lee rahoitukselle marginaalin yrityksen toimintaan liittyvien riskien ja vakuuksien riittä-

vyyden huomioon ottaen. Tällaisia ovat muun muassa yrityksen rahoitusriski, tulevai-

suuden näkymät, markkinariski jne. Vakuutena voi olla henkilötakaus, jolloin omistaja 

on henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen velvoitteista, reaalivakuus, kuten asunto, tai 

yrityksen omaisuus. Lisäksi julkiset organisaatiot, kuten Finnvera voi antaa takauksensa 

yrityksen lainaan. Mitä vakavaraisempi yritys on, ja mitä positiivisemmat yrityksen tule-

vaisuuden näkymät ovat, sitä helpommin se yleensä saa lainaa kohtuullisin kuluin (Tik-

kanen & Vartia 2009, 16). Esimerkiksi rahoitusriskin nousuun (yrityksen velkaantumi-

seen) liittyen lainaehtoihin saatetaan lisätä ehto, että yrityksen omavaraisuuden laskiessa 

alle 25 prosentin lainan hinta nousee. (Knüpfer & Puttonen 2009, 186).  

 

Yritys voi hakea lainaa myös julkisilta organisaatioilta, joilla on tiettyjä kriteerejä rahoi-

tuksen myöntämisen suhteen. Tällainen kriteeri voi olla esimerkiksi se, että lainan käyt-

tökohde edistää yritystoiminnan kehitystä tai kasvua. Tällaisia ovat esimerkiksi Finnve-

ran myöntämä kansainvälistymislaina ja Tekesin rahoitus arvoverkkojen kehittämiseksi. 

Julkisen rahoituksen ominaisuuksia on kerrottu tarkemmin luvussa 4.4.  

 

Yrityksen joukkovelkakirjalaina (bond) on osiksi jaettu yrityslaina, josta muodostettuja 

velkakirjoja sijoittajat voivat merkitä rahalaitoksista, jotka ovat hoitaneet liikeeseenlas-

kun. Yritys maksaa nimellispääoman takaisin sijoittajalle todistuksen juoksuajan päätyt-

tyä. Joukkovelkakirjalaina voi olla joko korollinen tai ns. nollakuponkilaina. Ensimmäi-

sessä vaihtoehdossa yritys maksaa sijoittajalle säännönmukaisen koron (kuponkikoron). 

Nollakuponkilainan tuotto muodostuu merkintähinnan ja nimellispääoman erotuksesta, 

minkä takia se myydään ”alennuksella”. Lainan juoksuaikana sijoittajat voivat pääsään-

töisesti käydä jälkimarkkinakauppaa lainoilla. Joukkovelkakirjan jälkimarkkina-arvoon 

vaikuttavat muutokset korkotasossa. Sijoittaja laskee sijoitukselleen nykyarvon diskont-

taamalla lainan tuomat tuotot omalla tuotto-odotuksellaan nykyhetkeen. Korkotason 

noustessa sijoittajan tuottovaatimuskin nousee ja täten diskonttauskorko on suurempi, 

jolloin tulos on pienempi. Vastaavasti korkotason laskiessa joukkovelkakirjalainan arvo 

nousee. Nettonykyarvon laskukaava löytyy luvusta 4.8.1. Myös velkakirjan hintaan vai-

kuttaa lainoitetun yrityksen tulevaisuuden näkymät (esim. Inflaatio-odotus), luottokel-

poisuus ja toimialan riskisyys. (Vernon 2000, 83; Tikkanen & Vartia 2009, 38.)  
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Elinkeinoelämän keskusliiton toteuttaman yritysrahoituskyselyn mukaan pienet ja kes-

kisuuret yritykset eivät ole käyttäneet yritystodistuksia tai joukkovelkakirjalainoja rahoi-

tuksen lähteenä viimeisen 12 kk aikana. Finnvera kuitenkin voisi merkitä juuri pienten 

ja keskisuurten yritysten toiminnan kehittämiseen liittyvän rahoitustarpeen kattamiseksi 

liikkeeseenlaskemia joukkovelkakirjalainoja niiden liikkeellelaskun yhteydessä (Finnve-

ra).  

 

4.3 Välirahoitus 

Välirahoitus sijoittuu nimensä mukaan ehdoiltaan oman ja vieraan pääoman välimaas-

toon. Välirahoitusmuotoja ovat esimerkiksi pääomalaina, optiolaina ja vaihtovelkakirja-

laina. Toisaalta edellä mainitut ovat lainoja, mutta niihin sisältyy erikoisehtoja, jotka 

tekevät niistä yrityksen tuloksesta riippuvaisia, mikä muistuttaa omaa pääomaa. (Knüp-

fer & Puttonen 39.) 

 

Pääomalainalla yritys voi vahvistaa omavaraisuusastettaan ilman, että sen tarvitsee luo-

pua päätösvallasta. Pääomalainan korot voidaan maksaa vain silloin, jos yrityksen tulos 

on positiivinen ja yritykselle jää voittovaroja jaettavaksi. Pääomalainan sijoittaja joutuu 

siis ottamaan suuremman riskin, koska pääomalaina on myös muita velkojia huonom-

massa asemassa takaisinmaksujärjestyksessä. Suuremmasta riskipreemiosta sijoittaja 

vaatii suuremman hinnan, joten pääomalainan kustannus lähentelee oman pääoman 

kustannusta. (Knüpfer & Puttonen 2009, 41.) 

 

Optiolaina koostuu lainaosuudesta ja optiotodistuksesta, jolla sijoittaja voi ostaa yhtiön 

osakkeita ennalta määrättyyn hintaan. Jos osakekurssi nousee, sijoittaja voi hyödyntää 

option ja osakekurssin erotuksen toteuttamalla option. Näin sijoittajan saama tuotto 

riippuu yhtiön tuloksesta, koska osakekurssit seuraavat pääsääntöisesti yritysten tulosta. 

Laina on yleensä kerralla takaisin maksettava bullet-laina, jolle maksetaan korkoa vuo-

sittain, mutta korko on vierasta pääomaa alhaisempaa juuri optiotodistuksesta saatavan 

mahdollisen hyödyn vuoksi. (Knüpfer & Puttonen 2009, 39.) 
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Vaihtovelkakirjalaina on velkakirja, jolle maksetaan samalla tavalla korkoa kuin muille-

kin velkakirjalainoille. Mikä erottaa vaihtovelkakirjalainan muista velkakirjalainoista on 

sijoittajan mahdollisuus vaihtaa se yrityksen osakkeisiin näin halutessaan. Tässä tapauk-

sessa lainalle ei makseta korkoa, ja sijoittajasta tulee yrityksen osakkeenomistaja.  

(Knüpfer & Puttonen 2009, 40.) 

 

4.4 Julkinen rahoitus 

Tiina Ikosen Kulutustavararyhmä ry:lle vuonna 2013 kirjoittamassa rahoitusoppaassa 

on hyvin esitelty pk-yritykselle tarjolla olevia liiketoiminnan kehittämiseen tarkoitettuja 

julkisia rahoituksen lähteitä. Rahoitusoppaassa on kerrottu myös erilaisten toimijoiden 

tarjoamasta neuvonnasta ja tuesta yritystoiminnan kehittämiseen liittyen. Julkisen rahoi-

tuksen lähteet eroavat yksityisistä rahoittajista tavoitteiltaan.  

 

Kun yksityisen rahoittajan päätavoite on saada sijoittamalleen pääomalle tuottoa, julki-

set toimijat tavoittelevat liiketoiminnan kehittämistä kohdeyrityksessä. Tällaisia kehit-

tämiskohteita ovat esimerkiksi tuotekehitys ja kansainvälistyminen. Siksi julkinen rahoi-

tus poikkeaa ehdoiltaan muista ulkoisen rahoituksen lähteistä. Usein rahoituksen myön-

töperusteissa on tietyt ehdot käyttötarkoituksesta, yrityksen koosta ym. Haettava julki-

nen rahoitus voi olla joko omaa tai vierasta pääomaa, takaus tai avustusta. 

 

Toimintaansa kehittävä yritys voi esimerkiksi hakea lainaa Tekesiltä matalalla korolla 

ilman vakuuksia. Lainaa voi saada 50-70% kehittämisprojektin kustannuksista tai puolet 

kansainvälistymistä varten hankittujen asiantuntijapalveluiden kokonaiskustannuksista. 

Yksin Tekesiltä haetun rahoituksen voimin ei siis kokonaista hanketta pysty rahoitta-

maan. (Tekes b & c) Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta tarjoavat lisäksi muun muas-

sa Finnvera, Pohjoismaiden projektivientirahasto Nopef, Pohjoismaiden investointi-

pankki ja Sitra. Pääomasijoituksia, eli oman pääoman ehtoista lainaa, voi hakea myös 

esimerkiksi Sitralta ja Finnfundilta ja Suomen Teollisuussijoitukselta, miksei myös 

EU:lta. (Ikonen 2013) 

 

Avustus on yleensä myös osittain kulut kattavaa ja jälkikäteen maksettavaa. Avustusta 

myöntäviä toimijoita on useampia. Esimerkkinä mainittakoon Työ- ja elinkeinoministe-
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riö TEM, alueelliset ELY-keskukset ja niiden alaiset TE-toimistot. Avustusta on haet-

tavissa yrityksen kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Finnveralta avustusta voi hakea 

esimerkiksi Venäjälle suuntautuviin hankkeisiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö tarjoaa 

avustusta kulttuuriviennin hankkeisiin ja Taiteen edistämiskeskus hankeapurahaa sekä 

matka-apurahaa viennin projekteihin liittyen. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön 

keskukselta CIMO:lta yritys voi hakea harjoittelu-apurahaa ulkomaalaisen harjoittelijan 

palkkaamiseen. (Ikonen 2013, 29) 

 

Osa julkisista organisaatioista ei tarjoa rahoitusta kehittämishankkeisiin, mutta voivat 

muulla tavalla osallistua niiden toteuttamiseen. Esimerkiksi Finnpartnership auttaa yri-

tystä löytämään partnerin kehitysmaista sekä apua toiminnan aloittamisen suunnittelus-

sa. Kehitysmaahan liiketoimintansa laajentamista suunnittelevalle yritykselle voidaan 

lisäksi myöntää rahallista tukea suunnitteluvaiheen kustannuksiin. (Finnpartnership.) 

 

4.5 Pääomarakenne 

Yrityksen pääomarakenne kuvaa oman ja vieraan pääoman suhdetta. Mitä suurempi on 

yrityksen vakavaraisuus, sitä enemmän omaa pääomaa yrityksellä on suhteessa vieraa-

seen pääomaan. Vakavaraisuutta voidaan tarkastella omavaraisuusasteen avulla.   

Yrityksen omavaraisuusaste lasketaan yrityksen taseesta jakamalla oma pääoma taseen 

loppusummalla. Vahva omavaraisuusaste luo yritykselle puskuria huonojen taloustilan-

teiden varalle ja vähentää yrityksen rahoitusriskiä, kun suuri velkaantuneisuus luonnolli-

sesti sitä kasvattaa. (Salmi 2012, 186-188.) 
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Kuvio 1. Oman ja vieraan pääoman tasapaino 

 

Hyvänä pidetään vähintään 40 % omavaraisuusastetta. Tyydyttävä omavaraisuusaste 

yrityksellä on, kun se on yli 20 % ja heikko, kun omavaraisuusaste alittaa 20 %. Toisaal-

ta liian vahvakaan omavaraisuusaste ei ole yritykselle aina eduksi. Yrityksen katsotaan 

toimivan tehokkaasti omavaraisuusasteen ollessa maksimissaan 60%. Oman pääoman 

osuuden ollessa suurempi, voidaan katsoa, että yritys ei ole välttämättä hyödyntänyt 

sille tarjolla olevia edullisempia rahoitusvaihtoehtoja tai kasvumahdollisuuksia. Vahva 

omavaraisuusaste mahdollistaa kuitenkin investointien teon sopivan kasvumahdolli-

suuden tarjoutuessa ja siksi voi olla myös perusteltua ylläpitää suurta vakavaraisuusas-

tetta. (Salmi 2012, 186–188.)  

 

4.6 Pääoman keskimääräinen kustannus 

Optimaalista pääomarakennetta valitessa yritys pyrkii löytämään ratkaisun, jolla pää-

oman kustannus olisi mahdollisimman pieni, ja yritys riittävän vakavarainen. Muutokset 

pääomarakenteessa vaikuttavat yrityksen pääoman kustannuksiin. Yrityksen velkaantu-

essa oman pääoman kustannus nousee, koska velkaantuneeseen yritykseen sijoittaessa 

sijoittajalle tulee suurempi riski kannettavakseen (Knüpfer & Puttonen 2009, 183–186). 
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Yrityksen kokonaispääoman keskimääräinen kustannus (Weighted Average Cost of 

Capital, WACC) lasketaan keskiarvona painottamalla oman ja vieraan pääoman kustan-

nus vastaamaan kyseisen pääomalajin osuutta kokonaispääomasta.  

Laskukaava on siis seuraava:  

 

WACC	 =	 Vieras	pääoma	 x	VPO:n	kustannus	 + Oma	pääoma	
	
x	OPO:n	kustannus	

Kokonaispääoma
	

Kokonaispääoma	
	

 

jossa VPO = vieras pääoma, OPO =oma pääoma 

 

Pääoman arvo tulee arvioida sen markkina-arvon mukaisena aina kun mahdollista. Jul-

kisilla osakeyhtiöillä osakkeiden oman pääoman markkina-arvo on helposti saatavilla 

pörssistä, mutta yksityisissä osakeyhtiöissä osakkeiden markkinahintaa voi olla hanka-

lampi määrittää. Laskennallisesti osakkeen matemaattinen arvo saadaan jakamalla yri-

tyksen nettovarallisuus osakkeiden lukumäärällä (Finlex). Kun omaa pääomaa tarkastel-

laan tässä kokonaisuutena, ei nettovarallisuutta tarvitse laskea. 

 

Vieraan pääoman kustannukseksi lasketaan korkokulut ynnä muut rahoituksesta aiheu-

tuvat kulut ja oman pääoman kustannukseksi omistajien tuottovaatimus. Yritys saa vä-

hentää nettokorkomenot verotettavasta tulosta kokonaisuudessaan sen jäädessä alle 

500.000 euron. Nettokorkomenot tarkoittavat korkomenojen ja -tulojen jälkeen jäämää 

summaa. (Verohallinto). Laskentavaiheessa sillä ei ole merkitystä, paljonko yrityksellä 

on korkotuottoja. Vieraan pääoman kuluilla on joka tapauksessa tuloveroja vähentävä 

vaikutus. Kun tämä otetaan huomioon, vieraan pääoman kustannus kerrotaan kertoi-

mella (1 – yritysveroprosentti).  

 

Tutkitaan seuraavaksi, miten pääomarakenne vaikuttaa yrityksen kokonaispääoman 

hintaan, kun verovähennys on otettu huomioon. 
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Vertaillaan erilaisia pääomarakenteen keskimääräisiä kuluja. Otetaan esimerkiksi yritys 

A, jolla oman ja vieraan pääoman markkina-arvojen mukaan laskettu suhde on 45 % : 

55 %. Yritys B:llä omaa pääomaa on 70 % ja vierasta 30 %. Oman pääoman tuottovaa-

timus on 12 % ja lainan korko 6 %.  

 

Vuonna 2014 yrityksen tulovero on 20 %, joten saadaan: 

	

WACC	 =	 Vieras	pääoma	 x	VPO:n	kustannus x	0,8 + Oma	pääoma	 x	OPO:n	kustannus	
Kokonaispääoma Kokonaispääoma	

 

A. 0,55 x 6 % x 0,8 + 0,45 x 12 % = 8,04 % 

B. 0,3 x 6 % x 0,8 + 0,7 x 12 % = 9,84 % 

 

Kuten yllä nähdään, yritys A:lla on edullisempi pääomarakenne, koska se sisältää 

enemmän vierasta pääomaa. Yritysten kannattaisi siis tämän laskelman mukaan rahoit-

taa toimintansa vieraalla pääomalla. Yrityksen ei kannata kuitenkaan velkaantua liikaa, 

koska se nostaa oman pääoman kulua ja heikentää yrityksen selviytymistä huonojen 

aikojen yli, ja kuten yllä todettiin, velkaantuminen lisää oman pääoman tuottovaatimus-

ta. Yrityksen pitää siis yrittää löytää sellainen tasapaino oman ja vieraan pääoman välillä, 

jolla pääoman keskimääräinen kustannus olisi mahdollisimman edullinen. 



 

 

16 

5 Rahoitus ja kasvu 

Rahoituksella on merkittävä rooli yrityksen pyrkiessä kasvamaan, koska pääsääntöisesti 

kasvuhankkeisiin liittyy investointeja, jotka täytyy rahoittaa. Se, minkälaisella pääomalla 

yritys investointinsa rahoittaa, vaikuttaa pääoman keskimääräisiin kustannuksiin, jotka 

määrittävät investoinnille tuottovaatimuksen. Jos yrityksellä ei ole käytössään sisäisiä 

varoja, esimerkiksi jakamatta jätettyjä voittoja, on ulkoisen rahoituksen saatavuuden ja 

hinnan rooli merkittävä. Investoinnin kannattavuuden arviointia varten yrityksellä on 

käytössään erilaisia kannattavuuslaskelmia, jotka on esitelty alla. Kasvustrategiaa valites-

saan yrityksen tulisi kiinnittää huomiota juuri kasvustrategiaan liittyvän investoinnin 

määrään ja sen tuomien tuottojen ja kulujen suhteelle.  

 

5.1 Kasvustrategiat 

Kasvustrategian valinta vaikuttaa kasvuhankkeen aiheuttaman investointitarpeen suu-

ruuteen. Erilaisia kasvustrategioita esitellään tässä luvussa Ansoffin kasvuanalyysin 

avulla.  Seuraavassa taulukossa 1 on kuvattu Ansoffin kasvuanalyysin kuvaamat yrityk-

sen käytössä olevat neljä kasvun päävaihtoehtoa (Lindroos & Lohivesi 2004. 225).  

 

Taulukko 1. Ansoffin kasvuanalyysi (Lindroos & Lohivesi 2004. 225) 

1. Kasvu nykyisillä 

markkinoilla, nykyisillä 

tuotteilla 

2. Kasvu uusille 

markkinoille, nykyisillä 

tuotteilla 

 

 

3. Kasvu nykyisillä 

markkinoilla, uusilla 

tuotteilla 

 

4. Kasvu uusille 

markkinoille, uusilla 

tuotteilla 
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5.1.1 Kasvu markkinaosuutta kasvattamalla 

Ansoffin kasvuanalyysin ensimmäisessä kohdassa yritys pyrkii kasvamaan kasvattamalla 

markkinaosuuttaan. Sitä yritys voi kasvattaa esimerkiksi onnistuneella markkinoinnilla 

ja omaa toimintaansa tehostamalla, jos yritys haluaa kilpailla hinnalla Esimerkiksi mark-

kinointibudjetin laatiminen vie suhteellisen vähän aikaa ja tuloksia on helppo mitata 

lyhyelläkin aikavälillä. Tällaiseen markkinaosuuden kasvattamiseen liittyviä investointeja 

yrityksen on helppo suunnitella ja rajata, koska omat markkinoista on jo tuntemusta ja 

omat tuotteet tunnetaan. Esimerkiksi Halti on supistamassa laajaa talvi- ja ulkoiluvaa-

temallistoaan, jotta tuotteiden tilauserät saataisiin kasvuun ja tuotantoa saadaan näin 

kannattavammaksi (Taloussanomat 2014). Näin on mahdollista tehdä tuotteita, jotka 

ovat kilpailukykyisiä hinnaltaan ja sitä kautta saada lisää myyntiä.  

 

Enemmän resursseja ja rahoitusta vaativa tapa kasvattaa markkinaosuutta on fuusioi-

tuminen toisen yrityksen kanssa. Fuusioihin liittyy usein suuri työ omistajuussuhteisiin 

ja noudatettaviin käytäntöihin liittyen. Se voi olla järkevää silloin, kun haetaan hyötyjä 

esimerkiksi yrityksen koon tuomia kustannussäästöjä tavoitellen.  

 

5.1.2 Kasvu uusille markkinoille laajentamalla 

Yritys voi laajentaa toimintaansa uusille markkinoille monin eri tavoin. Kansainvälisille 

markkinoille laajentaminen on projektina aikaa ja resursseja sitova. Yritykselle muodos-

tuu yleensä jo suunnitteluvaiheessa rahoituksen tarve. Prosessiin suunnitteluvaiheeseen 

liittyy muun muassa markkinoille menon strategian valinta ja sopivien kohdemarkki-

noiden etsiminen ja analyysi. Yrityksen täytyy muun muassa tutustua kohdemaan kulu-

tustottumuksiin, kulttuuriin ja lainsäädäntöön. Kansainvälisillä markkinoilla toimimi-

seen liittyy myös suurempi riski kuin kotimaisilla markkinoilla toimiessa, mikä saattaa 

aiheuttaa yrittäjissä haluttomuutta lähteä kokeilemaan menestystään vientikaupan suh-

teen. Kansainvälistyminen vaatii myös panostusta rahoitussuunnitteluun, sillä itse kan-

sainvälistymisprosessin lisäksi ulkomaankaupassa maksuajat ovat kotimaan markkinoita 

pitempiä, mikä sitoo käyttöpääomaa ja aiheuttaa myös sitä kautta rahoituksen tarpeen. 

(Yrittäjät 2014.)  

 

 



 

 

18 

Esimerkiksi Haltilla, jonka päämarkkinat ovat Suomi ja Keski-Eurooppa, on toimintaa 

20 maassa. Osassa maista toiminta on osoittautunut kannattamattomaksi ja siksi toi-

mintaa ollaan kyseisillä markkinoilla lopettamassa. Uutta kasvupotentiaalia Halti etsii 

Pohjoismaista ja Itäisestä Euroopasta (Halti Oy). 

 

Vähemmän resursseja vaativa keino laajentaa toimintaansa uusille maantieteellisille alu-

eille jälleenmyyjän käyttö. Jälleenmyyjällä on jo valmiina toimitilat ja henkilöstö, joten 

partnerin käytöstä on usein suuri hyöty täysin uusille, etenkin kansainvälisille markki-

noille ensimmäistä kertaa laajentaessa. Näin yrityksen ei itse tarvitse hankkia tietotaitoa 

paikallisten markkinoiden ominaisuuksista samalla tavalla kuin siinä tapauksessa, että 

yritys toimisi yksin ja päättäisi avata oman toimipisteen kohdemarkkinoille. Myös uusil-

le markkinoille voi laajentaa yritysjärjestelyiden kautta. Yritysjärjestelyjen kautta yritys 

saa käyttöönsä myös kohdemaassa jo toimivan yrityksen tuntemuksen markkinoista.  

 

Uusien jakelukanavien hyödyntäminen on yritykselle kustannustehokas mahdollisuus 

laajentaa uusille markkinoille. Esimerkiksi yritys, jolla on ollut vain perinteinen myynti-

toimipiste voi laajentaa toimintaansa avaamalla verkkokaupan. Verkkokauppa onkin 

nykyään yleistynyt, koska luottamus verkkokauppoihin on kuluttajien keskuudessa pa-

rantunut viimeisten vuosien aikana. Verkkokaupalla yritys tavoittaa kuluttajia laajalta 

alueelta, ja varastointi voidaan hoitaa alueilla, joissa toimitilavuokrat ovat alhaisempia 

vilkkaisiin myyntipaikkoihin ja väestökeskittymiin verrattuna. Verkkokaupan avulla uu-

sien markkinoiden valloittaminen on kustannustehokas vaihtoehto, eikä se yleensä vaa-

di kovin suuria investointeja. 

 

5.1.3 Kasvu tuotekehityksen avulla 

Yritys voi hakea liikevaihdon kasvua lisäämällä kilpailuetuaan kehittämällä omaa tuote-

tarjoomaansa ja sitä kautta herättävän uusia tarpeita nykyisissä potentiaalisissa asiak-

kaissaan kotimarkkinoillaan. Tuotekehitys voi kohdistua jo olemassa oleviin tuotteisiin 

tai tarkoittaa täysin uusien tuotteiden kehittämistä. Esimerkiksi Halti on laajentanut 

toimintaansa vaatteiden ja asusteiden lisäksi jalkineisiin. Kenkämallistoon panostetaan, 

koska yritys näkee jalkineiden tuotannossa kasvupotentiaalia (Taloussanomat 2014).  
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Olemassa olevia tuotteita jalostamalla yrityksen rahoitustarve on yleensä pienempi kuin 

silloin, kun täysin uutta tuotetta suunniteltaessa. Olemassa olevasta tuotteesta ja sen 

markkinointiin liittyvistä asioista, kuten kulutustottumuksista ja asiakaskunnasta on jo 

tietoa olemassa. Kun yritys alkaa kehittää täysin uutta tuotetta, sitoo se enemmän aikaa 

ja resursseja, koska tuotteeseen ja sen markkinoihin liittyvää tietoa ei ole yrityksessä 

valmiiksi. Teollisuuden alalla täysin uuden tuotteen valmistaminen vaatii myös inves-

tointeja koneisiin ja laitteisiin.  

 

5.2 Rahoituksen vaikutus investointipäätöksiin 

5.2.1 Nettonykyarvo 

Nettonykyarvo (Net Present Value, NPV) lasketaan diskonttaamalla investoinnin tule-

vaisuudessa tuoma kassavirta sijoittajien tuottovaatimuksella. Huomioon otetaan en-

simmäisen vuoden negatiivinen kassavirta, joka kuvaa yrityksen tekemän investoinnin 

sitomaa pääomaa. Jos loppuarvoksi saadaan positiivinen luku, on investointi kannatta-

va. Se, kuinka kaukana positiivinen lopputulos on nollasta, kertoo kuinka kannattava 

investointi on. (Knüpfer & Puttonen 2009, 103 – 104.) 

 

Otetaan esimerkiksi 10.000 euron investointi, joka tuo kassavirtaa ensimmäisenä vuo-

tena 2.000 e, toisena 4.000 e, kolmantena 3.000e, neljäntenä 2.000 ja viidentenä 1.000. 

 

Oletetaan, että sijoittajan tuottovaatimus on 5 %. Tällöin saadaan: 

 

– 10.000 + 2.000/1,07 + 4.000/1,072 + 3.000/1,073 +2.000/1,074  + 1.000/1,075  

=50,6 >0 

 

Investointi on siis kannattava, mutta koska arvo on lähellä nollaa,  voi olla hyvä toteut-

taa investointi silloin, kun tuottovaatimuksen taso on matalammalla tai verrata inves-

tointia vielä muihinkin investointikohteisiin. Jos tuottovaatimus olisi korkeampi, esi-

merkiksi 10 %, lopputulokseksi saataisiin -635,1, joka on <0. Investointi ei siis olisi 

kannattava jos sijoittajat odottaisivat sijoitukselleen 10 % tuottoa.  
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5.2.2 Sisäinen korkokanta 

Sisäisen korkokannan (Internal Rate of Return, IRR) ratkaisemiseksi hyödynnetään 

samaa yhtälöä, mutta nyt ratkaistaan yhtälöstä r, eli korko, jolla tulos on nolla. Se ker-

too investoinnin sisäisen korkokannan, eli investoinnin tuoman tuoton, jota verrataan 

sijoittajan tuottovaatimukseen. Kun investoinnin sisäinen korkokanta on suurempi kuin 

tuottovaatimus, on investointi kannattava. Sisäinen korkokanta voidaan ratkaista kokei-

lemalla eri arvoja muuttujan r arvoksi, tai esimerkiksi Excelissä ratkaisemalla sisäinen 

korkokanta funktiolla IRR. (Knüpfer & Puttonen 2009, 104).  

 

Esim. 

Edellisessä esimerkissä nähdään, että sisäinen korkokanta on lähellä seitsemää prosent-

tia, koska lopputulos oli sillä lähellä nollaa. Kokeilemalla nähdään, että kahdeksan pro-

sentin korolla yhtälön ratkaisu olisi negatiivinen. Sisäinen korkokanta on siis seitsemän 

ja kahdeksan prosentin välillä. 7,5 prosentin korolla saadaan -69,1, joten väli kapenee 

seitsemän ja seitsemän ja puolen prosentin väliin. 7,2 % korko antaa tulokseksi 2,4. 7, 

25 % korolla ratkaisu on -9,6, joten korkokanta on matalampi. 7,23 % korolla tulos on 

-4,8, joka tässä on tarpeeksi tarkka. Sisäinen korkokanta on siis välillä 7,20 – 7,23 %. 

 

5.2.3 Takaisinmaksuaika 

Investoinnin takaisinmaksuajalla selvitetään, kauanko aikaa kuluu siihen, että investoin-

nista saadut tulot ovat kattaneet siihen kohdistuneet menot. Takaisinmaksuaika selviää 

laskemalla investoinnin aiheuttamat kassavirrat kumulatiivisesti yhteen. Negatiivinen 

kassavirta (investoinnin toteuttamiseen käytetyt rahavarat) ajoittuu usein ensimmäiselle 

vuodelle, mutta se voi myös jaksottua useammalle vuodelle, jos investointihanke on 

pidemmän ajan projekti. Positiivisien rahavirtojen kattaessa negatiiviset on kumulatiivi-

nen summa nolla, ja tämä piste osoittaa investoinnin takaisinmaksuajan. (Knüpfer & 

Puttonen 2009, 107.) 

 

Alla olevassa taulukossa on esitetty esimerkkitapauksen takaisinmaksuajan laskeminen. 

Kumulatiivisen kassavirran kehityksestä nähdään, että kyseisen investoinnin takaisin-

maksuaika on 5 vuotta. 
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Taulukko 2. Investoinnin takaisinmaksuaika 

Vuosi Kassavirta, € Kumulatiivinen kassavirta, €

1 – 10.000 – 10.000 

2 2.000 – 8.000 

3 4.000 – 4.000 

4 3.000 – 2.000 

5 2.000 0 

6 1.000 1.000 

 

Takaisinmaksuaika on investoinnin kannattavuuslaskelmista yksinkertaisin, mutta sitä ei 

tulisi yksinään käyttää eri investointihankkeiden vertailuun. Laskelma ei nimittäin huo-

mioi tulevia kassavirtoja kumulatiivisen nollapisteen jälkeen, eikä takaisinmaksuajalle 

ole olemassa valmista analyysiä siitä, minkä pituinen takaisinmaksuaika on mihinkin 

tilanteeseen sopiva. (Knüpfer & Puttonen 2009, 108.) 

 

5.2.4 Sijoitetun pääoman tuottoaste 

Sijoitetun pääoman tuottoasteen (Return on Investment, ROI) selvittäminen antaa ku-

van siitä, kuinka suuri on investointiin sitoutuvan pääoman tuottoprosentti. Pääoman 

tuottoaste saadaan laskemalla investoinnin tuomat nettotulot yhteen ja jakamalla ne 

pääoman määrällä. Keskimääräistä vuotuista tuottoa laskettaessa nettotulot jaetaan en-

sin vuosien lukumäärällä. (Knüpfer & Puttonen 2009, 106 – 107).  

 

Edellä esitetyn esimerkin tapauksessa pääoman tuottoaste saadaan siis seuraavasti: 

 

(2.000 + 4.000 + 3.000 + 2.000 + 1.000)/5 = 2.400 

2.400/10.000= 24 % 

 

Sijoitetun pääoman tuottoaste on siis keskimäärin 24 % vuodessa. 
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6 Toimialan kuvaus 

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden toimiala on osa teollisuuden päätoimialaa, jonka alta 

löytyy tekstiilien valmistus (13), muiden tekstiilituotteiden valmistus (139) ja vaatteiden 

valmistus (14), sekä näiden alle lukeutuvat toimialat. Toimiala-analyysiä varten on kerät-

ty tunnuslukuja Toimiala Online -palvelusta koskien edellä mainittuja. Luvut löytyvät 

tarkemmin liitteestä 1, mihin on myös laskettu toimialojen muodostavat keskiarvot ja 

muutosprosentit vuosien 2012 ja 2013 välillä. Tiedot perustuvat Finnveran tilinpäätös-

tilastoihin, jotka päivitetään kolme kertaa vuodessa.  

 

Seuraavana on tulkittu taloudellisia tunnuslukuja toimialalta painottaen erityisesti sellai-

sia tietoja, jotka liittyvät rahoitukseen tai vaikuttavat siihen. Suurin osa analysoiduista 

tilastoista kertoa arvojen mediaanin, joka kuvaa havaintojen keskimmäistä arvoa. Täl-

löin siis puolet havainnoista on mediaania pienempiä ja puolet sitä suurempia. Mediaa-

nin lisäksi havaintojen hajontaa kuvaavat kvartiilit. Yläkvartiili kuvaa havainnoista kor-

keimpia arvoja esittävää neljännestä ja alakvartiili puolestaan havaintojen alimpia arvoja, 

joista muodostuu 25 % kokonaishavainnoista. (VirtuaaliAMK) 

 

6.1 Yritysten koko 

Yrityksen kokoa tarkastellaan liikevaihdon ja henkilöstömäärän perusteella. Suurin osa 

alan yrityksistä kuuluu pienten ja keskisuurten yritysten kokoluokkaan. Finnveran tilin-

päätösanalyyseistä kerätyn tiedon mukaan henkilöstömäärältään edellä mainittujen toi-

mialojen mediaanin keskiarvo oli vuonna 2013 3,3 henkeä, mikä on noussut edeltävän 

vuoden arvosta (2,7 henkeä) 25 prosentilla. Yläkvartiilin arvo vuonna 2013 oli 9 henki-

löä, mikä viittaa siihen, että henkilöstömäärältään yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä ja 

keskisuuria yrityksiä.  

 

Liikevaihto kuvaa yrityksen toiminnasta saatuja tuottoja. Liikevaihto yksinään ei kerro 

vielä yrityksen kannattavuudesta, mutta sen muutoksesta voidaan päätellä, onko yrityk-

sen myynti kehittymässä positiiviseen suuntaan, jolloin yritys kasvaa, vai laskussa, mikä 

ei ole toivottavaa. Kuten alla olevasta liikevaihtoa kuvaavasta kuviostakin näkyy, muu-
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tos vuodesta 2012 vuoteen 2013 on ollut maltillisesti positiivista (+ 6,8 %). Keskimää-

räinen liikevaihdon taso toimialalla oli 304.700 euroa vuonna 2013. 

 

 

Kuvio 2. Liikevaihto tekstiilien, muiden tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen toimialal-

la, ka. 

 

6.2 Kannattavuus 

6.2.1 Liiketulos, nettotulos ja rahoitustulos 

Yritystoiminnan kannattavuutta kuvaavat liiketulos, nettotulos ja rahoitustulos suh-

teutettuna liikevaihtoon. Liiketulos esittää yrityksen tilikauden tuloksen ennen verojen 

maksua eikä ota huomioon rahoituskuluja tai -tuottoja. Nettotulos kuvaa yrityksen tili-

kauden voittoa tai tappiota verojen ja muiden kulujen vähennyksen jälkeen. Rahoitustu-

los poikkeaa edellä mainituista siinä, että se kuvaa laskennallista rahavirtaa yrityksen 

tilikaudelta. Se on yleensä nettotulosta suurempi, koska sitä laskettaessa siis pitkäaikai-

set jaksotetut menot jätetään huomioimatta sillä ne on huomioitu investoinnin maksu-

hetkellä. (Salmi, I. 2012. 218 – 219) 
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Taulukko 3. Kannattavuus tekstiili- ja vaatetusalalla    

 Liiketulos, % Nettotulos, % Rahoitustulos, %

 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Yläkvartiili 9.2 6.2 5.2 4.2 10.3 9.5

Mediaani 2.7 0.5 0.6 -1.1 1.4 -1.3

Alakvartiili -6.8 -16.8 -8.6 -23.4 -7.8 -18.5

 

Taulukossa 2 on kuvattu tekstiili- ja vaatetusalan kannattavuuden tunnuslukuja prosent-

tilukuina liikevaihdosta. Toimialan yritysten kannattavuus on kauttaaltaan laskenut 

vuodesta 2012. Mediaania tarkastellessa liiketulosprosentin lasku on ollut huimat -81,3 

%. Nettotulos on puolestaan pienentynyt lähes kolminkertaisesti ja rahoitustulos laske-

nut 45,8 prosentilla.  Huonontuneet kannattavuusprosentit yhdistettynä liikevaihdon 

laskuun yhdessä vaikuttavat yritysten tulovirtaan negatiivisesti ja pienentävät näin net-

totuloja.  

 

6.2.2 Maksuvalmius 

Maksuvalmiutta voidaan kuvata Current Ratio -tunnusluvun avulla. Se kuvaa yrityksen 

maksuvalmiutta, eli kuinka hyvin yritys voisi myynnin pysähtyessä selvitä lyhytaikaisista 

veloistaan. Käytännössä tämä tarkoittaa yrityksen vaihto- ja rahoitusomaisuuden (lyhyt-

aikaiset myyntisaamiset ja rahavarat) suhdetta lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan.  

Hyvä maksuvalmius yrityksellä on, kun arvo on vähintään 2, tyydyttävä, kun se on 1- 

1,9 ja heikko arvon ollessa alle yhden. (Salmi, I. 202 – 203)  

 

Tekstiili- ja vaatetusalalla maksuvalmius on tyydyttävällä tasolla. Toimialan mediaani on 

1,6. Yläkvartiilissa tilanne on hyvä (2,3) alakvartiilin jäädessä heikolle tasolle (0,97). Mi-

kä on positiivista, alakvartiilin ja mediaanin arvot ovat hieman nousseet vuodesta 2012.  

 

6.2.3 Pääoman tuotto 

Hyvä pääoman tuotto houkuttelee sijoittajia. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) kertoo 

yritykseen sijoitetun oman ja vieraan pääoman tuoton tilikaudella. Se on hyvällä tasolla, 
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kun tuotto on vähintään 15 % ja tyydyttävä, kun tuotto on vähintään 5 %. Kun tuotto 

jää alle 5 prosentin, sen katsotaan olevan heikko. Tällainen sijoituskohde ei myöskään 

houkuttele sijoittajia. Kuten alla olevasta taulukosta näkyy, tekstiili- ja vaatetusalalla 

luku oli laskenut vuoden 2012 5,2 prosentista 1,8 prosenttiin vuonna 2013, mikä tar-

koittaa heikkoa tasoa. Vuonna 2012 tuottoaste oli vielä keskimäärin tyydyttävällä tasol-

la, vaikkakin alarajan tuntumassa. Yläkvartiilissa tuottotaso oli hyvällä tasolla (vähintään 

16,3 %), vaikka sekin oli laskenut edeltävästä vuodesta. Alimman kvartaalin arvot olivat 

kaikki alle -32,7 prosentin, mikä kertoo siitä, että sijoitetun pääoman tuoton vaihteluväli 

toimialalla on suuri. 

 

Taulukko 4. Pääoman tuotto tekstiili- ja vaatetusalalla 

 Sijoitetun pääoman tuotto-% Kokonaispääoman tuotto-%

 2012 2013 muutos 2012 2013 muutos

Yläkvartiili 21.4 16.3 -24.0% 14.7 10.9 -25.7%

Mediaani 5.2 1.8 -64.7% 4.0 1.5 -62.8%

Alakvartiili -10.1 -32.7 -224.5% -6.6 -21.7 -227.1%

 

Kokonaispääoman tuotto (ROTA) on toinen pääoman tuottoa mittaava luku. Se ottaa 

huomioon pääoman kokonaisuudessaan. Hyvä taso kokonaispääoman tuotolle on hie-

man sijoitetun pääoman tuottoa matalampi, 10 %. Tyydyttävä kokonaispääoman tuotto 

on välillä 5 – 10 % ja heikko, kun se on alle 5 %. Myös kokonaispääoman tuotto oli 

heikolla tasolla tekstiili- ja vaatetusalalla vuonna 2013. Se oli laskenut jo ennestään hei-

kosta 4 prosentista 1,5 prosenttiin. Hajontaa kokonaispääoman tuotossa oli vähemmän 

kuin sijoitetun pääoman tuotossa. Yläkvartiilissa tuotto oli hyvä vuonna 2013, ollen 

alimmillaan 10,9 %. Heikko pääoman tuotto ei houkuta sijoittajia. Käytännössä katsoen 

vain yläkvartiilin yritykset, eli vain neljäsosa alan yrityksistä, ovat pääomasijoittajalle 

kiinnostava sijoituskohde.  

 

6.3 Pääomarakenne 

Kuten mainittu kappaleessa 4.5, pääomarakennetta voidaan kuvata omavaraisuusasteen 

avulla. Omavaraisuusasteen tulisi olla vähintään 20 % ollakseen tyydyttävä. Hyvä oma-

varaisuusaste on, kun se on vähintään 40 %. Tekstiili- ja vaatetusalalla omavaraisuusaste 
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oli vuonna 2013 keskimäärin 11,3 %, mikä viittaa siihen, että toimialalla on paljon vel-

kaantuneita yrityksiä. Vakavaraisimmalla neljänneksellä yrityksistä vakavaraisuus oli 

vähintään 38,5 %, mikä olisi jo lähellä hyvää tasoa. Velan ja liikevaihdon suhdetta tar-

kastellessa näyttäisi siltä, että toimialan yritykset ovat velkaantuneet lisää, mutta todelli-

suudessa yritykset olivat vahvistaneet pääomarakennettaan vuodesta 2012.  

 

6.4 Investoinnit ja kasvu 

Yrityksen kasvua kuvataan liikevaihdon muutoksella. Vaikka yritysten keskimääräinen 

liikevaihto onkin kasvanut vuodesta 2012, keskimääräinen liikevaihdon kasvuprosentti 

on laskenut. Liikevaihdon muutoksen kehitystä tarkistellessa nähdään, että yleisellä ta-

solla liikevaihdon kasvu on muuttunut laskuksi ja alimmassa, eli pienimmän kasvun 

kvartiilissa lasku on voimistunut entisestään vuodesta 2012. Ainoastaan yläkvartiilin 

luku on kasvanut positiiviseen suuntaan, joten liikevaihdoltaan parhaiten kasvaneiden 

neljänneksen keskuudessa kasvu on voimistunut. Huonontuneiden kannattavuuspro-

senttien ja liikevaihdon kasvun hidastumiseen pitäisi aktivoida yrittäjiä miettimään, mi-

ten yrityksen kasvua voisi edistää. 

 

Taulukko 5. Liikevaihdon muutos tekstiili- ja vaatetusalalla, % 

Liikevaihdon muutos tekstiili‐ ja vaatetusalalla 2012 2013  Muutos

Yläkvartiili 16.6 18.0  +8.4 %

Mediaani  1.0 ‐3.2  ‐406.5 %

Alakvartiili  ‐8.2 ‐15.1  ‐85.3 %

 

Investoinnit ovat kasvun lähde, joka rahoitetaan joko vieraalla tai omalla pääomalla. 

Niiden lisäys kertoo panostuksesta kasvuun. Alla olevassa taulukossa näkyy investoin-

teihin liittyviä osia tuloslaskelmasta ja taseesta tekstiili- ja vaateteollisuuden toimialalla 

vuosina 2011 ja 2012. Tiedot on saatu Toimiala Online -palvelusta toimialakohtaisista 

tuloslaskelma- ja tasetietokannasta. Taulukosta on havaittavissa, että pääoman määrän 

kehityssuunta on laskussa. Investointien lisäykset olivat nousseet yrityskohtaisesti las-

kettaessa 11.100 euroa, mutta koska investointien vähennykset olivat nousseet 8.800 

eurolla, on nettovaikutus +2.300 euroa. Aineettomat investoinnit ovat nousseet noin 

tuhannella eurolla, kun lasketaan yhteen lisäykset ja vähennykset.  
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Koko teollisuuden toimialaan verrattuna tekstiili- ja vaatetusteollisuuden investoinnit 

ovat huomattavasti matalammalla tasolla. Esimerkiksi investointien keskiarvo per yritys 

oli koko teollisuuden toimialan kaiken kokoiset yritykset laskuihin mukaan otettuna 

keskimäärin 192.000 euroa (Liite 2). Suurten yritysten investoinnit nostavat keskiarvon 

korkeaksi, minkä takia on perusteltua vertailla arvoja toimialan keskiarvoon pk-yritysten 

sektorilla, etenkin kun suurin osa tekstiili- ja vaatetusteollisuuden alalla on kokoluokal-

taan pieniä tai keskisuuria. Pk-yritysten investointien lisäykset olivat vuonna 2012 

49.300 euroa, joka on lähes 4,5 -kertainen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden investointien 

lisäykseen verrattuna. Kun lisäyksistä vähennetään aineellisten investointien vähennyk-

set, oli koko teollisuuden nettoinvestoinnit 16,7 -kertainen tekstiili- ja vaatetusteollisuu-

teen verrattuna. Voidaan siis todeta, että investointien määrä yrityskohtaisesti on huo-

mattavasti pienempi kuin koko teollisuuden toimialalla.  

 

Taulukko 6. Ote taseesta ja tulolaskelmasta tekstiili- ja vaatetusteollisuuden toimialalla 

Tekstiili- ja vaatetusala, ka., tuhatta euroa 2011 2012 muutos

Oma pääoma 190.5 178.3 -12.2

Pitkäaikainen vieras PO 101.8 83.5 -18.4

Lyhytaikainen vieras PO 170.5 154.4 -16.1

Pääomalaina 24.7 19.4 -5.3

Aineeton käyttöomaisuus: lisäykset 2.5 1.5 -1.0

                                         vähennykset 0.0 0.5 +0.5

Koneet ja kalusto: lisäykset 9.4 11.1 +1.7

                              Vähennykset 1.6 8.8 +7.2

 

Koko teollisuuden toimialaan verrattuna tekstiili- ja vaatetusteollisuuden investoinnit 

ovat huomattavasti matalammalla tasolla. Esimerkiksi investointien keskiarvo per yritys 

oli koko teollisuuden toimialan kaiken kokoiset yritykset laskuihin mukaan otettuna 

keskimäärin 192.000 euroa (Liite 2).  

 

Koska investointien määrä on toimialan keskiarvo, se saattaa antaa vääristyneen kuvan 

kokonaistilanteesta. Se, jos yläkvartiilin, eli eniten investoineiden yritysten, nettoinves-

toinnit ovat määrällisesti hyvin suuria jommallakummalla vertailtavista toimialoista saat-

taa vääristää keskiarvoa niin, että se ei kuvaakaan tilannetta koko toimialan läpi. Esi-
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merkiksi teollisuuden toimialan suurten yritysten liikevaihdot ovat hyvin kaukana teks-

tiili- ja vaateteollisuuden alan vertailuarvoista (taulukko 7). Suurten yritysten investoin-

nit nostavat keskiarvon korkeaksi, minkä takia on perusteltua vertailla arvoja toimialan 

keskiarvoon pk-yritysten sektorilla, etenkin kun suurin osa tekstiili- ja vaatetusteollisuu-

den alalla on kokoluokaltaan pieniä tai keskisuuria.  

 

Taulukko 7. Liikevaihtojen vertailu 

Liikevaihto 2012,  
1000e 

Teollisuus, suuret yritykset
Tekstiili- ja 

vaatetusteeollisuus 
Yläkvartiili 159.197 979 

Mediaani 1930 287 

Alakvartiili 7864 98 

 

Pk-yritysten investointien lisäykset olivat vuonna 2012 49.300 euroa, joka on lähes 4,5 -

kertainen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden investointien lisäykseen verrattuna. Kun lisä-

yksistä vähennetään aineellisten investointien vähennykset, oli koko teollisuuden pk-

yritysten nettoinvestoinnit per yritys 16,7 -kertainen tekstiili- ja vaateteollisuuteen ver-

rattuna (liite 2). Voidaan siis todeta, että investointien määrä yrityskohtaisesti on huo-

mattavasti pienempi kuin koko teollisuuden toimialalla. Tämä ei selity ainakaan koko 

teollisuuden toimialan liikevaihdon suuruusluokan perusteella, koska tekstiili- ja vaate-

teollisuudessa liikevaihto on itse asiassa suurempi kuin koko toimialalla keskimäärin, 

mikä näkyy seuraavasta kuviosta 3.  
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Kuvio 3. Tekstiili- ja vaateteollisuuden liikevaihto verrattuna koko teollisuuden toimi-

alaan, 2012 

 

Suomalainen tekstiili- ja vaateteollisuus on herättänyt kiinnostusta ulkomailla, ja monet 

yritykset ovatkin hyödyntäneet kansainvälistymisen tuoman mahdollisuuden laajentaa 

uusille markkinoille. Esimerkiksi Berliinissä suomalainen muoti on innovatiivisuutensa 

vuoksi ollut kiinnostuksen kohteena tuotemuotoilun, konseptisuunnittelun ja teknisen 

osaamisen osalta (Suomen suurlähetystö, Berliini 2012).  

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana tekstiilien viennin suunta on ollut laskeva tilapäi-

siä nousuja lukuun ottamatta. Vaatteiden vienti puolestaan on tehnyt maltillista nousua 

vuodesta 1990 vuoteen 2009, mutta viimeisen neljän vuoden noussut huomattavasti, 

noin 200 miljoonasta eurosta lähes 350 miljoonaan euroon ottaen samalla merkittä-

vämmän roolin toimialan viennistä. Koko tekstiili- ja vaateteollisuuden viennin arvo 

vuonna 2013 oli 585 miljoonaa euroa. Suurin osa vaatteita ja tekstiilejä viedään Eu-

rooppaan, muun muassa Ruotsiin, Viroon ja Saksaan. Pohjois-Amerikkaan ja muualle 

maailmaan vietiin vuonna 2013 yhteensä vain 13 % kaikesta viennistä. Suurimpana yk-

sittäisenä vientikaupan kohteena oli vuonna 2013 Venäjä, minne kohdistui neljäsosa 

koko tekstiili- ja vaateteollisuuden viennistä. (Finatex c)  
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Vallitsevassa poliittisessa tilanteessa tämä on tekstiili- ja vaateteollisuuden viennin tule-

vaisuuden vientinäkymiä heikentävä seikka, sillä tullihallitus informoi koko Venäjän 

kokonaisviennin laskeneen elokuussa 2014 22 % (Tullihallitus 2014). Viennin laskuun 

vaikuttivat yhdessä volyymin lasku sekä hintojen aleneminen. Venäjän viennin nopea 

lasku on hyvä esimerkki vientiin liittyvästä riskisyydestä.  

 

 

 

 

 

 



 

 

31 

7 Tutkimus 

7.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä on käytetty osittain kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimusta 

sekä osittain kvantitatiivistä, eli määrällistä tutkimusta. Kvalitatiivinen menetelmä antaa 

tutkittavista aiheista syvemmän ja laaja-alaisemman aineiston kuin kvantitatiivinen me-

netelmä yksinään. Kvalitatiivisella menetelmällä saadaan tutkimuksen toteuttamiseksi 

tärkeää tietoa, jolla voidaan mitata tilannetta yleisellä tasolla. Tästä syystä myös haastat-

telukysymykset rakentuivat osittain avoimista ja osittain monivalintakysymyksistä. 

 

7.2 Tiedonkeruumenetelmä 

Tiedonkeruu toteutettiin haastattelemalla tekstiili- ja vaatetusalan yrityksiä sähköisen 

kyselylomakkeen avulla, jotta tutkimusta varten oli mahdollista lähestyä mahdollisim-

man montaa alan yritystä. Kyselyyn vastattiin anonyymisti, jotta vastaajien olisi hel-

pompaa kertoa yrityksen sisäisistä asioista avoimesti. Kohdeyrityksiksi valittiin kooltaan 

pieniä ja keskisuuria tekstiili- ja vaatetusalan yrityksiä, Linkki kyselylomakkeeseen lähe-

tettiin sähköpostin välityksellä 160 kriteerejä vastaavalle yritykselle 

 

Kyselyrunko koostui 22 kysymyksestä, joista osa olivat avoimia ja osa monivalintaky-

symyksiä. Haastatteluun käytetty kyselylomake löytyy liitteestä 3. Kyselyn avulla selvi-

tettiin perustiedot yrityksestä kuten henkilöstömäärä ja koko, aktiivisuutta rahoituksen 

haussa, erityisesti julkisten toimijoiden kautta, tulevaisuuden aikomuksia sekä tietoisuut-

ta erilaisista rahoitusinstrumenteista. Kyselyn lopuksi tiedusteltiin, onko yrityksessä tu-

tustuttu vuonna 2013 laadittuun Rahoitusoppaaseen, ja mahdollisesta halukkuudesta 

saada lisätietoa eri rahoitusmahdollisuuksista. 
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8 Tutkimustulokset 

8.1 Vastausten määrä ja tulosten luotettavuus 

Vastauksia kyselyyn saatiin 36 yrityksen edustajalta, näin ollen useampi kuin joka viides 

lähestytyistä 160 alan yrityksen edustajasta vastasi kyselyyn. Kyselyn vastausmäärään 

vaikutti kyselyyn vastaamiseen käytössä ollut vain viikon mittainen ajanjakso. On ym-

märrettävää, että viikon varoitusajalla etenkään paljon työllistetyt yksityisyrittäjät eivät 

ehdi järjestämään aikaa ylimääräiselle tehtävälle. Vastausprosenttia pyrittiin saamaan 

sillä paremmaksi, että kyselyn sisältämistä kysymyksistä kaikkiin ei ollut pakko vastata. 

Suurimpaan osaan kysymyksistä saatiin 34 vastausta. Hajontaa vastanneiden yritysten 

profiileissa oli kuitenkin melko paljon, ja etenkin avoimien vastausten myötä kuvaavaa 

informaatiota saatiin kerättyä kattavasti. Näin ollen tutkimuksen voidaan katsoa anta-

van luotettavaa informaatiota ja kuvaavan tilannetta tekstiili- ja vaatetusalan pk-

yritysten keskuudessa yleisellä tasolla.  

 

8.2 Vastanneiden yritysten profiili 

Kaikkiin yrityksen profiilia koskeviin kysymyksiin saatiin 34 vastausta. Toimintahistori-

aa vastanneilla yrityksillä oli keskimäärin 27,4 vuotta ja suurimmalla osalla (81,8 %) oli 

takanaan toimintavuosia vähintään 10. Alla olevasta kuviosta 4 näkyy tarkat vastaukset 

toimintahistoriaa koskevaan kysymykseen. 

 

 

Kuvio 4. Yrityksien toimintahistoria vuosina, n=34 
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Henkilöstömäärältään alle 10 hengen yrityksiä oli vastaajista lähes puolet (47,1 %) ja 

38,2 % yli 10, mutta alle 50 henkilöä työllistäviä. Näin ollen enemmän kuin 50 henkilöä 

työllistäviä yrityksiä oli vastaajista alle 15 %. Liikevaihdoltaan yritykset olivat kaikki alle 

50 miljoonan euron luokkaa, mikä oli kohderyhmän valitsemisenkin kriteerinä. Ylei-

simmäksi liikevaihdon suuruusluokaksi nousi 1-10 miljoonaa euroa, muodostaen 41,2 

% kaikista vastauksista, joita oli yhteensä 34 kappaletta. Liikevaihdon kehityssuunnaksi 

hieman yli kolmannes (38,2 %) arvioi liikevaihtonsa olevan kasvussa. Liikevaihdon py-

syvän samalla tasolla arvioi 35,3 % ja laskevan 26,5 % vastaajista. Suurimmalla osalla oli 

toimintaa vain kansallisilla markkinoilla, mutta noin kolmanneksella toimintaa oli myös 

Euroopan ja maailman laajuisesti. Pohjoismaiset markkinat toiminta-alueeseensa nimesi 

noin viidennes vastaajista.  

 

8.3 Rahoituksen hakeminen 

Rahoitusta toimintansa kehittämiseksi viimeisen 12 kuukauden aikana olivat hakeneet 

hieman alle puolet vastanneista 33 yrityksestä. Tämä kertoo siitä, että vastanneiden yri-

tysten joukossa oli runsaasti sellaisia, jotka eivät tällä hetkellä hae aktiivisesti kasvua. 

Voi kuitenkin olla, että rahoitusta on haettu aikaisemmin jotain pitkäkestoista projektia 

varten, mitä kysymyksen perusteella ei suoranaisesti saa tietää. Avointen vastauksien 

perusteella joukossa on myös sellaisia yrityksiä, jotka eivät halua hakea ulkopuolista 

rahoitusta kasvuhankkeisiinsa.  Syiksi rahoituksen hakemattomuudelle ilmeni seuraavia: 

 

- ei haluta kasvaa 

- ei tarvetta ulkoiselle rahoitukselle 

- kasvu on rahoitettu muilla keinoin, kuin ulkoista rahoitusta hakemalla 

- mielipide, että kovin pieniä yrityksiä ei lähdetä rahoittamaan 

- yritystoiminta on loppumassa 

- viennin sisältämän riskisyyden takia sitä ei ole haluttu rahoittaa lainalla 

- rahoituksen hakeminen vie liikaa aikaa, resurssit eivät riitä, kun tietoa rahoitus-

mahdollisuuksista ei ole 

- ei haluta hakea rahoitusta, joka kasvattaisi yritystoiminnan riskiä, kun yritys pär-

jää tulorahoituksellakin 
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Useampi yrityksistä, jotka eivät ulkoista rahoitusta ole hakeneet, ilmoittivat katsovansa 

sen tarpeettomaksi. Vastauksista voidaan tulkita, että nämä yrittäjät haluavat karttaa 

riskiä ja ovat toisaalta tyytyväisiä nykytilanteeseen ilman kasvun tavoittelua. Vastauksis-

ta nousi esiin myös rahoitukseen liittyvän tiedon puute, minkä takia sen selvittämiseen 

kuluu liikaa resursseja. 

 

8.4 Käyttökohteet 

Yrityksissä, joissa rahoitusta oli haettu, tärkein rahoituksen käyttökohde oli tuotekehi-

tys, johon rahoitusta olivat hakeneet lähes 60 % vastanneista yrityksistä. Toiseksi mer-

kittäväksi rahoituksen käyttökohteeksi lukeutui kansainvälistyminen, johon rahoitusta 

haki hieman alle puolet (46,7 %) rahoitusta hakeneista yrityksistä. Tästä voidaan päätel-

lä, että kilpailuetua ja sitä kautta kasvua pyritään saavuttamaan eniten tuotekehityksen  

Rahoitusta oli myös haettu kone- ja laiteinvestointeihin, aineettomiin investointeihin, 

toimitilainvestointeihin, yritysjärjestelyihin sekä juoksevien menojen kattamiseen, mutta 

selvästi pienemmällä aktiivisuudella kuin kahteen ensimmäiseen, kuten alla olevasta 

kuviosta voidaan nähdä.  

 

 

Kuvio 5. Rahoituksen käyttökohteet, n=15 
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Kansainvälistyminen oli haetun rahoituksen käyttökohteista toisiksi yleisin. Sitä varten 

rahoitusta oli hakenut 46,7 % rahoitusta hakeneista yrityksistä. Kansainvälistymistä 

edistävien organisaatioiden palveluita oli hyödyntänyt vain neljäsosa vastaajista. Kaup-

pakamarit olivat organisaatioista suosituin, ja tukea oli hankittu vientiin, muun muassa 

kohdemaan tuntemusta varten. Syitä siihen, miksi edellä mainittuja ei ollut hyödynnetty 

oli se, ettei ole koettu tarpeelliseksi, tai ei ole tarpeeksi tietoa organisaatioista.  Halut-

tomuutta hyödyntää julkisten organisaatioiden toimintaa aiheutti myös se, että ne koet-

tiin osittain soveltumattomiksi muotialalle, sillä heillä ei ole muotialan tuntemusta tai 

suhteita oikeisiin toimijoihin.  

 

8.5 Rahoituksen lähteet 

Alla olevasta kuviosta nähdään, mitkä rahoituksen lähteistä olivat tärkeimmässä roolissa 

yritysten toiminnan kehittämisessä. Saadun palautteen vuoksi vastaajilla oli mahdolli-

suus valita useampi rahoituksen lähde tärkeimpien joukkoon. Tälle onkin hyvä peruste, 

sillä esimerkiksi yksin julkisen rahoituksen voimin kokonaista kehittämishanketta har-

voin pystyy rahoittamaan. 

 

 

Kuvio 6. Tärkeimmät rahoituksen lähteet toiminnan kehittämistä varten, n=31 
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Kuten yllä olevasta kuviosta 6 näkyy, kaikista rahoituksen lähteistä pankin tarjoaman 

rahoituksen katsoi olevan rahoituksen lähteistä merkittävin 45 % vastaajista. Rahoituk-

sen lähteistä toiseksi tärkeimpänä pidettiin Finnveraa 39 %. Tärkeässä osassa ovat myös 

omistajien sijoitukset ja tulorahoitus, joita tärkeimpiin lukeutuvina pitää hieman alle 

kolmannes vastaajista. Tekesiä yhtenä tärkeimmistä pitää noin viidennes, ja Ely-

keskuksia vain pieni osa yrityksistä. Yritystodistuksia tai velkakirjalainoja ei maininnut 

tärkeimmäksi yksikään vastaajista.  

 

Julkisen rahoituksen roolia rahoituksen lähteenä pidettiin keskimääräisen merkittävänä. 

Tarkemmin julkisen rahoituksen käyttöä tarkastellessa voidaan huomata, että rahoituk-

sen haku oli keskittynyt juuri Finnveraan. Seuraavalla sivulla olevasta kuviosta 7 näh-

dään, että kysymykseen vastanneista 32 yrityksestä 18 (56,3 %) on joko hakenut tai ai-

keissa hakea rahoitusta Finnveralta. Tekesin rahoitusta puolestaan oli hakenut yhteensä 

12 yritystä, joista yksi ei sitä ollut kuitenkaan saanut. Kun lasketaan mukaan vielä ne 

yritykset, jotka aikovat tulevaisuudessa hakea rahoitusta Tekesiltä, on kokonaisuus 37,5 

% vastaajista. Ely-keskusten, Työ- ja elinkeinoministeriön tai TE -Toimistojen myön-

tämää avustusta oli hakenut noin joka kolmas vastanneista, yhteensä 34,4 %, joista yksi 

oli jäänyt ilman rahoitusta. Sitran pääomasijoituksia oli haettu kolmessa yrityksessä, 

joista kahdelle se oli myös toteutunut. Vastaajista vain yksi oli hakenut rahoitusta tai 

tukea Pohjoismaiden projektivientirahasto Nopef:lta, Pohjoismaiden investointipankil-

ta, Finnfund & Finnpartnership henkilöstön kansainvälistä kehittämistä tukevalta CI-

MO:lta, sitä saamatta.  
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Kuvio 7. Julkisen rahoituksen lähteet, n=32 

 

8.6 Rahoituksen toteutuminen 

Edellisestä kappaleesta tarkastelemalla selviää, että julkisen rahoituksen osalta suurim-

malle osalle julkista rahoitusta hakeneista yrityksistä rahoitus oli toteutunut. Julkista 

rahoitusta hakeneista yrityksistä lähes neljä viidesosaa (78,4 %) oli saanut hakemaansa 

rahoitusta, hieman yli viidenneksen (21,6 %) jäädessä sitä ilman. 

 

Kaiken kaikkiaan mitä tahansa ulkoista rahoitusta hakeneista yrityksistä suurin osa  

(65 %) oli saanut tarvitsemansa rahoituksen sopivilla ehdoilla. Noin kolmasosa vastaa-

jista oli joutunut tyytymään joko huonompiin ehtoihin tai ei ollut saanut riittävästi ra-

hoitusta. Seuraavalla sivulla näkyy, että riittämättömään määrään oli joutunut tyytymään 

27 % vastaajista ja ei-toivottuihin ehtoihin 8 % vastaajista. 
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Kuvio 8. Rahoituksen toteutuminen, n=34 

 

Rahoituksen saantiin negatiivisesti vaikuttaneita tekijöitä arvioivat yhdeksän yritystä. 

Tekijöinä pidettiin melko tasaisesti seuraavia: 

 

1. Yleiset talousnäkymät (25 %) 

Rahoituslaitosten halukkuus antaa lainaa (25 %) 

Yrityksen kannattavuus (25 %) 

2. Yrityksen rahoitusrakenne (17 %) 

3. Rahoituksen käyttötarkoitus (8 %) 

 

8.7 Tulevaisuuden suunnitelmat 

Seuraavan 12 kuukauden ajanjaksona 73,3 % vastanneista yrityksistä joko aikoo tai ai-

koo mahdollisesti hakea rahoitusta toiminnan kehittämiseen. Seuraavata sivulta löyty-

vässä kuviossa 9 näkyy tarkemmin vastauksien jakauma. Rahoituksen hakemisen syinä 

mainittiin muun muassa yrityksen halu kasvaa, tuotekehitys, kansainvälistyminen, tule-

vat yritysjärjestelyt, laite- ja koneinvestoinnit sekä käyttöpääoman tarpeen kattaminen. 

26,7 % yrityksistä kertoi suoraan haluttomuudestaan hakea rahoitusta, mikä tarkoittaa 

käytännössä sitä, että kaikkea kasvupotentiaalia ei näissä yrityksissä välttämättä hyödyn-

netä. 
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Kuvio 9. Aikooko yritys hakea rahoitusta toiminnan kehittämistä varten seuraavan 12 

kk aikana?, n=34 

 

Niiden rahoituksen lähteiden joukossa, mistä yritys aikoo jatkossa hakea rahoitusta, oli 

pankkilainan lisäksi myös julkisen rahoituksen lähteitä, kuten Ely-keskuksen kehittä-

misavustus. Kukaan vastaajista ei ollut edes harkinnut toiminnan rahoittamista joukko-

velkakirjalainan liikkeellelaskun avulla.  

 

8.8 Tietotaso rahoitusmahdollisuuksista 

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että rahoitusmahdollisuudet eivät ole kaikissa yrityk-

sissä hyvin tiedossa. Vastaajista suurin osa (61,7 %) arvioi tietämyksen olevan keskita-

soa, mikä on näkyy myös alla olevasta kuviosta 10. Lähes joka kolmas (29,4 %) katsoi 

tietämyksen olevan keskimääräistä heikompaa. Vain 8,8 % ilmoitti sen olevan keskita-

soa paremmalla tasolla. Erittäin hyvällä tasolla tietämystä ei pidetty missään kysymyk-

seen vastanneista yrityksistä. 
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Kuvio 10. Rahoituslähteiden tuntemus, n=34 

 

Tietoa vastaajat olivat hakeneet joko internetistä, alan julkaisuista, kokemuksen tai tu-

tun kautta, koulutuspäiviltä tai suoraan rahoituksen tarjoajilta. Jopa 64,7 % toivoisi saa-

vansa enemmän tietoa rahoitusmahdollisuuksiin liittyen. Toivottiin esimerkiksi juuri 

2013 julkaistun rahoitusoppaan kaltaista tietopakettia, mihin suurin osa ei ollut tutustu-

nut lainkaan. Rahoitusoppaan hyödyntämisasteeseen vaikuttaa oletettavasti se, että 

kaikki yritykset, joille kysely lähetettiin, eivät olleet Finatex ry:n jäseniä, eivätkä sen takia 

ole automaattisesti vastaanottaneet kyseistä opasta. Rahoituksen tiedottamisessa tär-

keänä pidetään sitä, että tieto olisi saatavilla yhdestä paikasta. Tarpeellisena tietona ko-

ettiin se, että olisi selkeät ohjeet siihen, millä perusteella rahoitusta myönnetään tai ol-

laan myöntämättä.  

 

8.9 Yhteenveto tutkimustuloksista 

Tutkimus osoitti, että eniten rahoitusta käytetään tuotekehitykseen. Se rahoitetaan 

useimmiten pankista haettavalla lainarahoituksella. Omaa pääomaa kasvattavia rahoi-

tusmuotona yritykset käyttivät pääasiassa vain omistajien sijoituksia. Joukkovelkakirja-

lainaa ei oltu edes harkittu rahoitusmuotona, mikä oli oletettavissa, koska ne ovat kool-

taan pieniä ja keskisuuria. Julkisen rahoituksen lähteitä oli hyödynnetty jonkin verran, 

mutta niiden käyttö voisi olla aktiivisempaakin. Pääsääntöisesti rahoituksen saannin 

koettiin olevan kohtalaisella tasolla, koska rahoitusta oli saanut yli puolet vastaajista. 
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Kuitenkin kolmasosa oli joutunut tinkimään rahoituksen määrästä, mikä vaikuttaa suo-

raan yritysten kasvumahdollisuuksiin niitä heikentävästi. Yritysten vastausten perusteel-

la vaikuttaa siltä, että kaikilla vastaajista ei ole suuria kasvusuunnitelmia lähivuosina, 

koska rahoitustakaan ei aiota hakea. Tällaiset yrittäjät eivät koe kasvua tärkeäksi tai ha-

luavat säilyttää toimintansa mahdollisimman riskittömänä. 

Rahoitusmahdollisuuksien suhteen yrittäjillä on kiinnostusta, mutta vallitseva tilanne on 

se, että ne tunnetaan yrityksissä kohtalaisesti tai sitä heikommin. 
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9 Pohdinta 

Tutkimuksen pohjalta oli havaittavissa kasvuhaluttomuutta yritysten keskuudessa. Vai-

kuttaisi siltä, että yrittäjät hieman arastelevat kasvuhankkeiden suhteen, erityisesti siihen 

liittyvien riskien vuoksi. Yritystoiminnan riskin ja rahoitusriskin rajaaminen on toisaalta 

järkevää, mutta parempien tuottojen ja liikevaihdon saavuttamiseksi on joskus hyvä 

uskaltaa ottaa riskiä. Hyvin suunniteltu kasvustrategia ja tarkkaan analysoitu investointi-

suunnitelma auttavat onnistumaan kunnianhimoisissakin tavoitteissa. Monet mainitsi-

vat resurssien puutteen syyksi sille, miksi rahoitusmahdollisuuksiin ei ole tutustuttu 

tarkemmin. Yksityisyrittäjänä resursseja ei ymmärrettävästi olekaan ylimääräisiä käytös-

sä, mutta yrittäjälle olisi tärkeää miettiä myös ison kuvan, kuten kasvustrategian, im-

plementoimista oman yrityksen toimintaan. Kun omat resurssit eivät riitä, voisi yritys 

hyödyntää aktiivisemmin tarjolla olevia asiantuntijapalveluita ja herätellä ajatusta siitä, 

että jossain vaiheessa lähtisi esimerkiksi laajentamaan toimintaansa kansainvälisille 

markkinoille. Se, millä tavalla kansainvälisille markkinoille menon toteuttaa, määrittelee 

suurelta osin siihen liittyvät riskitkin. 

 

Toimiala-analyysin perusteella tilanne tekstiili- ja vaatetusalan pienten ja keskisuurten 

yritysten keskuudessa kertoo siitä, että kaikkea kasvupotentiaalia ei ole hyödynnetty. 

Koska oman pääoman ehtoiset sijoitukset ovat pääsääntöisesti koostuneet vain omista-

jien sijoituksista ja tulorahoituksesta, ei oma pääoma ole päässyt kasvamaan samassa 

suhteessa kuin vieras pääoma pankkilainan suosion myötä. Hyvä puoli siinä, että vieras-

ta pääomaa on paljon, oli sen edullisuus pääoman keskikustannusta laskettaessa. Niin 

kuin todettu, sopivan pääomarakenteen löytääkseen yrityksen täytyy optimoida vieraan 

pääoman määrä suhteessa omaan pääomaan. Jos yrityksellä on heikko pääomarakenne, 

sen toiminnan riski kasvaa. 

 

Taloudelliset tunnusluvut koskien velkaantuneisuutta olivat toimialalla kauttaaltaan hei-

kot, joten oman pääoman kasvattaminen ja sitä kautta vakavaraisuuden vahvistaminen 

olisi suotavaa. Oman pääoman kasvattaminen on heikon omavaraisuuden omaavalle 

yritykselle vaikeampaa kuin vakavaraiselle, koska sijoittajat karttavat vahvasti velkaan-

tuneita yrityksiä niiden toiminnan jatkuvuuteen liittyvän riskin vuoksi. On siis tärkeää, 

että omavaraisuusaste pysyisi suositellussa 20 - 60 % välimaastossa. Niin kuin mainittu, 
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huonossa taloustilanteessa oma pääoma toimii puskurina, koska sille ei ole velvoitetta 

maksaa tuottoa. Kohdeyrityksiä valikoidessa havaittiin myös se, että muutamia yrityksiä 

oli mennyt konkurssiin. Tämä voisi olla seurausta liian heikosta pääomarakenteesta. 

Kun yritys on velkaantunut, riski toiminnan jatkuvuudesta kasvaa, koska sen pääoma-

kustannukset eivät jousta ja ovat vakavaraista yritystä korkeammalla tasolla.  

 

Julkista rahoitusta koskien kaikkia mahdollisuuksia ei oltu hyödynnetty, mutta tähänkin 

perusteluksi osoittautui resurssien pula. Osa yrittäjistä kertoi, ettei heillä aikaa ottaa sii-

hen liittyen asioista selvää, ja julkisen rahoituksen hakuprosessi oli esiin nousi myös se, 

että julkisen rahoituksen hakuprosessit oli koettu työlääksi ja monimutkaiseksi. Julkisen 

rahoituksen lähteistä Finnveran rahoitus ja takaukset olivat ylivoimaisesti tunnetuin ja 

käytetyin vastaajien keskuudessa. Yleisesti julkisen rahoituksen lähteiden kohtuullinen 

tai sitä heikompi tuntemus alan yrityksissä seisoo sen taustalla, että julkisen rahoituksen 

tarjoamia mahdollisuuksia ei oltu hyödynnetty kovin monipuolisesti.  

 

Kulutustavara ry:n julkaisemaan rahoitusoppaaseen oli tutustunut vain hyvin harva vas-

taajista, mutta se herätti runsaasti mielenkiintoa vastaajien keskuudessa. Se, että yli puo-

let vastaajista olisivat kiinnostuneita saamaan lisätietoa rahoitusmahdollisuuksista ker-

too siitä, että alalla halutaan kehittää myös rahoituksen käyttöä. Tärkeää että yritykset 

ottavat kaiken tarjolla olevan omaan liiketoimintaan sopivan tuen vastaan, esimerkiksi 

kansainväliseen liiketoimintaan ammattitaitoa tarjoavien tahojen osalta, jotta suomalai-

nen tekstiili- ja vaatetusala voi saada tulevaisuudessa uusia menestystarinoita. Se, että 

uskaltaa ottaa hieman riskiä ja lähteä kokeilemaan onneaan esimerkiksi kansainvälisille 

markkinoille antaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuden kasvuun ja menestyksekkää-

seen tulevaisuuteen. Yrittäjiä voisi rohkaista juuri tällaiseen järkevään riskinottoon. Tie-

toa ja taitoa on tarjolla. 

 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää tiedon jakamiseen ja kohdistamiseen. Tietoisuutta 

voisi yrittäjien keskuudessa lisätä järjestämällä esimerkiksi koulutustilaisuuksia, joissa 

olisi myös mahdollista verkostoitua ja kuulla muiden yrittäjien kokemuksista ja tuomalla 

rahoitusoppaan yhä useamman yrittäjän saataville.  
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9.1 Jatkotutkimusehdotus 

Koska moni suomalainen yritys on menestynyt kansainvälisesti ja toisaalta vielä moni 

toimii vain kansallisilla markkinoilla, tutkimukselle voisi miettiä jatkoa tutkimalla kan-

sainvälistymistä. Kansainvälistymiseen liittyvää strategiaa voisi tutkia esimerkiksi Case  

-tyyppisen lähestymistavan avulla. Kansainvälistymistä voisi tehdä konkreettisemmaksi 

suunnittelemalla esimerkkiyritykselle kansainvälistymisstrategian. Kansainvälistymisen 

onnistuneeseen toteutukseen vaikuttavia tärkeimpiä tekijöitä voisi selvittää haastattele-

malla jo menestyksekkäästi kansainvälisillä markkinoilla toimivia alan yrityksen edusta-

jia. Näin työn avulla voisi edistää yritysten kansainvälistymistä ja vientiä. Esimerkin 

pohjalta monen yrittäjän voisi olla helpompi ajatella kansainvälistymistä oman yrityk-

sensä osalta ja motivoitua siihen. Tutkimuksella voisi pyrkiä selvittämään tarkemmin 

syitä seuraaviin kysymyksiin: Miksi jotkut yrityksistä eivät halua laajentaa toimintaansa 

kansainvälisille markkinoille? Voisiko heitä rohkaista hakemaan kasvua kansainvälisiltä 

markkinoilta? Miten kansainvälinen liiketoiminta tehdään kannattavaksi muotialalla?  

 

9.2 Oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyöprosessi venyi aikataulultaan lähes vuoden mittaiseksi. Ensimmäinen puo-

li vuotta kului idean syntymiseen ja tunnusteluun. Varsinainen tiedonhaku alkoi loppu-

keväästä 2014 ja kesän jälkeen tuli aika aloittaa kirjoittaminen. Opinnäytteen kirjoitus-

vaiheessa kokonaisuuksien hahmottaminen ja tarvittavan teorian etsiminen kehittyi 

pikku hiljaa, kun itse tutkimusta alettiin toteuttaa. 

 

Tiedonhakuvaiheessa tuli luettua paljon rahoitukseen ja ulkoiseen laskentaan liittyvää 

kirjallisuutta ja sitä kautta oppiminen juuri syventävien opintojen osalta vahvistui. Sa-

malla vahvistui taito hakea tietoa, ja tuntemus vaatetusalasta. Niin kuin mainittu, yritys-

puolen asiat käytiin vain suppeasti läpi vaatetusalan opinnoissa, joten nyt olen päässyt 

syventämään tietoa opiskelemastani alasta myös yrityspuolella.  

 

Opinnäytetyön tekeminen vaati paljon päättäväisyyttä ja asioiden priorisoimista esimer-

kiksi lomien ja vapaa-ajan käytön suhteen, koska se on tehty vakituisen kokoaikaisen 

työn ohella. Vahvan motivaation ja työlle omistautumisen seurauksena opinnäytteen sai 

tehtyä loppuun onnistuneesti. Kiinnostava aihe auttoi tässä erittäin paljon, eli aihevalin-
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ta oli onnistunut. Itselle kiinnostavan ja mielekkään aiheen valinnan tärkeyttä ei voi 

liikaa korostaa. 
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Liitteet 

Liite 1. Finnveran tilinpäätöstilastot tekstiili- ja vaatetusalalta vuosina 2102 ja 2013 

 

Finnveran tilinpäätöstilastot muuttujina Toimiala, Muuttuja, Keskiluku ja Vuosi

Muutos

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 %

Tilinpäätösanalyysit, kpl Havainnot lkm 75 57 54 42 105 88

Liikevaihto, 1000 € Yläkvartiili 1159,0 1214,0 1314,0 1598,0 466,0 485,0 979,7 1099,0 12,2%

Mediaani 354,0 408,0 392,0 397,0 115,0 109,0 287,0 304,7 6,2%

Alakvartiili 81,0 129,0 190,0 149,0 25,0 30,0 98,7 102,7 4,1%

Liikevaihdon muutos, % Yläkvartiili 14 15,5 17,7 15,6 18,1 22,9 16,6 18,0 8,4%

Mediaani 1,7 ‐4,6 2,5 ‐4,7 ‐1,1 ‐0,2 1,033 ‐3,16667 ‐406,5%

Alakvartiili ‐7,3 ‐14,9 ‐7 ‐17,6 ‐10,2 ‐12,9 ‐8,2 ‐15,1 ‐85,3%

Henkilöstöä keskimäärin, kpl Yläkvartiili 9 11 10 11 6 5 8,3 9,0 8,0%

Mediaani 3 4 3 4 2 2 2,7 3,3 25,0%

Alakvartiili 1 1 1 1 1 1 1,0 1,0 0,0%

Liikevaihto/henkilö Yläkvartiili 152 176 184 192 98 108 144,7 158,7 9,7%

Mediaani 100 109 109 109 57 55 88,7 91,0 2,6%

Alakvartiili 44 49 49 56 23 22 38,7 42,3 9,5%

Käyttökate, % Yläkvartiili 12 12,3 15,1 9,3 9,7 8,7 12,3 10,1 ‐17,7%

Mediaani 5,5 3,6 6,5 3,3 4,1 0 5,4 2,3 ‐57,1%

Alakvartiili 0,3 ‐13 1,3 ‐14 ‐14,1 ‐20,2 ‐4,2 ‐15,7 ‐277,6%

Liiketulos, % Yläkvartiili 9 8 10,6 5,6 7,9 5,1 9,2 6,2 ‐32,0%

Mediaani 2,6 1,2 4,2 0,5 1,2 ‐0,2 2,7 0,5 ‐81,3%

Alakvartiili ‐1,7 ‐14,2 ‐0,6 ‐14,6 ‐18 ‐21,7 ‐6,8 ‐16,8 ‐148,8%

Nettotulos, % Yläkvartiili 5,5 6,2 5,9 4,2 4,3 2,2 5,2 4,2 ‐19,7%

Mediaani 0,6 0,4 1,3 ‐1,3 ‐0,1 ‐2,5 0,6 ‐1,1 ‐288,9%

Alakvartiili ‐5,7 ‐19,6 ‐3,4 ‐27,2 ‐16,6 ‐23,4 ‐8,6 ‐23,4 ‐173,2%

Rahoitustulos, % Yläkvartiili 9 9,5 10,2 8,4 5,6 5,8 8,3 7,9 ‐4,4%

Mediaani 2,9 2,2 3,9 1,9 0,4 ‐0,2 2,4 1,3 ‐45,8%

Alakvartiili ‐3,5 ‐16,2 ‐1,1 ‐18,6 ‐14,6 ‐22,4 ‐6,4 ‐19,1 ‐197,9%

Kokonaispääoman tuotto‐% Yläkvartiili 15,5 14,1 15,5 11,5 13 7,1 14,7 10,9 ‐25,7%

Mediaani 3,8 3,1 5,6 1,4 2,7 0 4,0 1,5 ‐62,8%

Alakvartiili ‐4 ‐18,7 ‐0,9 ‐21,4 ‐15 ‐25 ‐6,6 ‐21,7 ‐227,1%

Sijoitetun pääoman tuotto‐% Yläkvartiili 21,2 22 21,4 16,3 21,6 10,5 21,4 16,3 ‐24,0%

Mediaani 5,7 3,8 7 1,7 2,9 0 5,2 1,8 ‐64,7%

Alakvartiili ‐7,8 ‐29,9 ‐1 ‐32,5 ‐21,4 ‐35,6 ‐10,1 ‐32,7 ‐224,5%

Omavaraisuusaste, % Yläkvartiili 36,5 45,9 35,5 34,9 37,1 34,6 36,4 38,5 5,8%

Mediaani 10 11,6 10,5 10,4 9,9 11,8 10,1 11,3 11,2%

Alakvartiili ‐21,6 ‐15,6 ‐7,5 ‐13,4 ‐25,6 ‐52,6 ‐18,2 ‐27,2 ‐49,2%

Velat/liikevaihto, % Yläkvartiili 74 80,7 83,1 93,8 77,5 108,5 78,2 94,3 20,6%

Mediaani 42,3 56,6 48,1 64,5 47,2 55,2 45,9 58,8 28,1%

Alakvartiili 24,9 25,2 25,5 26,8 24,5 23,8 25,0 25,3 1,2%

Current ratio Yläkvartiili 2,20 2,10 2,20 2,10 2,60 2,70 2,33 2,30 ‐1,4%

Mediaani 1,40 1,50 1,40 1,50 1,80 1,70 1,53 1,57 2,2%

Alakvartiili 0,90 0,90 0,90 1,00 1,00 1,00 0,93 0,97 3,6%

Lähde: Finnvera Oyj. Päivitykset kolme kertaa vuodessa (maalis‐, 

heinä‐ ja lokakuussa)

13 Tekstiilien valmistus
139 Muiden 

tekstiilituott. valm.
14 Vaatteiden valmistus Keskiarvo
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Liite 2. Investointeihin liittyviä tunnuslukuja tekstiili- ja vaatetusalalla ja koko teollisuuden 

toimialalla vuosina 2011 ja 2012 

 

Tuloslaskelma, tase ja investoinnit per yritys keskimäärin, 1000 euroa.

Yhteensä

2011 2012 2011 2012 2011 2012 Ka. 2011 Ka. 2012 muutos,t €

Oma pääoma 221 204,8 265,6 242,2 84,9 88 190,5 178,3 ‐12,17

Pitkäaikainen vieras pääoma 115,4 93,1 138 109,4 52,1 47,9 101,8 83,5 ‐18,37

Lyhytaikainen vieras pääoma 186,8 161,2 224,3 193,8 100,3 108,2 170,5 154,4 ‐16,07

Pääomalaina 26,1 19,2 33 24,5 15 14,5 24,7 19,4 ‐5,30

Aineeton käyttöomaisuus: lisäykset 1,1 1,1 1,3 1,4 5 2 2,5 1,5 ‐0,97

Aineeton käyttöomaisuus: vähennykset 0 0,6 0 0,8 0 0,1 0,0 0,5 0,50

Koneet ja kalusto: lisäykset 11,7 13,9 13,7 17,3 2,8 2,2 9,4 11,1 1,73

Koneet ja kalusto: vähennykset 2 11,2 2 14,3 0,7 0,9 1,6 8,8 7,23

Lähde: Tilastokeskus, tilinpäätöstilasto 

Pk‐yritysten ja suurten yritysten investoinnit päätoimialoittain ja kokoluokittain

14 Vaatteiden valmistus
139 Muiden 

tekstiilituotteiden valm.
14 Vaatteiden valmistus

 

 

 

Keskiarvo

TEOLLISUUS Yritykset yhteensä Pk‐yritykset yht.

2011 2012 muutos 2011 2012 muutos

Henkilöstön lkm 15 15 0 7 7 0

Liikevaihto 6047,6 6159,2 111,6 1378,5 1405 26,5

Aineettomat hyöd. lisäykset 42,6 25 ‐17,6 8,7 5,2 ‐3,5

Aineettomat hyöd. vähennykset 5,7 3,9 ‐1,8 0,3 0,6 0,3

Aineettomat hyöd. nettoinvest. 37 21 ‐16 8,4 4,6 ‐3,8

Aineelliset hyöd. lisäykset 163,4 192,2 28,8 48,3 49,3 1

Aineelliset hyöd. vähennykset 49,2 74,3 25,1 11,2 10,9 ‐0,3

Aineelliset hyöd. nettoinvest. 114,2 117,9 3,7 37,1 38,4 1,3  
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Liite 3. Haastattelukysymykset sähköisessä kyselylomakkeessa (Webropol) 

Rahoituskysely - Toiminnan kehittäminen  

 
1. Yrityksemme on ollut toiminnassa  

________________________________ vuotta
 

 

 

 
2. Yrityksessämme työskentelee, hlöä 

 alle 10 
 

 10 - 49 
 

 50 - 249 
 

 yli 250 
 

 

 

 

 
3. Yrityksemme toiminnan laajuus 

 Suomi 
 

 Pojoismaat 
 

 Eurooppa 
 

 Muu maailma 
 

 

 

 

 
4. Liikevaihtomme kehityssuunta 

 kasvussa 
 

 laskussa 
 

 pysynyt samalla tasolla
 

 en osaa sanoa 
 

 

 

 

 
5. Onko yrityksenne on hakenut rahoitusta toiminnan kehittämiseksi viimeisen 12 
kk aikana  

 Kyllä 
 

 Ei 
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6. Mihin kohteeseen rahoitusta on haettu?  

 Tuotekehitys 
 

 Kone- ja laiteinvestoinnit
 

 Aineettomat investoinnit
 

 Toimitilainvestoinnit
 

 Kansainvälistyminen
 

 Yritysjärjestelyt 
 

 
Jokin muu, mikä? 

________________________________
 

 

 

 

 
7. Mistä yrityksenne on hakenut ulkoista rahoitusta? 

 Pankki tai rahoitusyhtiö
 

 Julkinen rahoitus 
 

 Yksityiset pääomasijoittajat
 

 

 

 

 
8. Mikä seuraavista on ollut yrityksellenne tärkein toiminnan kehittämisen rahoituk-
sen lähde?  

 Pankki 
 

 Rahoitusyhtiö 
 

 Yritystodistukset tai joukkovelkakirjalainat
 

 Finnvera 
 

 Tekes 
 

 Ely-keskukset 
 

 Omistajien sijoitukset
 

 Tulorahoitus 
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Julkinen rahoitus 
 

 

 

 
9. Yrityksessämme julkista rahoitusta pidetään rahoituksen lähteenä 

 1 2 3 4 5  

ei merkittävänä   hyvin merkittävänä
 

 

 

 
10. Mitä seuraavista yrityksenne on hyödyntänyt?  

 
Aikoo 
hakea 

On 
hakenut

On hake-
nut ja käyt-
tänyt 

On hakenut, 
mutta ei 
myönnetty 

Ei ole 
hakenut

En 
osaa 
sanoa 

Finnvera: rahoitus/ takaus 
 

      

Tekes: rahoitus 
 

      

TEM/ TE-toimistot/ 
ELY-keskukset: avustus  

 

      

Keksintösäätiö: kehit-
tämisraha  

 

      

Suomen Teollisuussi-
joitus: pääomasijoitukset 

 

      

Finnfund & Finnpart-
nership: pääomasijoitus/ 
laina/ takaus  

 

      

Pohjoismaiden projekti-
vientirahasto Nopef: ko-
roton laina  

 

      

Pohjoismaiden in-
vestointipankki: laina/ 
takaus  

 

      

Sitra: pääomasijoitus/ 
laina  

 

      

Euroopan unioni: 
pääoma-/ lainarahoitus  

 

      

CIMO: henkilöstön kv-
kehittämisen rahoitus  
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11. Miksi yrityksenne on tai ei ole hyödyntänyt edellä mainittuja julkisen rahoituksen 
lähteitä?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
 

 

 

 
12. Minkälaisia yritystoiminnan kehitystä, kuten kansainvälistymistä, edistäviä toimijoi-
ta yrityksenne on hyödyntänyt?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
 

 

 

 

Rahoituksen saatavuus ja ehdot 
 

 

 

 
13. Saatu rahoitus  

 on vastannut tarpeitamme ja toteutunut sopivilla ehdoilla
 

 on vastannut toivomiamme ehtoja, mutta ei ole ollut riittävää 
 

 ei ole ollut riittävää 
 

 on ollut riittävää, mutta ei ole toteutunut haluamillamme ehdoilla 
 

 Emme ole hakeneet rahoitusta
 

 En osaa sanoa 
 

 

 

 

 
14. Jos yrityksenne ei ole saanut toivomaansa rahoitusta (ehdot tai määrä), minkä seu-
raavista arvioitte vaikuttaneen rahoituksen saantiin?  

 Yrityksemme kannattavuus
 

 Yrityksemme rahoitusrakenne
 

 Rahoituksen käyttötarkoitus
 

 Yleiset talousnäkymät
 

 Rahoituslaitosten halukkuus antaa lainaa
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Suunniteltu rahoitus 
 

 

 

 
15. Aikooko yrityksenne hakea rahoitusta toiminnan laajentamista tai kehittämistä var-
ten seuraavan 12 kk aikana?  

 Kyllä 
 

 Mahdollisesti 
 

 Ei 
 

 En osaa sanoa 
 

 

 

 

 
16. Minkälaista rahoitusta suunnittelette hakevanne rahoitustarpeiden kattamiseen? 
Miksi?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
 

 

 

 
17. Oletteko harkinneet tai onko aikeissanne hakea rahoitusta joukkovelkakirjalainan 
tai bondien kautta?  

 Kyllä, mielestämme se on hyvä vaihtoehto
 

 Kyllä, mutta se ei sovi yrityksellemme suurten kustannusten vuoksi 
 

 Ei, emme ole edes harkinneet
 

 En osaa sanoa 
 

 

 

 

 
18. Kuinka hyvin erilaiset rahoituksen lähteet ja liiketoiminnan kehitystä tukevat toimi-
jat tunnetaan yrityksessänne?  

 1 2 3 4 5  

Heikosti      Erittäin hyvin
 

 

 

 
19. Mistä olette hakeneet tai saaneet tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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20. Oletteko tutustuneet Kulutustavararyhmä RY:n toimesta vuonna 2013 laaditun 
rahoitusoppaan sisältöön?  

 Kyllä, olemme hyödyntäneet sitä toiminnassamme
 

 Kyllä, mutta emme ole hyödyntäneet sitä toiminnassamme
 

 Ei, emme ole tutustuneet sisältöön lainkaan
 

 

 

 

 
21. Toivoisitteko saavanne enemmän tietoa rahoitusmahdollisuuksista ja yritystoimin-
nan kehitystä tukevista toimijoista?  

 Ei 
 

 Kyllä, millaista? 

________________________________
 

 

 

 

 

 


