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Summa summarum
• Tutkimukseen valittiin Educon asiakkaista seitsemän yrityksen otos, jotka edustavat 

mahdollisimman kattavasti Educon asiakaskuntaa. Otoksen yritysten kanssa on tehty 
laajempaa kehittämisyhteystyötä vuosien 2016-2019 aikana. 

• Tämän tutkimuksen seitsemän yrityksen otoksen yhteenlaskettu liikevaihto oli 93,8 milj.€  
à liikevaihto keskimäärin 13,4 milj.€ per firma.

• Seitsemän yrityksen vv. 2016-2017 keskimääräiset kassavirtatulokset olivat yhteensä 91 t€.

• Seitsemän yrityksen vuoden 2018 kassavirtatulokset olivat yhteensä 6,8 milj.€ eli KVT-
parannusta vuositasolla 6,7 milj.€  à keskimäärin 959 t€ per firma.

• Siis keskimäärin lähes miljoona euroa enemmän per firma käytettävissä investointeihin ja/tai 
rahoitushuoltoon joka vuosi.

• Tämä tutkimustulos on linjassa SAF:n 2018 Adeccolle tekemään hyvä / huono 
työilmapiiritutkimuksen kanssa.  Siinä 30:n yrityksen otos jaettiin kahtia (hyvät / huonot 
työilmapiirit).  Liikevaihtojen keskiarvo oli 9,3 milj.€ ja kassavirtatulosten ero oli 800 t€.   
(KVT-parannussuhdeluvut: Adecco 8,6 ja Educo 7,2 prosenttia liikevaihdosta).



Kassavirtatulos (KVT)…
… poikkeaa virallisesta tuloksesta siinä, että 
KVT:sta on eliminoitu pois kaikki virallisissa 
tuloksissa mukana olevat jaksotus-, arvostus- ja 
varausten muutoserät *)

*) esim. varastojen muutokset, poistot, omaisuusarvojen muutokset 
(arvonkorotukset ja –alennukset) ja varausten muutokset sekä 
saamisten muutokset (professori Eero Artto 1930-2004, Helsingin 
kauppakorkeakoulu, nyk. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu)

Kassavirtatulosta tarvitaan investointeihin ja rahoitushuoltoon.  KVT on 
aina virtasuure tietyltä ajalta (kuukaudelta, kvartaalilta, vuodelta jne.) niin 
kuin virallinen tuloskin, mutta vain KVT:tä voidaan käsitellä niin pitkälle 
aikajanatulevaisuuteen kuin tarvitaan.



SAF:n metodiikasta
Yhtiöiden itsensä raportoimista rahavirtalaskelmista ei voida tehdä vertailukelpoisia, aika-, 
toimiala- ja maantieteelliset rajat ylittäviä analyyseja.  Yhtiöiden raportoimista rahavirtalaskelmista 
kohdista ”investointien rahavirta” saattaa löytyä esimerkiksi tuloslaskelmiin kerralla suoraan 
kuluiksi kirjattuja investointeja.  Osia saamisista, osakeanneista odotettavissa olevista saatavista 
jne. saattaa myös olla siirrettyinä ”laajennettuun” kassaan.  SAF:n (Strategic Accounting Finland) 
metodiikassa tämän kaltaisia siirtoja ei tehdä, vaan investoinnit lasketaan pysyvien vastaavien 
(käyttöomaisuus) muutoksista poistotiedoilla korjattuna.
Yhtiöiden raportoimia liiketoiminnan rahavirtoja ei voitaisi laskea yhteen, ellei niitä lasketa 
yhdenmukaisesti eikä niitä voitaisi vertailla toisiin yhtiöihin.  
Myöskään saman yhtiön rahavirtatietojen vertailu aiempiin ajanjaksoihin ei onnistu, sillä yhtiöiden 
itsensä julkistamien rahavirtalaskelmien sisällöt elävät myös saman yhtiön aikajaksosta toiseen.  
Tämän muistion sivuilta selviää, miksi SAF:n menetelmässä kaikki SAF:n rahavirtalaskelmista 
löytyvät kassavirtatulokset (= liiketoiminnan rahavirrat, jos ne lasketaan SAF:n käyttämällä 
menetelmällä), investoinnit sekä oman ja vieraan pääoman rahavirrat voidaan laskea yhteen 
vaikka alueittain (esim. SOTE-alue) ilman, että SAF:n rahavirtalaskelmien sisältämiä tietoja 
tarvitsee konsolidoida millään tavalla.



Taustaa
Olen vaalinut professori Eero Arton (1930-2004) taseiden ja kassavirtojen tutkimusperintöä 
työssäni kokopäiväisesti 43 vuoden ajan ja kehittänyt sitä matkani varrella hänen 
ajattelunsa hedelmistä edelleen.  
Hieman ennen lopullista poislähtöään professori avasi minulle yhden maailman 
tunnetuimman kirjanpitoskandaalin, vuonna 2001 konkurssiin menneen amerikkalaisen 
energiayhtiö Enronin tilinpäätökset konkurssia edeltäneiden 10 vuoden ja erityisesti kahden 
viimeisimmän vuoden ajalta.  
Oli häikäisevää nähdä, kuinka kassavirta paljasti Enronin kirjanpidossa tehdyt, lopulta 
amerikkalaisen US GAAP –kirjanpito- ja tilinpäätössäännöstön mukaan laittomiksi 
osoittautuneet ratkaisut.
Enronin avulla professori Artto osoitti, kuinka tuloslaskelmat voivat pohjautua uskoon, 
taseet toivoon, mutta todellisinta totta kirjanpidoissa ovat kassavirrat (on synonyymi 
käsitteelle ”rahavirrat”).



Virallinen tulos contra kassavirtatulos

Professori Eero Arton perinnön vaalimisen kannalta kiinnostavinta on vertailla 
tuloslaskelmien ”alimpien rivien” virallisia tuloksia kassavirtatuloksiin.  
Virallisissa tuloksissa on mukana kirjanpitoa koskevien säännösten (esim. Euroopassa 
IFRS ja Amerikoissa US GAAP) tulkintojen mukaan tehtyjä tuottojen ja erityisesti kulujen 
jaksotuksia sekä omaisuusarvojen alennuksia ja/tai korotuksia.
Kassavirtatuloksissa kaikki kassavirtoihin vaikuttamattomat erät on eliminoitu pois.  Näitä 
eriä tuloslaskelmissa ovat vaihto-omaisuuksien muutokset, poistot ja arvojen alentumiset 
sekä arvojen korotukset ja varausten muutokset.  Tuotot on saatettu kassaperusteiseen 
muotoon saamisten muutokset huomioimalla.
Tuloksena on IFRS-säännösten IAS 7 –standardia noudattava ”liiketoiminnan rahavirta” 
(joka on siis SAF:n metodilla laskettuna ”kassavirtatuloksen” synonyymi) ja joka on 
käytettävissä (taseisiin aktivoitaviin) investointeihin, osinkoihin ja/tai vieraan pääoman 
palautuksiin.  
Tässä totuudenmukaisinta tulosta tavoittelevassa tavassa laskea tulos eli liiketoiminnan 
rahavirta (= kassavirtatulos) ei ole mukana kulujen saattamista maksuperusteiseen 
muotoon  - kahdesta syystä.                                                                                               à



Virallinen tulos contra kassavirtatulos
Ensinnäkin kuluihin kohdistuvien ostovelkojen ulkopuolisen analyytikon toimesta tapahtuva 
erottaminen tilinpäätöksistä ja liitetiedoista on erittäin vaikeaa.  Vaikka tuollainen onnistuisikin, 
tilivelkojen kohdentaminen kuluihin pelkkien ulkoisten tietojen perusteella on mahdotonta.  
Toiseksi silloin, kun lyhyen vieraan pääoman muutokset eivät ole mukana liiketoiminnan rahavirrassa 
(eli kassavirtatuloksessa), kukaan ei missään vaiheessa pääse kasvattamaan kassavirtatulosta 
ostovelkojen maksuaikoja pidentämällä tai niitä varausten tmv. muodossa kasvattamalla  - tai 
hämäämään näiden manööverien avulla tutkijaa. 
Kassavirtatulos (eli tässä kuvatulla tavalla laskettu SAF-metodin mukainen liiketoiminnan rahavirta) 
on myös tarkistettavissa ”alhaalta ylöspäin”.  
Kun tarkasteltavan ajanjakson loppukassa tiedetään, voidaan tuohon rahasaldoon lisätä vieraan 
pääoman muutokset (esim. lainojen nostot miinus-etumerkillä ja lainojen lyhennykset plus-
etumerkillä), vähentää mahdollisista maksullisista osakepääoman korotuksista saadut rahavarat, 
lisätä osingot ja lisätä nettoinvestoinnit.  Nyt pitäisi olla tiedossa liiketoiminnan rahavirran arvo.  
Lisätään myös tämä tieto laskelmaan omalla em. logiikan mukaisella käänteisellä etumerkillään.
Mikäli tämän jälkeen lopputuloksena myös jakson alkukassa on todellisuudessa sama kuin 
laskelmassa, kaikki on mennyt oikein.  Tämä on kahdenkertaisen kirjanpitomatematiikan 
soveltamista kassavirtayhtälön näkökulmasta.



Virallisen tuloslaskelman ja toiminnan 
rahavirtalaskelman (IAS 7) erot

Virallinen tuloslaskelma:

Liikevaihto ja muut tuotot
- Ostot ja muut muuttuvat kulut 

(myös mahd. vaihto-omaisuuden arvon 
muutokset)

- Henkilöstökulut

- Poistot

- Liiketoiminnan muut kulut

- Rahoituskulut

- Varausten muutokset

- Verot

= Tilikauden tulos

Toiminnan rahavirtalaskelma:
Liikevaihto ja muut tuotot
plus/miinus saamisten muutos jakson 
aikana (jolloin saadaan selville 
kassavirtaliikevaihto) 
- Ostot ja muut muuttuvat kulut (ilman 
vaihto-omaisuuden muutoksia)

- Henkilöstökulut

- Liiketoiminnan muut kulut

- Rahoituskulut

- Verot

= Toiminnan rahavirta eli kassavirtatulos
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