
11. Yhteiskunnallisen yrityksen talous

11.1 Yrityksen aloittamiseen vaadittava rahoitus 

Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vaatii pääomaa, ja rahoituksen ja 

taloudellisen kantokyvyn turvaaminen on liiketoiminnan elinehto. 

Yritystä perustettaessa on pohdittava tiettyjä perusasioita. 

Mitkä toiminnat tuovat yritykselle tuottoa? Millaisia investointeja laitteisiin ja koneisiin 

tarvitaan? Kuinka paljon työvoimaa tarvitaan? Millaista työvoiman osaamisen tulisi olla? Millaiset 

tilat yritystoiminta vaatii? 

Seuraavaksi on pohdittava, kuinka paljon yrityksen toiminnan alkuinvestoinnit maksavat ja millä 

katetaan alkuajan yritystoiminnan kulut. Jos pääomaa ei ole tarpeeksi näiden kulujen 

kattamiseen, on pohdittava, mistä sitä voisi saada. Rahoitus-luvusta löytyy lisätietoa rahoituksen 

hankkimisesta. 

Yritystoiminnan perustamiseen liittyvät kustannukset ovat kertaluontoisia kuluja ja sen myötä 

eri asia kuin yrityksen toimintaan liittyvät kulut. 

Esimerkki taloussuunnitelmaan liittyvistä osa-alueista perustettaessa yhteiskunnallista 

yritystä: 

Esimerkkejä kuluista Varat Sijoitukset/rahoitus 

• Tilat • Tilat • Avustukset, apurahat

• Konsultointi • Laitteet, kalusteet, koneet • Joukkorahoitus

• Työvoiman hankinta ja työkalut • Lahjoitukset

• Viranomaismaksut • Ajoneuvot • Sijoitukset tai lainat

• Laitteet ja kalusteet • Teknologia

• Koulutus ja • Verkostot

perehdytys • Osaaminen

• Ihmiset (myös
vapaaehtoiset)

• Lainat

11.2 Taloushallinto 

Taloushallinnolla tarkoitetaan yhteiskunnallisen yrityksen talouden suunnitteluun, valvomiseen 

ja arviointiin liittyviä prosesseja. Yksinkertaisimmillaan sillä tarkoitetaan yritykseen tulevien 

rahojen (liikevaihto, rahoitus, sijoitukset) ennakointia ja seurantaa siitä, mihin rahaa käytetään 

organisaatiossa (toimintaan, henkilöstöön, ostoihin ym. liittyvät kulut) sekä siitä, miten raha 

liikkuu organisaation ulkopuolelle (esim. maksut tavarantoimittajille, maksut henkilöstölle, 

maksut sijoittajille). 



Kirjanpidon kautta tilitapahtumat, jotka liittyvät yrityksen toimintaan, kirjataan ja luokitellaan 

sekä raportoidaan ja näin viestitään yrityksen taloudesta. Kirjanpidon kautta saadaan selville, 

mitä rahalle tapahtuu sen tullessa yritykseen. Tämä tieto on kirjanpidon kautta viestittävissä myös 

sidosryhmille ja viranomaisille sekä käytettävissä liiketoimintaan liittyvään päätöksentekoon. 

11.3 Yrityksen varallisuus 

Yrityksen varallisuus koostuu esimerkiksi yrityksen omistamasta omaisuudesta, kuten laitteista, 

käteisvaroista, varastosta, saatavista, rakennuksista ja ajoneuvoista. 

Varallisuutta voidaan rahoittaa kahdella tavalla: omalla ja vieraalla pääomalla. Omaa pääomaa 

ovat yritykseen tehdyt sijoitukset ja yrityksen tekemä voitto. Vieras pääoma on velkaa, jonka 

yhteiskunnallinen yritys on saanut toiselta osapuolelta esimerkiksi lainaamalla rahaa sijoittajalta 

tai ostamalla materiaaleja toiselta toimittajalta. Yrityksen tulee maksaa nämä velat 

tulevaisuudessa. Kirjanpidossa vertaillaan yrityksen varallisuutta, eli omaa pääomaa ja vierasta 

pääomaa. 

11.4 Työkaluja taloushallintoon 

On tärkeää tehdä ajantasaisista ja tarkkaa talousseurantaa. Sen avuksi on hyvä laatia 

taloussuunnitelma. Sen avulla tarkastellaan yrityksen toimintaa, resursseja, toiminnan kuluja ja 

kassavirtaa. 

Esimerkkejä yhteiskunnallisen yrityksen taloussuunnitelman osa-alueista 

Yrityksen toiminta Varat Kulut Tulot 

• Tuotteiden myynti, • Tilat • Palkat • Myynti 
kuten kyläkioskin • Laitteet, • Koulutus ja • Tilaukset 
jäätelöt kalusteet, koneet perehdytys • Sopimustuotot 

• Tilojen vuokraus, ja työkalut • Työasut • Sijoitukset 
kuten • Ajoneuvot • Vuokra • Lahjoitukset 
sulkapallovuorojen • Teknologia • Sähkö, vesi 
tarjoaminen • Verkostot ym. 

• Tuotteisiin liittyvät • Osaaminen • Materiaalit 
palvelut, kuten • Ihmiset (myös • Matkakulut 
catering- vapaaehtoiset) • Korjaus- ja 
palveluiden • Sijoitukset kiinteistökulut 
tarjoaminen • Lainat • Rahoituksen 

• Palveluiden myynti, hankkiminen 
kuten pyörän 
korjaus tai 
siivouspalvelut 



11.5 Talouden seuranta ja hallinta 

Jokaisen yrityksen on lain mukaan pidettävä kirjaa taloudestaan, jotta sen tuloja ja menoja 

voidaan seurata. Kirjanpidon sisältämän tiedon kautta saadaan tietoa yrityksen talouden tilasta. 

Talouden tilaa ilmaistaan tiettyjen tunnuslukujen kautta. Perustunnuslukuja ovat: 

• Kassavirta 

• Tase 

• Tuloslaskelma 

Tutustu lyhyeen PowerPoint-esitykseen englanniksi talouden seurannasta ja hallinnasta: How 

Money Works in Business 

Perustietoja kirjanpidosta: https://taloushallintoliitto.fi/kirjanpidon-abc 

1. Kassavirta 

Kassavirta on talouden tunnusluku, joka kertoo tulojen ja menojen tilanteen yrityksessä, eli 

nimensä mukaisesti sen miten raha virtaa yrityksessä. Tavallisimmin kassavirrasta raportoidaan 

kuukausibudjetissa. Kassavirran kautta voidaan ennustaa tulevaisuuden kuluja ja menoja. 

Hyvään yrityksen talouden etukäteissuunnitteluun kuuluu määritellä myös tulevaisuuden 

kassavirta. Tässä apuna käytetään aiempien vuosien tietoja kuluista ja menoista, joiden avulla 

arvioidaan tulevaisuutta. 

Suunnittelun avulla turvataan, että yrityksellä on riittävästi varoja kattamaan kulut kaikissa 

tilanteissa. On suositeltavaa, että organisaatiosta nimetään henkilö kassavirran kuukausittaiseen 

seuraamiseen, jotta taloushallinto voi toimia mahdollisimman hyvin. 

Suunnitelmien ja todellisen kassavirran vertailu säännöllisesti on tärkeää, sillä tätä kautta 

taloudellisia riskejä voidaan välttää tai lieventää ajoissa. Jos kassavirtaa tarkastellaan ainoastaan 

kerran vuodessa, on se liian harvoin, sillä tilannetta on tuolloin haastava korjata. 

2. Tase 

Tase antaa juuri sen hetkisen kuvan yrityksen taloustilanteesta. Taseesta näkyy yhteiskunnallisen 

yrityksen varallisuus eli se, mitä yhteiskunnallinen yritys omistaa (oma pääoma) ja mitä se on 

velkaa (vieras pääoma). 

• Varat – yrityksen omistuksessa olevat asiat, kuten käteisvarat, varasto, laskutuksen kautta 

saatavat ja tuotantovälineet. 

• Velat – velat tai erät, joita yrityksen tulee maksaa tulevaisuudessa, kuten 

luottokorttimaksut ja eräpäivää odottavat laskut 

https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/Managing-Finance_Rural-Enterprise.pptx
https://www.ruralsehub.net/wp-content/uploads/2021/06/Managing-Finance_Rural-Enterprise.pptx
https://taloushallintoliitto.fi/kirjanpidon-abc


Yrityksen taseen tekee henkilö, jolla on siihen ammattitaitoa, esimerkiksi kirjanpitäjä. 

3. Tuloslaskelma 

Tuloslaskeman kautta saadaan tietoa yrityksen tuloksesta tietyllä aikavälillä (usein tuloslaskelmat 

tehdään kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain). Tuloslaskeman kautta saadaan 

yksinkertaisimmillaan tietoa siitä, kuinka paljon yritys on saanut toiminnastaan rahaa ja millaisia 

kuluja sillä on ollut yritystoiminnan turvaamiseksi. 

Tuotoista vähennettävät kulut kertovat, kuinka paljon yritys on tehnyt liikevoittoa tai –tappiota. 

Tuloslaskelmassa ei ole mukana arvonlisäveroa. Tuloslaskelman laatii henkilö, jolla on siihen 

tarvittava ammattitaito, esimerkiksi kirjanpitäjä. 

11.6 Tilinpäätös 

Yhteiskunnallisen yrityksen on toimitettava vuosittain tilinpäätös, jolla taataan toiminnan 

avoimuus ja vastuullisuus. Toiminnan laajuus ratkaisee, onko tilinpäätöksen lisäksi toiminnasta 

tehtävä tilintarkastus. 

Lisää tilintarkastuksen toimittamisesta löytyy Taloushallintoliiton sivuilta 

https://taloushallintoliitto.fi/tilintarkastus 

Tilinpäätöksen tekee kirjanpitäjä tai henkilö, jolla on vaadittava ammattitaito, kerran vuodessa 

tilikauden päätyttyä. Tilikauden ajankohta voi vaihdella, usein se on kalenterivuosi. 

https://taloushallintoliitto.fi/tilintarkastus

