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Teknisen palvelun kannattavuus vahvistui

Vuoden 1997 kyselyyn vastanneiden 101 yrityksen liikevaihto laski vajaat 2 prosenttia ja oli 4,5 
miljardia markkaa. Kaksi kolmasosaa yrityksistä kuitenkin paransi liikevaihtoaan. Lievä alamäki 
johtuikin muutaman suuren pitkäaikaisiin projekteihin erikoistuneen yrityksen liikevaihdon muu
toksesta. Pitkäaikaiset projektit tuloutetaan usein valmistusasteen mukaan. Mediaaniyrityksen1 
liikevaihto oli 19 miljoonaa markkaa, kun se vuonna 1996 oli 4 miljoonaa vähemmän. Henkilös
tön määrä pysyi ennallaan ja mediaaniyritys työllisti 46 henkeä.

Liikevaihto henkilöä kohden oli 525 000 markkaa eli yli 2 prosenttia vuotta 1996 vähemmän. 
Henkilöstökulut työntekijää kohden nousivat yli prosentin.

Huolimatta liikevaihdon laskusta toimialan kannattavuus vahvistui vuonna 1997. Käyttökatetta 
yritykset keräsivät lähes 500 miljoonaa markkaa eli 11 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 1996 
käyttökateprosentti oli 9,6. Parannus johtui osittain samoista yrityksistä kuin liikevaihdon heiken
nys. Näillä yrityksillä ostojen osuus liikevaihdosta on yleensä erittäin suuri, mutta vuonna 1997 
liikevaihdon laskiessa ostojen osuus aleni huomattavasti vuoteen 1996 verrattuna. Mediaaniyri
tyksen käyttökate oli 11,5 prosenttia, kun se edellisvuonna oli 10,3 prosenttia. Alakvartiilikin1 
nousi prosenttiyksikön verran, mutta muutamalla yrityksellä käyttökate oli negatiivinen. Nettotu
los oli 6,8 prosenttia liikevaihdosta, parannusta 1,6 prosenttiyksikköä vuodesta 1996.

Yritysten omavaraisuus vahvistui ja velkaantuneisuus laski edelliseen vuoteen verrattuna.

Teknisen palvelun yritysten käyttökate vuonna 1997, prosenttia liikevaihdosta

%

' alakvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 75 prosenttia koko joukosta 
mediaani = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä keskimmäinen
yläkvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 25 prosenttia koko joukosta
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Tuoteseloste

Kuvausalue

Teknisen palvelun tilinpäätöstllaston rungon muodostaa yrityksille lähetettävä tiedustelu, joka 
kattaa yli 20 hengen yritykset. Nyt julkaistavat taulukot kuvaavat vain vuoden 1997 kyselyyn 
hyväksytysti vastanneita yrityksiä, eikä siinä ole konsernitietoja. Vertailuvuoden tiedot perustuvat 
vastaaviin yrityksiin. Merkittävät fuusiot ja yhtiöittämiset on otettu huomioon, jotta vertailtavuus 
eri vuosien välillä pysyisi hyvänä. Taulukot on laadittu toimialaluokituksen 3-numerotasolla, mutta 
tarkempiakin tulosteita voidaan tuottaa.

Koko toimialaa kuvaavat taulukot tuotetaan myöhemmin. Tällöin kyselyaineistoa täydennetään 
pienten yritysten osalta verohallinnon elinkeinoverotusaineistolla. Yritysten luokitustiedot saa
daan Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä.

Toimiala

Teknisen palvelun tilinpäätöstilasto kattaa Tilastokeskuksen vuoden 1995 toimialaluokituksen1 
(TOL 1995) luokat 74201 - 74300. Teknisellä palvelulla tarkoitetaan tutkimus-, suunnittelu ja 
konsulttipalveluja, jotka kohdistuvat muun muassa rakentamiseen, teollisiin tuotantolaitoksiin, 
energiahuoltoon, ympäristönhoitoon, yhdyskuntiin, liikenteeseen ja julkisiin yhteisön. Teknisiin 
palveluihin kuuluu myös tekninen testaus-ja analysointi.

Yrityksen päätoimiala määritellään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterissä. Kaikille 
yrityksille ja varsinaisille toimipaikoille määritellään itsenäisesti toimiala luokituksen tarkimmalla 
tasolla. Monitoimipaikkaisen yrityksen päätoimiala määräytyy yrityksen eri toimialoilla toimivissa 
toimipaikoissa syntyvän arvonlisäyksen (jalostusarvon) perusteella. Yrityksen kunkin toimialan 
arvonlisäys saadaan kertomalla toimialoittainen työllisten määrä kyseisen alan keskimääräisellä 
arvonlisäyksellä. Yrityksen päätoimiala on se, jossa arvonlisäys on suurin. Kun yritys luokitellaan 
päätoimialansa mukaan tiettyyn toimialaan, lasketaan siihen mukaan yrityksen koko toiminta. 
Monialayritysten myös muu kuin päätoiminta tulee mukaan.

Tilastoajanjakso

Vuoden 1997 tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1997 - 31.3.1998 välisenä aikana.

Peittävyys

Tilastossa on mukana 101 tietojenkäsittelypalvelun yritystä, joiden liikevaihto kattaa noin 40 pro
senttia koko toimialan liikevaihdosta.

' Toimialaluokitus (TOL) 1995, Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 4, Helsinki 1993.
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1. Mediaanit ja kvartiilit 
Medianer och kvartiler 1996 1997

Yritysten lukumäärä 102 101
Antal företag

Liikevaihto 
Omsättning, milj. mk

Yläkvartiili /  Övre kvartil 40,4 40,8
Mediaani / Median 15,4 19,4
Alakvartiili /  Undre kvartil 8,1 9,4

Henkilöstö
Personal

Yläkvartiili /  Övre kvartil 93 95
Mediaani / Median 44 46
Alakvartiili / Undre kvartil 25 26

Käyttökate-%
Driftsbidrag i %

Yläkvartiili /  Övre kvartil 15,6 15,9
Mediaani / Median 10,3 11,5
Alakvartiili / Undre kvartil 4,5 5,4

Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i % 

Yläkvartiili / Övre kvartil 12,8 13,9
Mediaani / Median 8,0 9,4
Alakvartiili / Undre kvartil 3,0 3,8

Nettotulos-%
Nettoresultat i %

Yläkvartiili / Övre kvartil 10,0 9,6
Mediaani / Median 4,3 5,4
Alakvartiili / Undre kvartil 0,3 0,7

Omavaraisuusaste
Soliditet

Yläkvartiili /  Övre kvartil 49,5 54,1
Mediaani / Median 35,8 37,1
Alakvartiili / Undre kvartil 20,0 18,8

Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / liikevaihto 
Skulder to ta lt./. förskottsbetalningar / omsättning, % 

Yläkvartiili /  Övre kvartil 40,9 38,9
Mediaani / Median 30,9 29,4
Alakvartiili /  Undre kvartil 23,9 20,9

Alakvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 75 prosenttia koko joukosta 
Undre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 75 procent av företagen i gruppen

Mediaani = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä keskimmäinen 
Median = mitterst värde för nyckeltal

Yläkvartiili = tunnusluvun arvoista suuruusjärjestyksessä se jota suurempia arvoja on 25 prosenttia koko joukosta 
Övre kvartil = nyckeltalsvärde för det företag vars värde är mindre än värdet för 25 procent av företagen i gruppen
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2. Tunnuslukuja ja muita eriä
Nyckeltal och övriga poster 1996 1997 1996-1997

Muutos, %

Laajuus
Omfattning

Yritysten lukumäärä 
Antal företag

102 101

Liikevaihto 
Omsättning, milj. mk

4628,6 4549,7 -1,7

Jalostusarvo 
Förädlingsvärde, milj. mk

2402,6 2493,4 3,8

Henkilöstö
Personal

8615 8672 0,7

Tehokkuus
Effektivitet

Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / personal, 1000 mk

537,3 524,6 -2,4

Henkilöstökulut / henkilöstö 
Personalkostnader / personal, 1000 mk

210,2 213,1 1,4

Jalostusarvo / henkilöstö 
Förädlingsvärde / personal, 1000 mk

278,9 287,5 3,1

Kannattavuus
Lönsamhet

Käyttökate-% 
Driftsbidrag i %

9,6 11,0

Rahoitustulos-% 
Finansieringsresultat i %

8,2 9,9

Nettotulos-% 
Nettoresultat i %

5,2 6,8

Kokonaistulos-% 
Totalresultat i %

1,9 1,6

Rahoitus
Finansiering

Omavaraisuusaste
Soliditet

38,9 42,5

Nettokorot / liikevaihto 
Räntor (netto) / omsättning, %

-0,2 0,0

Kokonaisvelat./. ennakkomaksut / liikevaihto 
Skulder to ta lt./. förskottsbetalningar / omsättning, %

43,2 37,6

Quick ratio 1,7 1,4

Jalostusarvo = Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat 
Förädlingsvärde = Driftsbidrag + personalkostnader + hyreskostnader

Omavaraisuusaste = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät + pääomalaina / vastattavaa yhteensä ./. saadut ennakot 
Soliditet = Eget kapitai + frivilliga reserveringar + värderingsposter + kapitallän / passiva sammanlagt./. erhällna förskott

Quick ratio = Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma ./. saadut ennakot + pakolliset varaukset
Quick ratio = Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapitai./. erhällna förskott + obligatoriska reserveringar

Tunnusluvut on laskettu oikaistusta tuloslaskelmasta.
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3. Oikaistu tuloslaskelma 
Korrigerad resuitaträkning 1996 1997

Milj. mk % Milj. mk %

Liikevaihto
Omsättning

4 628,6 100,0 4 549,7 100,0

Aineet ja tarvikkeet 
Material och förnödenheter

-1 080,5 -23,3 - 986,0 -21,7

Henkilöstökulut
Personalkostnader

-1 811,1 -39,1 -1 847,9 -40,6

Muut kulut 
Övriga kostnader

-1 291,7 -27,9 -1 216,9 -26,7

Käyttökate
Driftsbidrag

445,3 9,6 498,9 11,0

Rahoitustuotot ja -kulut 
Flnansiella intäkter och kostnader

- 17,6 -0,4 24,5 0,5

Välittömät verot 
Dlrekta skatter

-48,6 - 1,1 -75,0 - 1,6

Rahoitustulos
Finansieringsresultat

379,1 8,2 448,4 9,9

Poistot
Avskrivnlngar

-137,1 -3,0 -139,6 -3,1

Nettotulos
Nettoresultat

241,9 5,2 308,8 6,8

Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter

45,2 1,0 53,0 1,2

Poistot pitkäaikaisista sijoituksista 
Avskrivningar pâ längfristiga placeringar

-0,1 0,0 - 1,2 0,0

Satunnaiset tuotot ja kulut 
Extraordinära intäkter och kostnader

-199,4 -4,3 - 286,0 -6,3

Kokonaistulos
Totalresultat

87,7 1,9 74,6 1,6

Polstoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Ökning (-) eller mlnskning (+) av avskrivningsdifferens

34,9 0,8 -8,6 -0,2

Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilllga reserveringar

27,8 0,6 79,5 1,7

Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat

150,4 3,2 145,5 3,2
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4. Tase
Balans 1996 1997

% %

V astaavaa
A ktiva

Aineettomat hyödykkeet 
Immaterielle tillgängar

6,0 6,5

Aineelliset hyödykkeet 
Materiella tillgängar

11,5 11,9

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Värdepapper ingäende i anläggningstillgängar och 
övriga längfristiga placeringar

18,9 14,0

Käyttöomaisuus yhteensä 
Anläggningstillgängar sammanlagt

36,4 32,4

Arvostuserät
Värderingsposter

0,0 0,0

Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar

10,3 13,3

Rahoitusomaisuus
Finansieringstillgängar

53,3 54,3

V astaavaa  yh teen sä  
A ktiva  s a m m a n la g t

100,0 100,0

m ilj. m k 3816,8 3391,5

V asta ttavaa
Passiva

Oma pääoma 
Eget kapital

25,8 34,4

Vapaaehtoiset varaukset 
Frivilliga reserveringar

3,5 1,7

Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar

0,6 1,0

Arvostuserät
Värderingsposter

0,1 0,2

Pääomalaina/Vakautettu laina 
Kapitallän/Konsoliderat Iän

4,0 0,9

Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristigt främmande kapital

16,8 10,2

Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital

49,2 51,7

V asta ttavaa  y h teen sä 100,0 100,0
P assiva s a m m a n la g t  

m ilj. m k 3816,8 3391,5
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