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Sertifikaatti

Kauppalehti Oy:n tutkimus- ja analyysiyksikön,  
Balance Consultingin, menestyjäluokituksessa

Metehe Oy
 

on taloudellisen suorituskykynsä perusteella luokiteltu menestyjäyritykseksi.  
Menestyjä-sertifikaatin saaneen yrityksen ominaisuuksia ovat vakiintunut toiminta, 

vakaa kasvukehitys, hyvä tulos ja kannattavuus, vahva rahoitusrakenne sekä  
jatkuvan toiminnan turvaava maksuvalmius. 

 
Tunnuslukuvertailujen perusteella yritys on sijoittunut  

sekä kaikkien suomalaisten yritysten että  
oman toimialansa parhaimpien  

yritysten joukkoon. Luokitus on suoritettu  
2012/12 tilinpäätöstietojen pohjalta.
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Tunnusluvut osa-alueittain ovat:

Kasvu Liikevaihdon kasvu %  
(3 vuoden keskiarvo)

Kannattavuus Sijoitetun pääoman tuotto %

Tulos Nettotulos ennen veroja %

Maksuvalmius Current ratio

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste %

Riskinsietokyky Kolmen muuttujan Z-luku

Sijoitetun pääoman tuotto kertoo, kuinka paljon yritys 
tekee voittoa suhteessa siihen sijoitettuun pääomaan. 
Sijoitettu pääoma koostuu korollisesta velasta ja omasta 
pääomasta.

Nettotulos ennen veroja tarkoittaa tulosta toimintakulu-
jen, poistojen ja rahoituskulujen jälkeen. Tämä tulos 
suhteutetaan liikevaihtoon. 

Maksuvalmiutta mitataan current ratiolla, jossa vaihto- ja 
rahoitusomaisuus suhteutetaan lyhytaikaiseen velkaan. 

Omavaraisuusaste mittaa kuinka suuri osuus yhtiön  
omaisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla.  

Riskinsietokyky lasketaan yhdistelmätunnusluvun avulla, 
jossa muuttujina ovat Rahoitustulos %, Quick Ratio ja Oma-
varaisuusaste %. Luku mittaa yrityksen kriisiherkkyyttä.

Kultakin osa-alueelta yritys saa kahdet pisteet eli pisteet 
suhteessa kaikkiin Balance Consultingin tietokannan 
yrityksiin (noin 35 000 yritystä) ja pisteet suhteessa oman 
vertailutoimialansa yrityksiin. Vertailussa yritystä verra-
taan oman kokoluokkansa muihin yrityksiin.

Pisteiden tulkinta
Jos esimerkiksi kannattavuudesta (vertailu kaikkiin)  
saadut pisteet ovat 32, tällöin 32 % kaikista yhtiöistä on  
ollut yritystä heikompia ja loput 68 % parempia.  
Jos maksuvalmiudesta (vertailu toimialaan) saadut pisteet  
ovat 55, tällöin 55 % toimialan yhtiöistä on ollut yritystä 
heikompia ja loput 45 % parempia.

Suomessa on noin 320 000 yritystä, mutta niistä vain noin 
5 % täyttää Kauppalehden menestyjäluokituksen  
kriteerit (ovat saaneet yli 50 luokituspistettä).  
Suomessa toimivista noin 200 000 osakeyhtiöistä vain  
noin 7 % pääsee Kauppalehden Menestyjät-listalle.  

Menestyjä-yrityksissä konkurssiriski on hyvin matala.  
Vuosien 2008 – 2010 aikana vain yksi Menestyjäksi  
luokiteltu yritys tuhannesta on ajautunut konkurssiin. 
Vastaavasti pääosa noin 80 % konkurssiin ajautuneista 
yrityksistä on saanut heikoimman D tai C arvosanan jo pari 
vuotta ennen konkurssia. 

Tunnuslukujen tulkintaohjeet löytyvät laajemmin 
osoitteesta www.balanceconsulting.fi. 

Kauppalehti Oy, Tietopalvelut/Balance Consulting
Alvar Aallon katu 3C, 00100 Helsinki,  

PL 73, 00101 Helsinki
Puhelin 010 665 2460, faksi 010 665 2364

Mitä Menestyjä-sertifikaatti kertoo
Kauppalehden tutkimus- ja analyysiyksikkö Balance 
Consulting analysoi vuosittain yritysten suorituskykyä 
tilinpäätösanalyysien avulla. Analyysissa yrityksen 
taloudellinen menestys luokitellaan 6 eri osa-alueen 
mukaan. 

Yritys on menestyvä, jos sen kasvu, kannattavuus, rahoi-
tusrakenne ja maksuvalmius ovat kunnossa.  Menestys on 
kuitenkin myös suhteellista, joten yritys saa luokituksessa 
kultakin osa-alueelta pisteitä sekä vertailtuna kaikkiin 
yrityksiin että oman toimialansa muihin yrityksiin.  

Kauppalehden luokitus on menestysluokitus, eikä se 
mittaa yrityksen luottokelpoisuutta.  Yritys voi olla luotto-
kelpoinen, vaikka sen talousluvut eivät olisi aivan huippu-
luokkaa. Luottoluokittajien antamat rating -tunnukset 

kertovat lähinnä siitä, voidaanko yritykselle myydä turvallisesti 
luotolla. Menestyjäluokitus edellyttää, että yritys kuuluu 
taloudellisen suorituskykynsä perusteella sekä koko maan että 
oman toimialansa parhaimmistoon.

Menestyjä-sertifikaatti kertoo yrityksen talouden olevan  
vakaalla pohjalla. Taloudeltaan vahvat yritykset ovat  
luotettavia ja haluttuja yhteistyökumppaneita sekä vakaita 
työnantajia. Yrityksen vahva taloustilanne kertoo siitä, että 
kumppanuus voidaan rakentaa vakaalle pohjalle eikä se kaadu 
talouden heilahteluihin.  

Menestyjäluokitus on myös osoitus siitä, että yrityksen  
johto ja organisaatio toimivat tehokkaasti ja yrityksestä  
löytyy tarvittavaa liiketoimintaosaamista. 
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