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SIVU 01

Mitä 

Taloustutka 

mahdollistaa?

 yritys- ja toimialakohtaiset raportit

 päättäjätiedot 

analytiikan

Taloustutkasta saat  käyttöösi:

kaikista Suomen yrityksistä.

Lisäksi voit tehdä analyyseja ja vertailuja helposti  ja
nopeasti.

Taloustutka tarjoaa kolme eri kokoista lisenssiä, joka
mahdollistaa sen, että maksat vain niistä
ominaisuuksista joita tarvitset.

Kunkin sivun yläreunaan on merkitty, millä
lisensseillä ominaisuus on käytössä (hopea, kulta,
platina). 

Kulta-lisenssillä saa hopea-lisenssin ominaisuuksien
lisäksi käyttöön personoidun yrityshaun,
vertailuominaisuuden, Excel export -toiminnon ja
maksukäyttäytymisen seurannan. Lisää lisenssien
sisällöistä voit lukea täältä.

Tämä opas käy läpi kuinka Taloustutkan eri
ominaisuuksia käytetään.

https://product.taloustutka.fi/hinnasto/


57%
stock maturity

38%
finance growth

Myös tässä välilehdessä voit valita
hakukenttien yläpuolelta etsitkö
yrityksiä, henkilöitä vai tekstiä
verkkosivuilla.

Oletuksena hakukoneessa on
kuvassa näkyvät hakukriteerit, mutta
voit muuttaa niitä Muokkaa
hakuehtoja -painikkeesta

SIVU 02

Aloitussivu & HAKU-välilehti

Voit tehdä hakuja aloitussivunäkymässä

Valitse hakukentän yläpuolelta etsitkö yrityksiä,
henkilöitä vai tekstiä verkkosivuilla.

Yksityiskohtaisempia hakuja teet HAKU-välilehdessä



TOIMIALAT-välilehdessä on saatavilla 
Lista kaikista toimialoista Tilastokeskuksen
toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaan
Toimialaraportit

Klikkaamalla auki toimialan pääset tarkastelemaan listaa
kaikista kyseisen toimialan suomalaisista yrityksistä.

Toimialaraportti-osiosta haet kunkin toimialan raportit.

Toimialaluokitukset

& raportit

SIVU 03

 Klikkaa auki haluamasi toimiala1.

   2. Valitse halutessasi tarkempi erittely

   3.  Hae tulokset

Haun tekeminen TOIMIALAT-välilehdessä



SIVU 04

Uudet  &

Konkurssit

UUDET-välilehdestä voit hakea uusia yrityksiä paikkakunnittain tai 
toimialoittain.

KONKURSSIT-välilehdellä haku toimii samalla tavalla.
Tilastot-kohdasta saat auki konkursseihin liittyviä pylväsdiagrammeja, joiden avulla
vertailet kätevästi konkurssien määriä ja niihin liittyviä menettelyitä valitsemassasi
sijainnissa tai toimialalla



Tutka-ominaisuuden avulla voit lisätä hakemiasi yrityksiä
seurantaan ja saada niissä tapahtuvista muutoksista
automaattisen ilmoituksen.

Voit koota seurantaryhmän joko kaikista hakukriteerit täyttävistä
yrityksistä (enintään 10 000 yritystä) tai ruksia hausta vain tietyt
yritykset (enintään 100 yritystä / yritysjoukko).

SIVU 05

Tutka
1/2



SIVU 06

Tutka

Lisätessäsi seurantaryhmän voit valita mistä muutoksista saat
ilmoituksen.

Saat halutessasi ilmoituksen myös sähköpostiisi. Voit valita,
lähettääkö Tutka sähköposti-ilmoituksen päivittäin vai viikoittain

Kaikki Tutka-havainnot löytyvät TUTKA-välilehdeltä. Välilehdellä
on listattuna tehdyt Hakupoiminnat tai valituista yrityksistä
muodostetut Yrityspoiminnat. 
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SIVU 07

Analytiikka

Kun teet hakuja, voit valita haluamasi yritykset tarkempaan
analyysiin ja viedä ne Analytiikkaan.

Kun klikkaat Analysoi, siirryt ANALYTIIKKA-välilehteen.
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SIVU 08

Analytiikka

Analytiikan Analysoi-kohdassa yritykset on asetettu
havainnollistaviin kaavioihin, joiden kriteerejä voit itse muokata.
Klikkaamalla Vertaile voit vertailla yritysten tietoja.

Palvelu ehdottaa sinulle uusia yrityksiä sen perusteella, millaisia
yrityksiä olet tarkastellut. Vastaavat yritykset löytyvät sekä
Analytiikka-välilehden alaosasta sekä että yrityksen omista
tiedoista.
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SIVU 09 

Analytiikka

ANALYTIIKASTA löytyy myös Parhaat-osio, jossa voit tarkastella
eri kriteereissä parhaiten menestyneitä yrityksiä. Kun klikkaat
kriteeriä vetolaatikossa, eteen aukeaa sen kuvaus sekä parhaat
yritykset listattuna.
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valita useamman kunnan ja vertailla niitä keskenään avainlukujen avulla
rajata vertailuja toimialoittain
tarkastella mm. kuntien väestöä, elinkeinorakennetta, yrityksiä
tarkastella yritysten taloudellisia vaikutuksia kuntataloudelle työllistämisen
ja verotuottojen kautta.

 

Platina-asiakkaana KUNTAKATSAUS-ominaisuuden voi ostaa lisäosaksi.
KUNTAKATSAUS-välilehdessä voit:

Kuntakatsaus 1/2

SIVU 10

Suoritettuasi haun pääset tarkastelemaan kuvaajia ja taulukoita.



Kuntakatsaus 2/2

SIVU 11

kategoria, jonka mukaan haluat haun suorittaa
vuosi jota haluat tarkastella
väkiluku, jonka mukaan yritykset listataan

Top kunnat -osiossa voit tarkastella kuntia paremmuusjärjestyksessä eri kriteerein.

Valitse vasemman puoleisesta valikosta

Yksittäinen kunta -osiossa voit valita tarkasteltavaksi yhden kunnan ja eri toimialoja 
sen sisällä.




