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Tämä opinnäytetyö toimii pohjustuksena kirjanpidon tarkastus- ja täsmäytystoimenpiteille, joita 
kirjanpitovelvollisen on säännöllisesti toteutettava noudattaakseen hyvää kirjanpitotapaa. 
Teoriaosuudessa tarkennetaan, miten täsmäytys voidaan kirjanpidon eri osa-alueittain toteuttaa. 
Vaihtoehtoja on erilaisia ottaen huomioon esimerkiksi digitaalisen taloushallinnon tuomat 
automatisoidut ratkaisut. Keinoista riippumatta tulisi täsmäytysten todentaa, että kirjanpito ja 
tilinpäätös ovat sisällöltään oikeellisia. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Yritys X, jolle suoritettiin ostomaksujen välitilin 
täsmäytysprojekti. Sen vuoksi teoriapohjassa kuvataan myös ostoprosessia sekä ostolaskujen 
kiertoa sähköisessä järjestelmässä. Kuvaus toimii pohjustuksena toimeksiantajayrityksessä 
tehtyyn projektiin, jossa ostomaksujen välitilille on ostoprosessin tietyissä vaiheissa kertynyt 
saldoa. Toimeksiantajalla on käytössään SAP-järjestelmä, jota käytetiin projektin työkaluna. Työ 
rajattiin koskemaan vain sellaisia välitilin eriä, joihin liittyi järjestelmään kirjattu ostotilaus. 
Ostotilausten tapauksessa saldo syntyy välitilille, kun tilaus vastaanotetaan ja sen kuuluisi 
kuittaantua pois, kun tilaus laskutetaan. 

Koska projektin tavoitteet, eteneminen ja johtopäätökset ovat työssä avainasemassa, on 
kyseessä toiminnallinen opinnäytetyö. Tavoitteena oli täsmäyttää toimeksiantajan ostomaksujen 
välitili sekä selvittää, miksi välitilille oli syntynyt täsmäytystä vaativia eriä. Käytännön osuudessa 
pyritään vastaamaan kattavasti asetettuihin tavoitteisiin, jotta opinnäytetyöstä olisi 
toimeksiantajalle mahdollisimman suuri hyöty. Johtopäätöksissä on esitetty kiteytetysti 
ostomaksujen välitilille syntyneiden erien syyt sekä todennettu täsmäytystoimenpiteiden 
vaikutukset. Projektin lopputuloksena täsmäytettiin tarkastelun kohteena olevista eristä noin 94 
prosenttia. Syyt niiden taustalla johtuivat laskutukseen, järjestelmään sekä ostotilausten 
vastaanottoon ja muokkaukseen liittyvistä ongelmista. 
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This thesis discusses the matching actions in accounting. It is important to follow them regularly 
in order to follow GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). The theory explains how 
certain parts of the accounting should be matched to each other. There are different ways to do 
this although the result should ensure the correctness of accounting and financial statement.  

The study was made as an assignment to Company X. The assignment was to match the balance 
of their GR/IR account. GR/IR account translates to Goods Receipt/Invoice Receipt.  The account 
is used as an account where purchases are booked before invoices regarding them are received. 
In other words, the amount of the purchase registers to GR/IR account when the reception is 
made in the system. The same amount should be removed from the account when invoice re-
garding it is transferred to accounting. Therefore, one part of the theory is based on purchasing 
process generally. Company X uses SAP which is a common ERP system. The matching project 
was implemented by using SAP, which has a transaction for maintaining the balance of GR/IR 
account. 

The project consists only the parts of the GR/IR account that are based on purchase orders. The 
goal of the project is to match the balance of GR/IR account. Another goal is to find out why the 
matched amounts have remained in the GR/IR account. Case part of the thesis tries to answer to 
these goals and to describe the project that was accomplished in Company X. As conclusion, 
approximately 94 % of considered amounts were matched from the GR/IR account. The amounts 
had stayed in the account due to problems in invoicing process and in the system. Mistakes also 
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1 JOHDANTO 

Tarkkuus on tärkeä ominaisuus henkilöllä, joka toimii taloushallintoalan työtehtävissä. 

Työskentelet sitten tilitoimistossa, yrityksen sisäisellä talousosastolla tai omistat yrityk-

sen, jonka laskutuksen hoidat omatoimisesti. Kuvitellaan, että työskentelet kirjanpitäjänä 

tilitoimistossa ja kirjaat asiakasyrityksen edellisen kuukauden liiketapahtumia järjestel-

määnne pankista toimitetun tiliotteen perusteella. Kun kaikki tapahtumat on kirjattu, en-

simmäisenä tarkistat, täsmäävätkö tiliotteen loppusaldo ja kirjanpito-ohjelmanne pankki-

tilin saldo keskenään. Jos luvut täsmäsivät ennen ja jälkeen tekemiäsi kirjauksia, voit 

luottaa siihen, että tapatumat on kirjattu oikeilla määrillä. 

Esimerkki on yksinkertainen, mutta tärkeä osa kirjanpitäjän päivittäistä työtä. Mitä, jos 

saldo jäisikin tarkastamatta? Ikävämmässä skenaariossa saldo heittäisi jonkun verran, 

ja lähdet tekemään seuraavan kuukauden kirjauksia virheellisen saldon jatkoksi. Kun 

myöhemmin huomaat saldossa olevan virheen, kuluu enemmän aikaa sen paikanta-

miseksi. Menetettyjen resurssien lisäksi vaarana on, että pienen virheen takia esimer-

kiksi edellisen kuukauden arvonlisäveroilmoitus on tehty väärin. Silloin sinun tulisi vielä 

lähettää verohallintoon uusi, korvaava ilmoitus.  

Opinnäytetyöni käsittelee kirjanpidon täsmäytys- ja tarkastustoimenpiteitä. Edellinen esi-

merkki toimii pohjustuksena siihen, kuinka tärkeitä yksinkertaisetkin täsmäytystoimenpi-

teet ovat. Säännöllisillä täsmäytyksillä on nykyaikana erityinen merkitys, sillä kirjanpito 

on entistä sähköistetympää ja mahdollisesti hajautettu eri järjestelmien ylläpidettäviksi. 

Inhimillisten virheiden lisäksi kirjanpidon erot saattavat johtua järjestelmävirheistä tai on-

gelmista tietojärjestelmien välisissä siirroissa. Täsmäytyksen toteutukseen ei ole yhtä 

ainoaa keinoa tai sovellettavaa toimintatapaa. Toimenpiteiden tarkkuus ja käytettävät 

menetelmät määräytyvät pitkälti yrityksen luonteen ja sovellettavien kirjanpitojärjestel-

mien mukaan. Lopputuloksena tulisi kuitenkin varmistua siitä, että tapahtumat ovat kir-

jattu kirjanpitoon oikein. 

Toimeksiantajanani toimii Yritys X. Heidän taholtaan nousi esille tarve erään tasetilin 

täsmäytykseen, sillä tilintarkastuksen yhteydessä asiasta oli annettu huomautus. Kysei-

seen tilin saldoon on kertynyt aikojen saatossa epäselvyyksiä, jotka tulisi saada korjat-

tua. Tiliä käytetään niin sanottuna ostomaksujen välitilinä. Kun saapunut tavara tai pal-

velu kirjataan kulu- tai investointitilille menoksi, vastakirjaus tehdään välitilille. Kun tava-

raa tai palvelua koskeva lasku siirretään kirjanpitoon, tehdään vastaavasti debet-kirjaus 
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välitilille, ja vastakirjaus ostovelkoihin. Miksi siis välitilin saldoon kertynyt niin paljon epä-

selvyyksiä? Tätä kysymystä lähden selvittämään yhdessä toimeksiantajani kanssa.  

Opinnäytetyön tavoitteena on varmistaa täsmäytys- ja tarkastustoimenpiteiden avulla toi-

meksiantajayrityksen välitilin saldon oikeellisuus sekä korjata saldossa esiintyvät virheel-

lisyydet. Opinnäytetyön käytännön osuus kuvaa projektin kulkua, käytettäviä toimenpi-

teitä sekä niiden täytäntöönpanoa. Varsinaisen täsmäytystyön lisäksi tavoitteena on sel-

vittää, miksi virheellisyydet ovat syntyneet tilin saldoon. Selvityksen myötä täsmäytys-

prosessiin pyritään esittämään kehitysehdotuksia.  

Tavoitteiden saavuttaminen vaatii paljon työtä yrityksen sisällä, jonka vuoksi kyseessä 

on toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallisessa opinnäytetyössä keskeistä on käytän-

nön toteutus sekä sen raportointi tutkimusviestinnän keinoin (Vilkka & Airaksinen 2003, 

9). Käytännön osuus toteutetaan projektiluonteisena, joten opinnäytetyössä on esitet-

tävä projektin taustaa, tavoitteita, työn kulkua, tuloksia ja johtopäätöksiä (Vilkka & Airak-

sinen 2003, 49). Alla on esitetty tutkimuksen pääongelma sekä sitä koskevat alaongel-

mat. Ne ovat olennaisia sellaisessa toiminnallisessa opinnäytetyössä, johon kuuluu 

osana selvityksen tekeminen (Vilkka & Airaksinen 2003, 30). 

 

Kuva 1. Tutkimuksen pää- ja alaongelmat. 

Edellä esitettyjen tutkimuskysymysten kautta ongelmaa lähdetään purkamaan projektin 

eri vaiheissa. Ensin on tutustuttava kahteen ensimmäiseen alaongelmaan, saldon sisäl-

töön ja etsittävä sieltä löytyvät virheellisyydet, jotta korjaustoimenpiteitä päästään teke-

mään. Projektin edetessä ja ongelmatilanteita ratkoessa opinnäytetyön teoriapohja on 

rakentunut lopulliseen muotoonsa. Aluksi esitellään täsmäytyksen tarkoitusta ja erilaisia 

Miten välitilin saldon oikeellisuus varmistetaan?

Mitä välitilin saldo pitää sisällään?

Mistä mahdolliset saldon virheellisyydet johtuvat?

Mitä täsmäytys- ja tarkastutoimenpiteitä on tehtävä?

Miten täsmäytys- ja tarkastustoimenpiteet toteutetaan?

Miten täsmäytysprosessia voidaan kehittää jatkossa?



9 
 

keinoja sen toteuttamiseksi. Lukija saa pohjustuksen siihen, mitä osa-alueita kirjanpito-

velvollisen tulisi täsmäyttää kuukausittain ja mitä toimenpiteitä tilinpäätöksen yhteydessä 

on tehtävä. Täsmäytystoimenpiteiden lisäksi oman lukunsa on saanut ostoprosessi ja 

ostolaskujen täsmäytys, sillä ne pohjustavat toimeksiantajan tapausta. Luvussa pure-

taan ostoprosessi sen alkuvaiheista laskuun kohdistukseen saakka. Tämän prosessin 

eri vaiheissa on toimeksiantajan ostomaksujen välitilille syntynyt virheellisyyksiä, joita 

käytännön osuudessa aletaan tutkimaan. Johtopäätökset kiteyttävät selvitys- ja täsmäy-

tystyön tulokset.  
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2 KIRJANPIDON TÄSMÄYTYSTOIMENPITEET 

Kirjanpitolain ensimmäisen luvun kolmannessa pykälässä säädetään seuraavasti: ”Kir-

janpitovelvollisen on noudatettava hyvää kirjanpitotapaa” (KPL 1:3). 

Vaikka täsmäytyksestä ei ole erikseen säädetty lailla, sen toteuttaminen on osa hyvää 

kirjanpitotapaa. Kyseinen periaate on tärkeä, sillä sitä on sovellettava sekä juoksevassa 

kirjanpidossa että tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisessa. Neuvoja hyvän 

kirjanpitotavan noudattamiseen kannattaa etsiä kirjanpitolautakunnan yleisohjeista, lau-

sunnoista ja kannanotoista. Lautakunnalla on valtuudet ohjata kirjanpitolain soveltamista 

sekä antaa kirjanpitovelvollisille arvioita noudattamistaan menetelmistä. (Leppiniemi & 

Kaisanlahti 2016, 14.) 

Kirjanpitolautakunnan vuonna 2011 antamassa yleisohjeessa kirjanpidon menetelmistä 

ja aineistoista on oma lukunsa annettu täsmäytyksille. Pohjustus aiheeseen alkaa seu-

raavasti: ”Hyvän kirjanpitotavan mukaan kirjanpitovelvollinen seuraa säännöllisesti kir-

janpidon sisällön täydellisyyttä ja oikeellisuutta olennaisella tarkkuudella” (KILA 2011, 

18). Hyvään kirjanpitotapaan on sisällytetty muitakin kirjanpitolaissa mainittuja periaat-

teita, kuten edellä mainittu olennaisuuden periaate. Sen nojalla kirjanpitovelvollisen ei 

tarvitse olla pikkutarkka merkitykseltään vähäisten erien kohdalla, vaikka tarkkuus ei ole 

koskaan kirjanpitolain vastaista. (Leppiniemi & Kaisanlahti 2016, 16.) 

Kirjanpidon sisällön täydellisyyttä ja oikeellisuutta valvotaan tarkastamalla kirjanpitovel-

vollisen seuranta- ja valvontaraportit tasaisin väliajoin. Sopiva aikaväli kyseiselle seuran-

nalle on yleensä kuukausi, ottaen huomioon kirjanpitovelvollisen toiminnan laajuus. Seu-

rantaa on KILA:n yleisohjeen mukaan tapahduttava kuitenkin säännöllisesti. Erilaisten 

raporttien tarkastamisen lisäksi on varmistuttava tilinpäätöksen oikeellisuudesta. (Hämä-

läinen 2017, 104.)  

Edellä mainittu kuukausittain ja tilikausittain tapahtuva seuranta tarkoittaa kirjanpidon 

täsmäytystä. Sen avulla tarkistetaan, että kaikki kirjanpitovelvollisen liiketapahtumat on 

käsitelty pääkirjanpidossa. Samoin varmistetaan, että tositteiden, kirjanpitomerkintöjen 

ja niiden perusteella laaditun tilinpäätöksen eheys säilyy kirjanpidossa. Täsmäytysten 

avulla käydään myös läpi, onko pääkirjanpitoon mahdollisesti tehty tositteisiin pohjautu-

mattomia tai muutoin virheellisiä kirjauksia. (KILA 2011, 18.) 
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Kuukausittain tapahtuva täsmäyttäminen tapahtuu yleensä siten, että kirjanpitovelvolli-

sen osakirjanpidon ja pääkirjanpidon liiketapahtumien summia vertaillaan keskenään 

(Hämäläinen 2017, 104). Pääkirjanpito pitää sisällään kirjanpitojärjestelmän ylimmän 

osan, jonka perusteella laaditaan tilinpäätös. Osakirjanpitoon kirjataan yleensä jonkin 

tietyn lajin liiketapahtumat. Osakirjanpitona voidaan pitää esimerkiksi osto- ja myyntires-

kontraa sekä palkka- ja varastokirjanpitoa. Kirjaukset siirretään osakirjanpidosta pääkir-

janpitoon yhdistelmävienteinä. Sellaista tietojärjestelmää, josta on aukoton kirjausketju 

varsinaiseen pääkirjanpitoon, pidetään yleensä osakirjanpidon sijaan yhtenä pääkirjan-

pidon osana. (Ihantola & Leppänen 2018, 204.) 

Liiketapahtumien summien lisäksi täsmäytyksessä vertaillaan tapahtumamääriä ja rivi-

määriä, ei ainoastaan osakirjanpidon ja pääkirjanpidon välillä, vaan tarvittaessa myös 

kahden kirjanpitovelvollisen välillä (Lahti & Salminen 2014, 161). Tilinpäätöksen täs-

mäyttäminen vaatii tätä laajempia toimenpiteitä (Hämäläinen 2017, 104). 

2.1 Täsmäytyksen toteutus 

Tarkastustoimenpiteet voidaan suorittaa ajamalla täsmäytyksen todentavat raportit tai 

käyttämällä kirjanpidossa täsmäytystiliä. Täsmäytys voidaan suorittaa myös muilla ta-

voin, ottaen huomioon kirjanpitovelvollisen ja käytössä olevien järjestelmien ominaisuu-

det. (KILA 2011, 18.) Seuraavassa kuvassa on esitelty ominaisuudet, jotka on otettava 

huomioon kirjanpitoa täsmäyttäessä.   

 

Kuva 2. Täsmäytystoimenpiteiden valintakriteerit. 

Kirjanpito-
velvollinen

Toimiala

Toiminnan 
laajuus

Osakirjanpidon 
laajuus

Tiedonsiirron 
tekniikka

Aineiston 
hajautuminen
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Kirjanpitovelvollisen toimiala vaikuttaa siihen, mihin kirjanpidon osa-alueisiin olisi syytä 

kiinnittää eniten huomiota. Jos kyseessä on esimerkiksi tuotannollinen yhtiö, on tärkeää 

seurata varastotapahtumia ja jaksottaa ostot joka kuukausi. Vähittäiskauppaa harjoitta-

van yhtiön on taas seurattava myyntiä ja kuluja koskevia osakirjanpitoja jopa päivittäin, 

jos myyntivolyymit ovat suuret ja käytössä on useita myymälöitä ja tuoteryhmiä. (Lahti & 

Salminen 2014, 169.) 

Kirjanpitovelvollisen toiminnan laajuus tulee huomioida esimerkiksi sen mukaan, kuinka 

paljon sillä on liiketapahtumia (KILA 2011, 18). Mitä laajempaa yrityksen toiminta on, sitä 

tärkeämpiä säännöllisesti tehtävät täsmäytykset ovat. Jos taas tarkastellaan esimerkiksi 

mikroyritystä, jolla ei ole paljon liiketapahtumia, ei täsmäytysten tarve ole yhtä suuri ly-

hyttä ajanjaksoa tarkastellessa.  

Osakirjanpitoa tarkastellessa tulee ainakin täsmäyttää myynnin järjestelmän avoimet 

myyntilaskut pääkirjanpitoon. Hyvän kirjanpitotavan mukaisesti näin on tehtävä ainakin 

kuukausittain. Sen sijaan käyttöomaisuuden osakirjanpidon voi täsmäyttää pääkirjanpi-

toon vain tilikauden päättyessä, jos sen tapahtumat ovat vähäisiä. (KILA 2011, 18.) 

Tiedonsiirrossa käytetty tekniikka vaikuttaa täsmäytysten säännöllisyyteen erityisesti 

uutta tekniikkaa käyttöönottaessa, jolloin täsmäytykset pitäisi tehdä aluksi jokaisen tie-

donsiirron jälkeen. Prosessien vakiintuessa täsmäytyksiä voidaan tehdä esimerkiksi kuu-

kausittain. (KILA 2011, 18.) 

Aineiston hajautumisella tarkoitetaan sitä, että täsmäytyksiä tulee tehdä erityisesti silloin, 

kun kirjanpitoaineisto on koneellisesti hajautettu usean eri tahon säilytettäväksi (KILA 

2011, 19). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kirjanpitovelvollisella voi olla monia eri 

järjestelmiä käytössään, joista yhdessä ylläpidetään pääkirjanpitoa ja muissa mahdollisia 

osakirjanpitoja.   

2.1.1 Oikaisutoimenpiteet 

Jos täsmäytystoimenpiteiden seurauksena havaitaan jokin ero, osoittaa se kirjanpidossa 

olevan virheen. Oikaisutoimenpiteenä voidaan laatia erillinen korjaustosite tai vaihtoeh-

toisesti korjata kyseistä virhettä koskeva kirjanpitomerkintä. Vähäiset erot saa myös kir-

jata erilliselle pääkirjatilille, jonka paikka tilinpäätöksessä on liiketoiminnan muissa ku-

luissa. Sellaiset täsmäytystä vaativat erot, jotka ovat aiheutuneet käytettävistä kirjanpi-

tomenetelmistä tai joiden selvittäminen ei ole taloudellisesti mielekästä, voidaan 
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muodostaa automaattikirjauksilla. Automaattikirjaukset on muodostettava kirjanpitoon 

viimeistään tilinpäätöskirjausten yhteydessä. (KILA 2011, 19.) 

Täsmäytysselvitys tarkoittaa täsmäytystoimenpiteen dokumentoivaa tiedostoa, sano-

maa tai asiakirjaa. Selvitys voi olla esimerkiksi laskelma, saldovahvistus tai tiliote, joka 

todentaa täsmäytyksen suorittamisen. Siitä tulee ilmetä, milloin täsmäytystoimenpide on 

tehty ja kuka sen on suorittanut. Edellä mainittujen automaattisten kirjausten tapauk-

sessa täsmäytysselvitys on tositteen asemassa. Jos järjestelmä on tehnyt täsmäytyksen 

automaattisesti, on täsmäytysselvityksestä kuitenkin ilmettävä, mikä järjestelmä tai kir-

janpidosta vastuussa oleva taho on täsmäytyksen suorittanut. (KILA 2011, 19.) 

Jos kirjanpidon virhe havaitaan samana vuonna kuin se on tehtykin, ei oikaisutoimenpi-

teiden teko ole yleensä ongelmallista. Vaikeampi tilanne syntyy, kun havaittu virhe on 

tapahtunut aikaisemmalla tilikaudella, josta on muodostettu jo tilinpäätös. Lähtökohtana 

on, ettei virhettä tulisi korjata niin, että se vaikuttaa havaitsemisvuoden tulokseen. Aikai-

semmalta tilikaudelta puuttuva kulu tai tuotto merkitään yleensä Edellisten tilikausien 

voitto/tappio -tilille, joka kuuluu taseessa oman pääoman alle. Tällä tavoin korjaustoi-

menpide ei aiheuta virheellistä tulosvaikutusta. Jos virhe korjataan omaan pääomaan 

vaikuttaen, on virhe ja sen korjaustoimenpide esiteltävä tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vä-

häiset aikaisempien tilikausien virheet on mahdollista korjata tulosvaikutteisesti, tosin 

virheen vähäisyyttä arvioitaessa on syytä olla varovainen. (Leppiniemi & Kaisanlahti 

2018, 67-68.) 

Kirjanpitolaissa tarkoitetuttuja oikaisueriä ei tule sekoittaa korjausmerkintöihin, jotka tar-

koittavat kirjanpitomerkinnän tekemisessä syntyneiden virheiden korjaamista (Leppi-

niemi 2012, 132). Korjausmerkintä tarkoittaa oikaisua, jonka kohteena on virheellinen 

kirjanpitomerkintä. Merkintä voi poiketa esimerkiksi kirjoitus- tai tallennusvirheen vuoksi 

siitä, mikä on ollut sen tekijän tarkoitus tekohetkellä. Oikaisuerät puolestaan tarkoittavat 

menon lisäys- tai vähennyseriä, jotka voivat johtua esimerkiksi alennuksista tai valuutta-

kurssien vaihteluista. (HE 173/1997.) 

2.1.2 Täsmäytystilin käyttäminen 

Täsmäytys voidaan tehdä pääkirjanpitoon myös erillisen täsmäytystilin avulla, jota kut-

sutaan myös selvittelytiliksi. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kahden järjestelmän 

tai toiminnon välillä siirtyvät tiedot ovat kirjautuneet kumpaankin päähän samalla tavalla. 
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(Lahti & Salminen 2014, 162.) Tilille voidaan kirjata eri osakirjanpitojen yhdistelmät, ku-

ten maksuliikennekirjanpidon tiliotteella oleva saatujen viitesuoritusten summarivi. Jos 

tarvittavat toimenpiteet tehdään täsmäytystilin avulla ja sen saldo on lopuksi nollilla, ei 

erillistä täsmäytysselvitystä tarvitse laatia. (KILA 2011, 19.) Toisin sanoen, jos täsmäy-

tystilin saldo on jotakin muuta kuin nolla, tulee saldon sisältö selvittää ja mahdollisuuk-

sien mukaan täsmäyttää. Välitilejä käytetään esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin: 

1. ostomaksujen välitili – tarkoituksena varmistaa, että ostolaskut on maksettu oi-

keamääräisenä ja kulukirjaukset on tehty oikein 

2. myyntimaksujen välitili – tarkoituksena varmistaa, että myyntisuoritukset on kui-

tattu myyntireskontraan oikeamääräisenä ja oikea määrä on kirjattu tuotoksi 

3. palkkojen välitili – tarkoituksena varmistaa, että palkat on maksettu ja kirjattu ku-

luksi oikeamääräisenä  

4. käyttöomaisuushankintojen välitili – tarkoituksena varmistaa, että uudet käyttö-

omaisuushankinnat on kirjattu käyttöomaisuusreskontraan oikeanmääräisenä 

(Lahti & Salminen 2014, 162.) 

2.2 Osakirjanpidon täsmäyttäminen pääkirjanpitoon 

Kirjanpitovelvollisen keskeisimmät täsmäytystoimenpiteet koskevat pankkitilin sekä 

myynti- ja ostoreskontran tarkastusta. Yksinkertaisimmillaan täsmäytys tarkoittaa sitä, 

että varmistetaan pankkitilin saldon täsmäävän tiliotteeseen, ja tarkistetaan täsmäävätkö 

myyntisaamisista ja ostoveloista laaditut erittelyt taseen saldoihin. (KILA 2011, 19.) 

Osakirjanpito on täsmäytettävä pääkirjanpitoon vähintään tilikausittain. Täsmäytys ta-

pahtuu vertaamalla osakirjanpidon tilien saldoja pääkirjanpidon tilien saldoihin. Täsmäy-

tys voidaan käytännössä hoitaa siten, että osakirjanpidosta tuotetaan raportti, josta ilme-

nee tietyn ajanjakson saldo, jolloin sitä voidaan verrata pääkirjanpidon raporttiin samalta 

ajankohdalta. Vertaamalla raportteja varmistetaan, täsmäävätkö saldot vai löytyykö osa-

kirjanpidon ja pääkirjanpidon väliltä joitakin eroja. Täsmäytys voidaan tehdä myös laati-

malla taulukkolaskentaohjelmalla laskelmat, joista ilmenee saldot ja mahdolliset erot nii-

den välillä. (KILA 2011, 20.) 

Kirjanpitovelvollisen luovuttaessa, siirtäessä ja vastaanottaessa tositteita tai kirjanpito-

merkintöjä olisi suotavaa noudattaa osa- ja pääkirjanpidon täsmäyttämistä koskevia me-

netelmiä. Edellä mainittu tilanne on kyseessä esimerkiksi, kun tositteita siirretään 
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erillisestä laskutusohjelmasta pääkirjanpitoon tai luovutetaan eteenpäin tilitoimistolle. 

Täsmäytyksen apuna voidaan käyttää esimerkiksi laskujärjestelmästä tuotettua lasku-

luetteloa, jota verrataan pääkirjanpitoon. (KILA 2011, 20.) 

Pankkitilien täsmäytys pääkirjanpitoon on perusta kirjanpidon kaikille täsmäytyksille, sillä 

se voi osoittaa, että myös muut osakirjanpidon maksutapahtumat on käsitelty täydelli-

senä (Lahti & Salminen 2014, 161). Jos pääkirjanpidon saldo eroaa osakirjanpidon sal-

dosta, ero voi johtua esimerkiksi siitä, että pääkirjanpitoon on tehty manuaalinen kirjaus, 

jota ei ole osakirjanpidossa. Samoin virheellisyys on voinut syntyä siitä, ettei kaikkia osa-

kirjanpitoon tallennettuja tapahtumia ole kirjattu pääkirjanpitoon. (Lahti & Salminen 2014, 

163.) 

Kirjanpitovelvollisella voi olla käytössään myös sellainen järjestelmä, joka ei muodosta 

erillistä osakirjanpitoa. Tässäkin tilanteessa suositellaan, että käytettäisiin osakirjanpi-

don ja pääkirjanpidon täsmäyttämistä koskevia edellä mainittuja periaatteita. (KILA 2011, 

20.) Tällainen järjestelmä voi olla esimerkiksi elektroninen ostolaskujen käsittelyjärjes-

telmä, josta kirjaukset siirtyvät liiketapahtumakohtaisesti kirjanpitoon, jolloin kirjausten 

välillä vallitsee aukoton kirjausketju (Ihantola & Leppänen 2018, 204). Vaikka järjestelmä 

kuuluisikin osaksi pääkirjanpitoa, on pääkirjanpidon ja sen osien saldoja hyvä vertailla 

keskenään tasaisin väliajoin. 

2.3 Automatisoidut täsmäytystoimenpiteet 

Säännölliset täsmäytystoimenpiteet ovat tärkeitä erityisesti silloin, kun kirjanpidon auto-

matisointiaste on korkea. Näin tekniset tiedonsiirto-, taltiointi-, varmennus- ja käyttövir-

heet havaitaan mahdollisimman nopeasti. Digitaalisen taloushallinnon ansiosta myös 

täsmäytystoimenpiteitä voidaan automatisoida. Keinoja ovat esimerkiksi tarkastuslaskel-

mat, hälytykset ja automaattiset raportit, jotka todentavat lähdejärjestelmien täsmäävyy-

den pääkirjanpitoon. (Lahti & Salminen 2014, 161-162.)  

Useat kirjanpidon pää- ja osakirjanpidon järjestelmät muodostavat automaattisesti täs-

mäytykseen tarvittavat raportit. Olennaisimmat niistä on esitelty alla löytyvästä luette-

losta. Tehokkaimmillaan täsmäytys toteutuu, kun automaattiset raportit muodostuvat esi-

merkiksi aina kuun vaihteessa. Ainakin ostovelkoihin ja myyntisaamisiin liittyviä raport-

teja tulisi seurata kuukausittain.  

 



16 
 

1. ostovelkatilin saldon vertaaminen ostoreskontran avoimien laskujen listaukseen 

2. myyntisaamisten saldon vertaaminen myyntireskontran avoimien laskujen lis-

taukseen 

3. käyttöomaisuustilien saldon vertaaminen käyttöomaisuusrekisterin listaukseen 

4. varastotilin saldon vertaaminen varastoerittelyyn 

5. pankkitilien kirjanpitosaldojen vertaaminen tiliotteiden loppusaldoihin 

6. lainatilien vertaaminen lainarekisterin listaukseen (Lahti & Salminen 2014, 163.) 

2.4 Tilinpäätöksen täsmäytystoimenpiteet 

Kuten edellä kuvattiin, osakirjanpito on syytä täsmäyttää pääkirjanpitoon säännöllisesti, 

esimerkiksi kuukausittain. Osakirjanpito on täsmäytettävä pääkirjanpitoon kuitenkin vii-

meistään tilikauden päättyessä. Tilinpäätöksen yhteydessä kirjanpito on täsmäytettävä 

muiltakin osa-alueilta. Tärkeimpiä tilinpäätöksen yhteydessä suoritettavia täsmäytystoi-

menpiteitä on kuvattu seuraavissa alaluvuissa. 

2.4.1 Tase-erittelyt 

Tase-erittelyt on laadittava aina tilinpäätöksen yhteydessä, vaikka dokumentit eivät ole-

kaan julkisia. Henkilö, joka muodostaa kyseiset dokumentit, tekee samalla täsmäytys- ja 

tarkastustoimenpiteitä jokaiselle taseen tilille. Tase-erittelyjen laadinta vaatii jokaisen ta-

serivin läpikäymistä, joiden pohjalta muodostetaan selkeät ja riittävän yksityiskohtaiset 

erittelyt. Kirjanpito-ohjelmissa on yleensä valmiit ominaisuudet tase-erittelyjen laatimista 

varten, jolloin kirjausketjun aukottomuus ja lukujen oikeellisuus tulevat automaattisesti 

varmistettua. (Hämäläinen 2017, 104-105.)  

Manuaalinen tase-erittelyjen muodostaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että käydään 

läpi tasetilien tapahtumat ja poistetaan listauksesta pois saldosta puretut tapahtumat. 

Jäljelle jääneet tapahtumat tallennetaan Exceliin tase-erittelylistaukseksi. Jos järjestel-

mässä on ominaisuudet tasetilien selvitykseen, se tunnistaa automaattisesti tasetililtä 

puretut tapahtumat. Vaihtoehtoisesti ne merkitään järjestelmään manuaalisesti selvite-

tyiksi. Kun puretut tapahtumat ovat joko manuaalisesti tai automaattisesti kirjattu järjes-

telmään selvitetyiksi, voidaan järjestelmästä muodostaa raportti kaikista avoimista ta-

pahtumista. Jos järjestelmästä saa kyseisen raportin muodostettua, tase-erittelyjä ei tar-

vitse enää laatia manuaalisesti. (Lahti & Salminen 2014, 163-164.) 
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Tase-erittelyjen muodostamisella ja niiden tarkastamisella varmistutaan siitä, että tase-

tileille on kirjattu vain sinne kuuluvat tapahtumat oikeilla määrillään. Lisäksi niiden avulla 

voidaan tutkailla, onko edelliselle kuukaudelle kuuluneet jaksotukset purettu pois taseti-

lien saldoista. (Lahti & Salminen 2014, 163.) 

Vakka tase-erittelyt on lain mukaan laadittava vain tilinpäätöksen yhteydessä, olisi suo-

siteltavaa laatia tase-erittelyt mahdollisuuksien mukaan tätä useammin (Hämäläinen 

2017, 105). Näin hyvän kirjanpitotavan mukaista kirjanpidon sisällön oikeellisuutta ja täy-

dellisyyttä on helpompi seurata, ja mahdolliset virheet voidaan korjata ajoissa. 

Tilinpäätökseen ei tule jättää avoimia tai niin sanottuja selvittelytilejä. Tilinpäätöstä aja-

tellen kannattaa vientien kirjausten yhteydessä laatia tositteiden riviselitteet sellaiseen 

muotoon, että tieto voidaan esittää tase-erittelyissä sellaisenaan. Samalla, kun otetaan 

kantaa tilin sisältöön, olisi suositeltavaa huomioida esimerkiksi tilanteet, joissa on teh-

tävä olennaisia arvonalennuksia. Jos tällaiset seikat huomioidaan jo ennen tilinpää-

töshetkeä, yrityksen johdolle jää enemmän aikaa reagoida muuttuneeseen tilanteeseen. 

(Hämäläinen 2017, 105.) 

2.4.2 Henkilöstökulujen täsmäyttäminen 

Tilinpäätöksen yhteydessä henkilöstökulut tulee täsmäyttää. Vaikka kirjaukset olisi tehty 

suoriteperusteisesti, on tilikauden päättyessä täsmäytettävä keskenään palkkojen vuosi-

ilmoitukset. Niitä laaditaan sekä verottajalle, eläkeyhtiölle, tapaturmavakuutusyhtiölle 

että työttömyysvakuutusrahastoon. Virheitä saattaa esiintyä, jos vuosi-ilmoitukset lähe-

tetään sähköisessä muodossa eri järjestelmiä ja ilmoituskanavia käyttäen. Palkkojen so-

siaalikuluista voidaan laatia esimerkiksi täsmäytyslaskelma, joka toimii myös jaksotusto-

sitteena. Täsmäytysten apuna voi käyttää myös vakuutusyhtiöistä lähetettyjä loppulas-

kuja ja -laskelmia, joita kannattaa verrata lähettämiisi ilmoituksiin. (Hämäläinen 2017, 

105-107.)  

Palkka- ja ansiotulojen ilmoitustapa muuttuu 1.1.2019 alkaen, jolloin tulee käyttöön kan-

sallinen tulorekisteri eli KATRE. Vuosi 2018 on viimeinen, milloin palkka- ja ansiotulot 

ilmoitetaan entiseen tapaan kullekin viranomaiselle erikseen. (Verohallinto 2018.) Kan-

sallisen tulorekisterin käyttöönoton jälkeen työnantajat voivat ilmoittaa samalla kertaa 

palkkatiedot kaikille sitä vaativille tahoille, jolloin tarve täsmäykseen poistuu osittain. 
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2.4.3 Liitetietojen täsmäyttäminen 

Kirjanpitovelvollisen laatiessa tilinpäätöksen liitetietoja, ne eivät saa olla ristiriidassa tu-

loslaskelmassa ja taseessa esitettyjen lukujen välillä. Ne pitää siis täsmäyttää toisiinsa 

nähden. Kun liitetiedoissa esitetään esimerkiksi oman pääoman muutokset tilikauden 

aikana, on tarkistettava, täsmääkö erittelyn loppusumma taseessa olevaan lukuun. Sa-

moin on tehtävä muille liitetiedoissa esitetyille luvuille, jotka koskevat tuloslaskelmaa, 

tasetta tai rahoituslaskelmaa. (Hämäläinen 2017, 108.)  

On muistettava, että liitetietojen perustana olevia asiakirjoja, tiedostoja ja laskelmia kä-

sitellään ja säilytetään kuten kirjanpidon perustana olevia tositteita (HE 89/2015).  
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3 OSTOPROSESSI JA OSTOLASKUJEN TÄSMÄYTYS 

Yrityksissä käsitellään tänä päivänä suurin osa ostolaskuista sähköisessä muodossa. 

Vaikka verkkolaskutus ei olisikaan käytössä kaikilla toimittajilla, skannataan usein myös 

paperiset laskut sähköiseen muotoon. Laskunkäsittelyn automatisoinnin ja manuaalisen 

työn vähentämiseksi olisi tietysti kätevämpää, jos mahdollisimman suuri osa ostolas-

kuista saapuisi verkkolaskuina. Ostolaskujen sähköistämistä hidastaa usein toimittajien 

suuri määrä, toimittajayritysten pieni koko sekä ulkomaisten toimittajien suuri osuus. 

(Lahti & Salminen 2014, 52.) 

Monet yrityksistä käyttävät ostolaskujen käsittelyyn erillistä järjestelmää, vaikka viime 

vuosina on yleistynyt siirtyminen ERP-järjestelmien omiin ostolaskunkäsittelyominai-

suuksiin. Siten ERP-järjestelmään kirjattuihin sopimuksiin ja tilauksiin täsmäyttäminen 

on helpompaa ja voidaan hyödyntää järjestelmän perustietoja ja tiliöintisääntöjä. Viime 

vuosina ERP-järjestelmien ostolaskutoiminnallisuudet ovat kuitenkin kehittyneet niin, 

että ne integroituvat erillisjärjestelmien kanssa tehokkaammin. (Lahti & Salminen 2014, 

53.) Kuten edellisessä luvussa kuvailtiin, erillisjärjestelmää käyttävien organisaatioiden 

on täsmäytettävä järjestelmän tiedot pääkirjanpitoon säännöllisesti. Yleisesti ottaen suo-

sitellaan, että tiedot täsmäytettäisiin kuukausittain. 

Tässä luvussa käsitellään tarkemmin ostoprosessia, jotta lukijalle syntyisi kuva siitä, 

mistä tarkastus- ja täsmäytystoimenpiteiden kautta havaitut virheet voivat johtua. Kirjan-

pitoon syntynyt virhe on voinut syntyä jo ostoprosessin alkuvaiheissa, jolloin virhettä ei 

ole välttämättä voitu havaita esimerkiksi ostoreskontranhoitajan toimesta. Tarkemmin 

asia konkretisoituu opinnäytetyön käytännön osuudessa, jossa toimeksiantajayrityksen 

ostoprosessin tuloksena syntyneitä virheitä aletaan selvittämään. ERP-järjestelmiä käyt-

tävien yritysten ostoprosessiin on hyvä paneutua yleisesti ennen varsinaista käytännön 

osuutta. Luvun lopussa on käsitelty vielä lyhyesti ostolaskujen täsmäytystä ja jaksotusta. 

3.1 Sähköinen ostolaskutus 

Ostolaskujen sähköistämisellä tehostetaan ostolaskujen käsittelyä ja kierrätystä sekä 

nopeutetaan prosessia ja parannetaan siihen liittyviä kontrolleja. Perustietoja ei tarvitse 

tallentaa manuaalisesti, kun järjestelmä lukee ne automaattisesti verkkolaskusta. Hyö-

tynä on myös se, että verkkolaskun tiedot tallentuvat järjestelmään jo ennen laskun 
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siirtämistä maksatukseen. Laskut voidaan hakea sähköisestä arkistosta erilaisin haku-

kriteerein, mikä on apuna esimerkiksi kuukausittaisia kulujaksotuksia muodostaessa. 

Sähköistyminen eliminoi myös tarpeen laskunkopioiden ja paperiarkistoiden säilyttämi-

selle. (Lahti & Salminen 2014, 54.) 

Sähköinen ostolaskuprosessi voi perustua järjestelmään tallennettuihin ostotilauksiin tai 

-sopimuksiin. Jos laskuun ei liity järjestelmään tallennettua tilausta tai sopimusta, voi-

daan se laittaa eteenpäin manuaalisen tai automaattisen tiliöinnin kautta (Lahti & Salmi-

nen 2014, 54). Tiliöinnin automatisoimiseksi voidaan tietylle toimittajalle asettaa oletus-

tiliöinti, jos laskuja tulee toistuvasti ja niiden tiliöinti on sama (Lahti & Salminen 2014, 67). 

Laskun sähköiseen käsittelyyn kuuluu osana myös laskun hyväksyntä. Usein käytössä 

on kaksiportainen hyväksyntämenettely, jossa ensin laskun hyväksyy sen tilaaja, jonka 

jälkeen tilaajan esimiehen on vielä annettava hyväksyntänsä. (Lahti & Salminen 2014, 

68.) Ennen maksuun laittamista lasku pitää tarkastaa joko automatisoitujen vaiheiden 

kautta tai ostoreskontranhoitajan manuaalisin toimenpitein (Lahti & Salminen 2014, 54).  

3.2 Ostotilaukseen perustuvat ostolaskut 

Hankintaprosessi lähtee tavallisimmin käyntiin ostoehdotuksesta. Ostoehdotus syöte-

tään järjestelmään tai muodostuu sinne automaattisesti. Hyväksynnän jälkeen siitä muo-

dostuu ostotilaus, joka lähetetään eteenpäin toimittajalle. (Lahti & Salminen 2014, 55.) 

Järjestelmään tehdään vastaanottokirjaus, kun tilatut tavarat tai palvelut on toimitettu. 

Kirjaus tehdään suoriteperusteisesti eli silloin, kun tilaus vastaanotetaan. On huolehdit-

tava, ettei tilausta vastaanoteta ennen kuin on varmistettu tavaroiden tai palvelun saa-

puneen. Joissakin järjestelmissä vastaanoton yhteydessä voi muodostua tilattuja hyö-

dykkeitä koskevat kirjaukset, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi varaston arvoon (Kylän-

pää 2006, 94). 

Tilausta koskeva lasku toimitetaan yleensä verkkolaskuna ostolaskujen käsittelyohjel-

maan. ERP-järjestelmässä ostotilaus ja ostolaskujen käsittely on linkitetty toisiinsa, jotta 

ostolaskuprosessi olisi mahdollisimman tehokas. Yleensä esimerkiksi tiliöinti tapahtuu jo 

tilauksen käsittelyvaiheessa. Parhaimmillaan järjestelmä on automatisoitu siten, ettei os-

tolaskun saapuessa tarvitse syöttää enää mitään tietoja manuaalisesti. (Lahti & Salmi-

nen 2014, 55-56.)  
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Kun ostolasku saapuu sähköisesti järjestelmään, sen perustietojen mukana tallentuu os-

totilausnumero, joka pitäisi olla merkitty laskuun. Jos järjestelmä on integroitu ostotilauk-

seen, ostolaskulle poimitaan ostotilaustiedot automaattisesti. Jos lasku täsmää tilauk-

seen ja tehtyyn vastaanottoon, se siirrerään maksuun. Hyväksymiskiertoa ei tässä ta-

pauksessa enää tarvita, sillä hankinta on hyväksytty jo ostotilausvaiheessa. Mikäli lasku 

ei täsmää tilaukseen, se lähetetään takaisin sähköiseen hyväksymiskiertoon määrätylle 

hyväksyjälle. Tässä tapauksessa laskun määrät tai summat eroavat tilauksen tiedoista. 

Määrätty hyväksyjä joko hyväksyy eroavan laskun tai reklamoi asiasta toimittajalle ja 

hylkää laskun. Hyväksynnän tai korjaavien toimenpiteiden jälkeen lasku voidaan osto-

reskontran kautta lähettää maksuun. (Lahti & Salminen 2014, 56.) 

 

Kuva 3. Ostotilaukseen perustuvan laskun käsittelyprosessi. 

Ostolaskua, ostotilausta ja toimitusta voi verrata keskenään joko automaattisesti järjes-

telmän toimesta tai manuaalisesti. Manuaalisesti verrattaessa se tehdään yleensä siten, 

että toisella näytöllä on tilaus- ja vastaanottonäkymä ja toisella sähköinen ostolasku. 

Verrattaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että lasku täsmää toimitettujen tavaroiden 

tai palveluiden hintojen lisäksi myös toimitettuun määrään. (Lahti & Salminen 2014, 69.) 

Hankintaehdotus Hyväksyntä
Ostotilauksen 

muodostus

Tavara 
toimitetaan/ 

palvelu 
suoritetaan

Vastaanotto-
kirjaus

Skannattu lasku 
tai verkkolasku 

tallentuu 
järjestelmään

Järjestelmä 
poimii laskulle 
siihen liittyvät 

tilaustiedot

Tiedot 
täsmäävät

Voidaan lähettää 
maksuun ilman 

toista 
hyväksyntää

Tiedot eivät 
täsmää

Hyväksyntä/ 
korjaavat 

toimenpiteet

Päivitys 
ostoreskontraan
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3.3 Ostosopimukseen perustuvat ostolaskut 

Ostosopimukseen perustuva ostolaskujen käsittely ei eroa olennaisesti edellisestä. Os-

tolaskun täsmääminen vain suoritetaan ostosopimusta eikä ostotilausta vastaan. Muuten 

prosessi on pääpiirteiltään samanlainen kuin ostotilaukseen perustuva ostolaskun käsit-

telykin. Jotta prosessi olisi mahdollisimman tehokas, ensimmäisenä ostolaskujen käsit-

telyohjelmaan luodaan sopimusrekisteri ostosopimuksista sekä tallennetaan niihin liitty-

vät käsittely- ja tiliöintisäännöt. Kun ostolasku vastaanotetaan järjestelmään, ostosopi-

musnumero tallentuu muiden laskun perustietojen mukana. Kun tilaus on vastaanotettu, 

ostolaskulle tallentuu tiliöintitiedot automaattisesti. (Lahti & Salminen 2014, 57.) 

Ostolaskun täsmätessä sopimukseen, voi sen laittaa maksuun ilman hyväksyntäkier-

rosta. Voimassa oleva sopimus on jo hyväksytty sen tekovaiheessa, jolloin ei ole tarvetta 

hyväksyä laskuja erikseen, jos ne ovat sopimuksen mukaisia. (Lahti & Salminen 2014, 

68.) Jos ostolaskun summa tai muut tiedot eroavat sopimuksesta, ostolasku lähtee au-

tomaattisesti hyväksyntäkierrokselle ennalta määrätylle henkilölle, kuten sopimuksesta 

vastaavalle henkilölle. Hyväksytty ostolasku kirjataan ostoreskontraan ja voidaan siirtää 

maksatukseen. Tehokkaimmillaan ostosopimukseen perustuva laskutusprosessi ei 

vaadi ollenkaan manuaalisia käsittelyvaiheita. (Lahti & Salminen 2014, 69.) 

3.4 Ostolaskujen täsmäytys ja jaksotus 

Ostolaskut täsmäytetään pääkirjanpitoon niin, että ostoreskontran listausta avoimista 

laskuista verrataan ostovelkatilin saldoon joko automaattisesti tai manuaalisesti. Lisäksi 

on seurattava ostomaksujen välitilin saldoa, jos sellainen on kirjanpitovelvollisella käy-

tössään. Saldon seurannalla varmistutaan siitä, että maksut on kirjattu ostoreskontraan 

oikean määräisenä, että kaikki ostoreskontrasta lähetetyt maksut on veloitettu pankkiti-

liltä oikean määräisenä ja että valuuttalaskuista aiheutuneet kurssierot on käsitelty. 

(Lahti & Salminen 2014, 75.) 

Kausien vaihteessa ongelmana on, että ostoreskontra joudutaan yleensä sulkemaan niin 

aikaisin, ettei ostoreskontraan ole ehtinyt saapua kaikkia ostolaskuja, jotka kyseiselle 

kaudelle kuuluisivat. Syynä siihen voi olla, että toimittaja on lähettänyt laskun viiveellä 

tai että lasku on vielä hyväksymiskierrossa yrityksen sisällä. Jos lasku on kokonaan saa-

pumatta järjestelmään, jaksotus voidaan hoitaa siten, että ajetaan ostotilauksia 
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käsittelevästä järjestelmästä listaus ostotilauksista, joille on tehty jo vastaanotto, mutta 

ei ostolaskuun täsmäytystä. Tietojen mukaan summat pystytään jaksottamaan pääkir-

janpitoon joko manuaalisesti tai automaattijaksotuksella. Kun taas lasku on kierrossa, on 

se tullut jo järjestelmään tai se on ainakin esitiliöity. Kierrossa olevien laskujen kulutili-

öinnit kerätään automatisoidusti summineen, joista muodostetaan automaattijaksotus 

pääkirjanpitoon. Jaksotus puretaan seuraavalle kaudelle ja laskujen lopullinen kulukir-

jaus syntyy, kun ne siirretään hyväksymiskierron jälkeen ostoreskontraan. Ostotilauksiin 

perustuvien ostolaskujen jaksotustarve voidaan eliminoida kokonaan, jos kulukirjaus teh-

dään jo vastaanottohetkellä. Kun kulukirjaus tapahtuu suoriteperusteisesti tavaroiden tai 

palveluiden toimitushetkenä, ei laskun saapumisen ajankohdalla ole merkitystä. Lasku 

toimii vain arvonlisäverokirjauksen perusteena ja maksatuksen välineenä. (Lahti & Sal-

minen 2014, 75.) 
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4 CASE YRITYS X 

4.1 Toimeksiantajan ostoprosessi ja ostomaksujen välitilin merkitys 

Toimeksiantajana toimivalla yrityksellä on käytössään SAP-järjestelmä, joka on ERP- eli 

toiminnanohjausjärjestelmä (SAP 2018). Yritykselle lähetetyt ostolaskut saapuvat erilli-

seen järjestelmään, jossa ne käsitellään joko automaattisesti tai manuaalisesti ja siirre-

tään sen jälkeen SAP:iin. Ostolaskut perustuvat yleensä ostosopimuksiin tai ostotilauk-

siin, joiden muodostus ja ylläpitäminen kuuluu ostajien vastuulle. Muut laskut saadaan 

käsiteltyä esimerkiksi tiliöimällä ne manuaalisesti, lähettämällä hyväksyntään ja sen jäl-

keen eteenpäin kirjanpitoon. 

Täsmäytystä vaativa ostomaksujen välitili pitää sisällään eriä, jotka perustuvat sekä os-

tosopimuksiin että -tilauksiin. Yrityksen toiminnan ollessa laajaa, kertyy luonnollisesti 

myös välitilille jatkuvasti saldoa. Jotta opinnäytetyön käytännön osuudesta ei tulisi liian 

monimutkainen, päätimme rajoittaa tämän projektin vain välitilin ostotilauksellisiin eriin. 

Kuten teoriaosuudessa pohjustetaan, ostotilaus lähtee liikkeelle hankintaehdotuksen te-

kemisestä. Kun ostotilaus on hyväksytty ja tilaus toimitettu, voidaan sille tehdä vastaan-

otto. Ostotilausten tarkastelu, muokkaus ja vastaanotto tapahtuvat myös SAP-järjestel-

män kautta. Ostaja muodostaa järjestelmään ostotilauksen ja muokkaa sitä tarpeen vaa-

tiessa, kun taas hankintaehdotuksen tekijä on vastuulla tilauksen vastaanotosta. Tiliöinti 

on hoidettu jo ostajan toimesta silloin, kun hän on tehnyt ostotilauksen. 

Kun hyväksytylle ostotilaukselle tehdään vastaanotto, muodostuu kirjanpitoon automaat-

tisesti menokirjaus. Vastaanotetun summan verran kirjautuu menoa sille tiliöidylle kulu- 

tai investointitilille ja vastakirjaus kirjautuu ostomaksujen välitilille. Näin kuuluu tehdä, 

kun noudatetaan suoriteperusteisuutta, jossa kirjaamisperusteena on hyödykkeen siirty-

minen myyjältä ostajalle (Taloushallintoliitto 2018). Kun ostotilausta koskeva lasku saa-

puu yrityksen ostoreskontraan, kohdistetaan se tilaukseen ja siirretään maksuun, jos 

lasku ja tilaus täsmäävät toisiinsa. Silloin kirjanpitoon muodostuu kirjaus, jossa välitilille 

kirjautunut saldo kuitataan pois ja sama määrä kirjautuu ostovelkoihin. Jos tilausta ei ole 

hyväksytty tai vastaanotettu, laskunkäsittelyjärjestelmä ei suostu siirtämään laskua kir-

janpitoon. Näin varmistetaan, että lasku on aiheellinen ja hyödyke on oikeasti toimitettu. 

Jos tilaus ei täsmää laskuun, on se lähetettävä ostajalle selvitettäväksi. Silloin ostaja 

yleensä muokkaa tilausta vastaamaan laskua, jonka jälkeen se voidaan kohdistaa. 
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Kuva 4. Ostotilauksen muodostus ja kohdistus laskuun toimeksiantajayrityksessä. 

SAP-järjestelmässä ostomaksujen välitiliä kutsutaan nimellä GR/IR Account, joka on ly-

henne sanoista Goods Receipt/Invoice Receipt (SAP 2012). Tämä viittaa ostomaksujen 

välitilin luonteeseen, jossa tilille syntyneet erot johtuvat vastaanotetun ja laskutetun mää-

rän välistä eroista. Jos ostotilaus muodostettaisiin, vastaanotettaisiin ja kohdistettaisiin 

oikeanmääräisenä yllä kuvatun prosessin mukaisesti, ei välitilille jäisi kuittaamatonta sal-

doa. 

4.2 Projektin kuvaus 

Projektin tavoitteena on täsmäyttää toimeksiantajan ostomaksujen välitilin saldo sekä 

selvittää, minkä vuoksi välitilille on syntynyt täsmäytystä vaativia eroja. Selvitystyön poh-

jalta pyritään esittämään kattava kuvaus siitä, mistä erilaisista tilanteista saldoa jää os-

tomaksujen välitilille ja mitä voitaisiin tehdä, ettei eroja syntyisi tulevaisuudessa yhtä pal-

jon. Tarkoitus on myös kuvata, miten varsinainen täsmäytystyö tehdään sekä lopputu-

loksena kiteyttää sen vaikutukset. Projektiin osallistuu lisäkseni kaksi yrityksen työnteki-

jää, joiden tehtävänä on antaa ohjeita ja avustaa tarvittaessa projektin eri vaiheissa. 

Hankinta-
ehdotus

Hyväksyntä
Ostotilauksen 

muodostus 
SAP:iin

Hyväksyntä

Ostotilauksen 
lähetys 

toimittajalle

Toimituksen 
saapuminen

Toimituksen 
vastaanotto 

SAP:issa

Ostolaskun 
saapuminen 

laskunkäsittelyyn

Ostolaskun ja 
ostotilauksen 
vertaaminen

Tilaus täsmää 
laskuun

Tilaus ei täsmää laskuun

Kohdistus ja 
siirto maksuun

Reklamointi toimittajalleOstajalle tarkastettavaksi

Ostotilauksen muokkaus
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Eniten avustus korostuu projektin alussa, jossa aiheeseen tutustutaan ja opetellaan 

SAP-järjestelmän olennaiset toiminnot projektin kannalta. Tarkoituksenani on perehdy-

tyksen jälkeen tehdä selvitys- ja täsmäytystyötä itsenäisesti, jonka lisäksi projektin ete-

nemistä käytäisiin yhdessä läpi säännöllisesti pidettävin palaverein.  

PROJEKTIN ETENEMINEN 

16.10.2018 Aloituspalaveri 
Välitilin erojen läpikäynti 

Perehdytys automaattisten ajojen tekoon 

19.10.2018 Automaattiset ajot Vuoden 2016 erojen ajo 

23.10.2018 Automaattiset ajot Vuoden 2016 erojen ajo 

24.10.2018 Palaveri 
Vuoden 2016 ajojen läpikäynti ja niiden vaiku-

tukset tulokseen ja taseeseen 

30.10.2018 Erojen läpikäynti Vuoden 2017 erojen läpikäynti 

31.10.2018 Erojen läpikäynti Vuoden 2017 erojen läpikäynti 

6.11.2018 Palaveri 
Vuoden 2017 kauden 01-06 läpikäynti ja esit-

tely muille projektiin osallistuville 

6.11.2018 Automaattiset ajot 
Vuoden 2017 kauden 01-06 hyväksyttyjen ero-

jen ajo 

7.11.2018 Erojen läpikäynti Vuoden 2017 erojen läpikäynti 

9.11.2018 Erojen läpikäynti Vuoden 2017 erojen läpikäynti 

13.11.2018 Automaattiset ajot 
Vuoden 2017 kauden 07-09 hyväksyttyjen ero-

jen ajo 

14.11.2018 Erojen läpikäynti Vuoden 2017 erojen läpikäynti 

22.11.2018 Erojen läpikäynti Vuoden 2017 erojen läpikäynti 

23.11.2018 Palaveri 
Vuoden 2017 kauden 10-12 läpikäynti ja esit-

tely muille projektiin osallistuville 

23.11.2018 Automaattiset ajot 
Vuoden 2017 kauden 10-12 hyväksyttyjen ero-

jen ajo 

23.11.2018 Lopetus 
Vuoden 2017 ajojen läpikäynti ja niiden vaiku-

tukset tulokseen ja taseeseen 

Taulukko 1. Projektin eteneminen. 
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4.2.1 Projektin aloitus ja ensimmäiset täsmäytykset 

Aloitimme projektin palaverilla, jossa kävimme projektin kannalta olennaisimmat asiat 

läpi. Minulle esitettiin SAP:ista muodostettu Excel-taulukko, johon oli eritelty ne ostomak-

sujen välitin saldon erät, joiden taustalla on ostotilaus. Excelin mukaan eroja oli vuoden 

2016 ostotilauksista lähtien. Jo ennen kyseistä palaveria yrityksessä oli päätetty, että 

vuoden 2016 erot saadaan täsmäyttää pois ilman sen tarkempaa selvittelyä. Voidaan 

kuitenkin olettaa, ettei niin vanhoihin ostotilauksiin tule enää laskuja tai tehdä muutoksia. 

Uudempien ostotilausten kohdalla olisi perehdyttävä tarkemmin siihen, mistä erot johtu-

vat ja saako niitä vielä täsmäyttää pois. Päätimme aloittaa vuoden 2016 täsmäytyksistä, 

ja tutkia sen jälkeen vuodelta 2017 syntyneitä eroja. 

Palaverin pääpaino oli sillä, että sain perehdytyksen automaattisten täsmäytysajojen te-

koon SAP-järjestelmää käyttäen. Ajot tehdään transaktiolla MR11, joka on tarkoitettu 

GR/IR -tilin saldon kuittaukseen. Transaktion avulla välitilille syntyneitä eroja voidaan 

ajaa pois isona massana. Ajoja on mahdollista tehdä luettelemalla transaktioon niiden 

ostotilausten numerot, jotka halutaan täsmäyttää. Vaihtoehtoisesti voidaan valita aika-

väli, jolta ostotilaukset halutaan täsmäyttää. Kun transaktioon merkittiin joko itse valitse-

mat ostotilausnumerot tai ostotilaukset tietyltä aikaväliltä, saatiin näkymä kyseisistä os-

totilauksista sekä niiden aiheuttamista eroista ostomaksujen välitilille. Näkymästä vali-

taan, mitkä rivit halutaan täsmäyttää, jonka jälkeen valitut rivit pystytään ajamaan. Jär-

jestelmän tehtyä ajon, tallentuu SAP:iin kirjanpitotosite, josta selviää, miten erot on kui-

tattu pois.  

Emme halunneet ajaa koko 2016 vuotta kerrallaan, joten päätimme ajaa kyseisen vuo-

den erot kuukausittain, jotta mahdollisten virheiden sattuessa olisivat korjaustoimenpi-

teet helpompi toteuttaa. Teimme ajot siten, että käytimme apunamme Excel taulukkoa, 

josta lajittelimme ostotilaukset kuukausi kerrallaan, ja kopioimme ostotilausnumerot 

edellä mainittuun transaktioon. Selasimme transaktion antaman näkymän läpi siltä va-

ralta, ettei rivien joukossa ollut esimerkiksi hyvin merkittäviä summia. Jos ei mitään epä-

tavallista löytynyt, valitsimme kaikki rivit ja annoimme järjestelmän toteuttaa kyseisten 

rivien täsmäytyksen. Palaverissa saimme tehtyä kahden ensimmäisen kuukauden ajot, 

jonka jälkeen jatkoin niiden tekemistä itsenäisesti. Alla on esitetty esimerkki eräästä vas-

taan tulleesta ostotilauksesta, josta ilmenee täsmäytysajon vaikutukset kirjanpidollisesti.  
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Esimerkki MR11-ajon kirjanpidollisista vaikutuksista 

Kyseessä on vuoden 2016 ostotilaus, jolle on tehty vastaanotto, mutta tilaukseen ei ole 

kohdistettu laskua. Tämä aiheuttaa ostomaksujen välitiilille vastaanotetun summan ver-

ran saldoa. Kun ostotilaus on vastaanotettu, ovat muodostuneet seuraavat kirjaukset: 

Koneet ja kalusto GR/IR -tili 

11 000,00   11 000,00 

Taulukko 2. Vastaanottotilanteen kirjaukset. 

Ostotilausta koskien ei kuitenkaan ole saapunut laskua, joten voidaan olettaa, että vas-

taanotto on tehty virheellisesti tai toimittaja on laskuttanut hyödykkeet jollakin muulla ti-

lausnumerolla tai kokonaan ilman tilausnumeroa, jolloin lasku on manuaalisesti tiliöity ja 

siirretty maksuun. Aiheettoman kirjauksen vuoksi taseen loppusumma on liian suuri, sillä 

debet-kirjaus on taseen pysyvissä vastaavissa, ja kredit-kirjaus taseen vieraassa pää-

omassa. Kun vuoden 2016 ajojen johdosta ostotilaus täsmäytettiin, muodostui vastakir-

jaus: 

Koneet ja kalusto GR/IR -tili 

 11 000,00 11 000,00  

Taulukko 3. Täsmäytysajon kirjaukset. 

Kirjauksen johdosta virheellinen investointi- sekä velkaerä saatiin taseesta kuitattua pois. 

Arvonlisäverokirjaus muodostetaan silloin, kun tavaraa tai palvelua koskeva lasku koh-

distetaan, joten vastaanottotilanteen virheellinen kirjaus ei vaikuta kaudelta ilmoitetta-

vaan arvonlisäveroon. Jos ostotilaus olisi laskutettu kuvassa 4 esitetyn prosessin mu-

kaan ja täsmännyt laskuun, olisi erä kuittaantunut pois ostomaksujen välitililtä seuraa-

valla tavalla: 

Toimittajakohtainen ostovelkatili GR/IR -tili 

 11 000,00 11 000,00  

Ostojen alv 24% Tilitettävä alv 

 2 640,00 2 640,00  

Taulukko 4. Ostotilauksen kohdistuksen kirjaukset. 

Jos lasku on laskutettu jollain muulla tilausnumerolla, on kyseinen summa kirjautunut 

sekä GR/IR -tilille että investointitilille kahteen kertaan, mutta vain toinen tilaus on 
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kuittaantunut välitililtä pois. Jos lasku on tiliöity niin sanotusti tilauksen ohi, on summa 

kirjautunut tässäkin tapauksessa menoksi kahteen kertaan. Molemmissa tapauksissa 

MR11-ajo kuittaa ylimääräisen menoerän pois sekä poistaa turhan rivin GR/IR -tililtä 

odottamasta.  

Edellä esitetyn esimerkin lisäksi otin satunnaispoiminnalla esiin joitakin ostotilauksia 

vuodelta 2016, ja selvitin, mistä välitilille jäänyt saldo johtui. Vastaan tuli myös sellaisia 

tilanteita, joissa ostotilauksella on monta positiota, jotka on kaikki vastaanotettu, mutta 

vain osa laskutettu. Toisessa esimerkissä tilauksen kolmesta positiosta kaksi koski tilat-

tua tavaraa ja kolmas sisälsi toimituskulut. Tilauksen saapuessa oli vastaanotettu kaikki 

positiot, jolloin edellisen esimerkin tavoin muodostui kirjanpitoon kirjaukset. Toimittajan 

myöhemmin lähettämä lasku ei sisältänytkään toimituskuluja, joten laskulle kohdistettiin 

vain positiot 1 ja 2. Kolmas positio jäi tässä tilanteessa ostomaksujen välitilin kredit-puo-

lelle odottamaan, laskuttaako toimittaja toimituskulut myöhemmin. Kun toimituskuluja ei 

veloitettukaan, välitilille jäi virheellinen saldo, joka korjattiin täsmäytysajoilla. 

Kun olin saanut ajettua kaikki vuoden 2016 ostotilausten erot, pidimme palaverin, jossa 

teimme yhteenvedon täsmäytysajojen vaikutuksista. Erittelimme vaikutukset Excel-tau-

lukkoon sekä tase- että tulostileittäin, joka lähetettiin eteenpäin arvioitavaksi. Palaverin 

lopuksi päätimme, että seuraavana projektissa alkaisin tutkia vuoden 2017 ostotilausten 

erojen taustoja. 

4.2.2 Ostotilausten tarkempi läpikäynti 

Samalla SAP-järjestelmän transaktiolla, jolla täsmäytykset tehtiin, sain eriteltyä vuoden 

2017 ostotilaukset, jotka aiheuttivat saldoa ostomaksujen välitilille. Muodostin niistä Ex-

cel-taulukot kuukausittain eriteltynä ja aloin niiden avulla käymään eroja läpi. Alla ole-

vassa kuvassa on esitetty esimerkki SAP:ista muodostetusta taulukosta. Sarakkeista 

löytyvät ostotilauksen numero, päivämäärä, toimittaja, vastaanotettu määrä, laskutettu 

määrä sekä välitilille syntynyt ero. Sarake B kertoo ostotilauksen position, jota ero kos-

kee. Sarakkeessa E näkyy se vuosi, jolloin ostotilaukselle on viimeksi kirjattu vastaan-

otto. Toimeksiantajan tapauksessa rivejä oli sadasta kolmeensataan yhden kuukauden 

tarkastelujaksolla. 
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Kuva 5. Esimerkki Excel-taulukosta. 

Lähdin käymään eroja läpi rivi kerrallaan käyttäen apuna SAP:in transaktiota, joka on 

tarkoitettu ostotilausten tarkasteluun. Sieltä näkyivät tiedot hinnoista, määristä, tiliöin-

nistä, hankintaehdotuksen tekijästä sekä tilauksen ostajasta ja hyväksyjistä. Projektin 

kannalta tärkein transaktion tieto oli kuitenkin ostotilauksen historia, josta ilmenee vas-

taanotot ja mahdolliset laskuun kohdistukset. Erityistä huomiota kiinnitin suuriin eroihin 

sekä sellaisiin ostotilauksiin, jolle oli tehty vuoden 2018 puolella vastaanotto. Päätin kui-

tenkin tarkistaa kaikki Excelissä näkyvät ostotilaukset kyseisellä transaktiolla, sillä sa-

rakkeen E vuosi kertoi vain vuoden, jolloin viimeisin vastaanotto oli kirjattu. Jos ostoti-

laukselle oli kohdistettu laskuja vuoden 2018 puolella, ei se vaikuttanut Excelissä näky-

vään vuoteen.  

Suurin osa tapauksista oli sellaisia, jossa oli tehty vastaanotto vuonna 2017, mutta ti-

laukseen ei ollut kohdistettu laskuja. Samoin ostotilauksista oli saatettu laskuttaa vain 

osa, vaikka tilaus oli kokonaisuudessaan vastaanotettu. Jos vastaanotto ja mahdolliset 

laskuun kohdistukset olivat tapahtuneet edellisenä vuonna, en tutkinut asiaa sen enem-

pää. Tällaisten tilausten kohdalle kommentoin Exceliin, että ostotilauksen aiheuttama ero 

saadaan ajaa pois. Harjoitettiin siis samaa periaatetta, jota vuoden 2016 ajoissakin. Jos 

vastaanotto on tarpeeksi vanha, voidaan olettaa, että toimittaja on laskuttanut tilauksen 

käyttäen jotakin muuta viitettä kuin ostotilausnumeroa, jolloin se olisi kohdistettu johonkin 

muuhun tilaukseen tai tiliöity. Mahdollisuutena on myös, että vastaanotto on aiheeton. 

Jos taas vastaanotto oli tehty vuoden 2018 aikana, kysyin tilanteesta riippuen lisätietoa 

tilauksen vastaanottajalta, ostajalta tai suoraan toimittajalta ja joissakin tilanteissa use-

ammalta taholta. Muutamassa tapauksessa hankintaehdotuksen tekijä arveli tehneensä 

vastaanoton aiheettomasti, jolloin ero kuittautui pois, kun hän perui vastaanoton. Jos 

tilaus oli vastaanotettu liian suurella määrällä ja vastaanotettuun määrään oli kohdistettu 

osittain lasku, ei vastaanottoa voi enää peruuttaa, vaan ero täsmäytettiin pois MR11-
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ajoilla. Useimmissa tilanteissa vastaanotto oli kuitenkin aiheellinen, jolloin oli tutkittava 

asiaa syvemmin.  

Ensimmäisenä etsin laskunkäsittelyjärjestelmästä toimittajan laskuja siltä varalta, että ti-

laus olisi laskutettu jollain mulla tilausnumerolla tai laitettu maksuun ilman tilausnumeroa 

tiliöinnin ja hyväksynnän kautta. Jos sellaista laskua ei löytynyt, oli otettava yhteyttä ti-

lauksen ostajaan. Ongelmaksi syntyi se, että vuonna 2017 ostajana toiminut henkilö oli 

saattanut siirtyä toiselle osastolle tai lopettaa yrityksessä kokonaan. Sellaisissa tapauk-

sissa oli oltava suoraan yhteydessä toimittajaan kysymällä, onko kyseinen ostotilaus las-

kuttamatta tai laskutettu jollakin muulla tilausnumerolla. Seuraavassa yhteenvedossa on 

eritelty erilaiset tilanteet, joihin törmäsin vuoden 2017 ostotilauksia läpikäydessä. 

1. ostotilaus vastaanotettu, mutta tilausta ei ole kohdistettu laskuun tai tilaus on  

kohdistettu vain osittain 

2. ostotilaus on kohdistettu käyttäen sadas- ja tuhannesosia kokonaislukujen sijaan, 

mikä aiheuttaa välitilille pieniä pyöristyseroja 

3. ostotilaus on vastaanotettu ja kohdistettu laskuun, jonka jälkeen lasku on hyvi-

tetty ilman, että vastaanottoa on peruttu 

4. ostotilaus vastaanotettu ja kohdistettu laskuun, jonka jälkeen vastaanotto on pe-

ruttu ja tehty uudestaan 

5. ostotilaus on vastaanotettu, jonka jälkeen tilausta on muokattu ja kohdistettu las-

kuun 

6. tilaus on kohdistettu laskuun, vaikka tilausta olisi pitänyt muuttaa 

 

 



32 
 

 

Kuva 6. Esimerkki tilausnäkymästä tilanteessa 1. 

Kuvan 6 tapauksessa ostotilaus on vastaanotettu kokonaan, mutta osa siitä on vielä las-

kuttamatta. GR/IR -tilille on jäänyt vastaanotetun ja laskutetun summan välinen ero odot-

tamaan, eli kuvan 6 tapauksessa 90,00 euroa. Kyseessä on siis edellä mainituista tilan-

teista ensimmäinen, jossa tilausta ei ole laskutettu ollenkaan tai se on laskutettu vain 

osittain. Kuten on tullut jo ilmi, tämä on erojen syynä useimmissa tapauksissa. Seurauk-

sena joko ero ajetaan pois, jos vastaanotto on tarpeeksi vanha eikä tilaukselle ole koh-

distettu laskuja pitkään aikaan. Jos vastaanotto on tehty vuoden 2018 puolella tai tilauk-

seen on kohdistettu viime kuukausien aikana laskuja, jätetään ostotilausta koskeva rivi 

pois täsmäytysajoista selvityksen ajaksi. Selvityksen tulosten myötä ero voidaan joko 

ajaa myöhemmin pois tai jättää odottamaan välitilille. Jos esimerkiksi toimittaja on ilmoit-

tanut, että he eivät ole vielä laskuttaneet ostotilausta kokonaan, tulee ero tietysti jättää 

odottamaan. Silloin se kuittaantuu pois laskun kohdistuksen yhteydessä. Jos taas selvi-

tyksestä ilmenee, että ostotilaus onkin maksettu kohdistamatta laskua sille kuuluvaan 

tilaukseen, voidaan aiheeton ero ajaa pois.  
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Kuva 7. Esimerkki tilausnäkymästä tilanteessa 2. 

Melko tavallinen on myös toisena mainittu syy, jossa ostotilaus kohdistetaan laskuun 

käyttäen sadas- tai tuhannesosia. Seurauksena välitilille syntyy vain pieniä niin sanottaja 

pyöristyseroja. Kuten yllä olevasta kuvasta ilmenee, joskus ostotilaus laskutetaan pie-

nissä osissa, jotka kaikki koskevat tilauksen samaa positiota. Vaikka lopulta vastaan-

otettu ja laskutettu summa täsmäisivätkin toisiinsa, syntyy jokaisen kohdistuksen myötä 

pieniä eroja ostomaksujen välitilille. Alla olevasta kuvasta näkyy esimerkki siitä, miten 

desimaalien käyttö vaikuttaa välitilin saldoon. 

 

Kuva 8. Pyöristyserojen vaikutus ostomaksujen välitiliin. 
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Pyöristyserojen aiheuttamat tilanteet ovat onneksi helppo paikantaa jo pelkän Excel-tau-

lukon avuin. Ne voidaan yleensä ajaa pois, jos toimitettu ja laskutettu määrä täsmäävät 

kokonaan tai lähes kokonaan toisiinsa. Kuten kuvassa 7 esitetyssä tilanteessa tilaus on 

toimitettu ja laskutettu kokonaisuudessaan, vaikka kohdistus on aiheuttanut eroja väliti-

lille. Tällöin välitilille jääneet erot voidaan ajaa pois, sillä voidaan olettaa, ettei tilausta 

koskien saavu enää laskua. Eroja ei voida ajaa, jos laskuttamatta on suurempi määrä ja 

voidaan olettaa, että ostotilausta koskien saapuu lisää laskuja. Alla esitetyn kuvan ta-

pauksessa täsmäytysajoa ei saa tehdä, sillä vuonna 2017 vastaanotettuun tilaukseen 

onkin alkanut tulla laskuja vuoden 2018 puolella. 

 

Kuva 9. Esimerkki tilausnäkymästä, josta ilmenevät tilanteet 1 ja 2. 

Edellä esitetty tilanne osoittaa myös sen, miksi kaikkien ostotilausten avaaminen erik-

seen tilausnäkymässä on projektin kannalta tärkeää. Excel kertoisi vain sen, että tilaus 

on vastaanotettu vuonna 2017. Tämän tiedon perusteella voisi olettaa, että ero saadaan 

täsmäyttää. Tilausnäkymästä kuitenkin selviää, että laskuja on hiljattain kohdistettu ti-

laukseen. Tämän vuoksi ostotilausta koskeva saldo on jätettävä välitilille odottamaan 

tulevia laskuja. 

Tilanne 1 eli se, ettei tilausta ole kohdistettu laskuun tai ettei tilausta ole laskutettu koko-

naan, voi laskutukseen liittyvistä syistä johtua myös vastaanottotilanteen virheistä. Os-

totilaus voi koskea esimerkiksi jotakin pitkäaikaista projektia tai lisenssiä, jolloin vastaan-

ottoja kuuluu tehdä sitä mukaan, kuinka paljon tilauksesta on oikeasti toimitettu. Usein 

tulee kuitenkin vastaan tilanteita, joissa vastaanotto on tehty koko tilauksen määrälle, 
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vaikka se olisi pitänyt jakaa usealle kaudelle. Jos tällainen virhe tapahtuu, kirjautuu meno 

liian suureksi tietylle kaudelle ja vastaanotto voi jäädä odottamaan välitilille pitkäksikin 

aikaa. Näin on luultavasti käynyt kuvan 9 ostotilausta vastaanottaessa, sillä toimittaja on 

alkanut laskuttaa vuonna 2017 kokonaan vastaanotettua ostotilausta vähitellen vuoden 

2018 aikana. 

 

Kuva 10. Esimerkki tilausnäkymästä tilanteessa 3. 

Kolmannessa tilanteessa vastaanottoa ei ole peruttu, vaikka toimitettu hyödyke on pa-

lautettu. Tässä tilanteessa välitilille on jäänyt vastaanotetun määrän verran saldoa, joka 

voidaan täsmäyttää pois, sillä vastaanotto ei ole enää aiheellinen. Tarkistin vielä kuvan 

10 tilanteen avaamalla laskutukseen liittyvät Material Document -numerot, joiden kautta 

sain ostotilaukseen kohdistettujen laskujen numerot. Etsin ne laskunkäsittelyjärjestel-

mästä ja tarkistin, että tuote on niiden mukaan todella palautettu eikä hyvitetty muista 

syistä. 
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Kuva 11. Esimerkki tilausnäkymästä tilanteessa 4. 

Neljännessä tilanteessa ostotilaus on vastaanotettu ja kohdistettu laskuun, mutta vas-

taanotto on tämän jälkeen jostain syystä peruttu ja tehty uudelleen. Kyseessä on luulta-

vasti vastaanotosta vastuussa olevan henkilön tekemä virhe. Tilanne ei aiheuta välitilin 

saldon lisäystä tai vähennystä, sillä vastaanotto on peruutuksen jälkeen tehty uudelleen. 

Silloin sama summa on välitilillä sekä negatiivisena että positiivisena. Ne näkyvät kuiten-

kin erittelyssä, joten täsmäytysajoilla saadaan summat kuitattua pois, vaikka ne kumoa-

vatkin toinen toisensa. 

 

Kuva 12. Esimerkki tilausnäkymästä tilanteessa 5. 

Viidennessä tilanteessa on tapahtunut jokin virhe ostajan muokatessa ostotilausta. Ti-

lanteessa on käynyt todennäköisesti niin, että laskun saapuessa se ei olekaan täsmän-

nyt ostotilaukselle merkittyyn summaan, joka on vastaanotettu. Ostoreskontranhoitajan 

tämä huomatessaan on lähetettävä lasku tarkastettavaksi tilauksen ostajalle, jonka on 

joko reklamoitava lasku tai muokattava tilausta. Ostaja on muokannut tilausta 
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vastaamaan laskua, mutta vastaanotto on unohdettu peruuttaa ennen tätä. Kyseisessä 

tilanteessa ensin vastaanotto tulee peruuttaa, muokata tilausta ja sen jälkeen vastaan-

ottaa tilaus uusilla summilla. Jos vastaanottoa ei peruta, vastaanottokirjaus on muodos-

tunut aikaisemmilla summilla, kun taas laskun kohdistuksessa on käytetty muokattuja 

summia, jonka johdosta myös välitilille syntyy ero. Jos näin on tapahtunut, tilauksen toi-

mitettu määrä eroaa tilatusta määrä, esimerkki kyseisestä näkymästä on esitetty ku-

vassa 12. 

 

Kuva 13. Esimerkki tilausnäkymästä tilanteessa 6. 

 

Kuva 14. Esimerkki laskusta tilanteessa 6. 

Kuudennessa tilanteessa on käynyt siten, ettei ostoreskontranhoitaja ole huomannut lä-

hettää laskua ostajalle tarkastettavaksi, vaikka se ei ole täsmännyt ostotilaukseen. Ha-

vainnollistava esimerkki tästä on esitetty kuvien 13 ja 14 avulla. Kuten kuvasta 14 ilme-

nee, toimittajan lähettämän laskun mukaan position 120 yksikköhinta on 79,00 euroa eli 

yhteensä 237,00 euroa. Kuvasta 13 nähdään tilauksella yksikköhinnan olevan taas 

237,00 euroa eli yhteensä 711,00 euroa. Tilaus on tästä huolimatta kohdistettu laskuun 

siten, että vain yksi kappale on kohdistettu. Näin kohdistettu summa täsmää laskuun, 

mutta ostotilaukselle jää kaksi kappaletta kyseistä positiota kohdistamatta. Jos lasku olisi 

lähetetty ostajalle ja pyydetty häntä korjaamaan tilauksen hinnat, olisi lasku saatu koh-

distettua siten, ettei aiheetonta saldoa olisi jäänyt välitilille. 
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4.2.3 Selvityksen tuloksena tehdyt täsmäytykset 

Käytyäni läpi vuoden 2017 erot kesäkuuhun asti, pidimme sovitusti palaverin, jossa so-

vimme täsmäytysten ajamisesta. Kävimme yhdessä läpi Excelin, johon olin kommentoi-

nut syyt erojen taustalla. Sain ohjeistukseksi, että sellaiset ostotilaukset, johon oli tehty 

vastaanotto viime vuoden puolella, saisi täsmäyttää, jollei tilausta koskeva ero ollut eri-

tyisen merkittävä. Selvityksen myötä oli kuitenkin ilmennyt sellaisia vuonna 2017 vas-

taanotettuja tilauksia, joita ei saa täsmäyttää, joten ne jätettiin pois ajoista. Vuonna 2018 

vastaanotetut ostotilaukset saatiin ottaa mukaan täsmäytysajoon, jos oman selvityksen, 

ostajan tai toimittajan taholta oli käynyt selväksi, että erä voidaan kuitata pois. Jos vas-

taanotto oli tehty heti alkuvuodesta 2018, voitiin oman harkinnan mukaan täsmäyttää ero 

pois, jos se oli suhteellisen pieni. Ne ostotilaukset, jotka olivat vielä selvityksessä tai joi-

hin odotettiin mahdollisia laskuja, tuli jättää pois täsmäytysajoista.  

Myöhemmin pidimme vielä palaverin loppuvuoden ostotilauksista, joissa noudatimme 

samaa periaatetta, jonka mukaan aikaisemmat täsmäytykset ajettiin. Näin saimme ajet-

tua suurimman osan vuoden 2017 ostotilausten aiheuttamista eroista. Kun MR11-ajot oli 

hyväksyttyjen erojen kohdalta hoidettu, muodostettiin Excel-taulukko täsmäytysten vai-

kutuksista. 

4.2.4 Ongelmatilanteet 

Kappaleessa 4.2.1 kuvattiin, miten varsinainen täsmäytys MR11-transaktion avulla ta-

pahtui. Ajojen teko oli hyvin yksinkertaista, mutta vastaan tuli silti muutamia ongelmati-

lanteita täsmäytysten suhteen. Etenkin 2016 vuoden täsmäytyksissä ajot eivät yleensä 

menneet ensimmäisellä kerralla läpi, koska kyseessä oli niin vanhoja ostotilauksia. On-

gelmana oli siis se, että ostotilaukselle tiliöidyt Order-numerot olivat jo suljettu SAP:in 

kautta. Näissä tilanteissa ajot eivät menneet läpi, ja transaktio antoi alla näkyvän virhe-

sanoman. Vaikka ajot tehtiin yhden kuukauden jaksoissa, saattoi ajon yhteydessä tulla 

useampi Closed Order -sanoma.  
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Kuva 15. Closed Order -sanoma MR11-ajoissa. 

Jos MR11-ajo ei mennyt läpi suljettujen Orderien vuoksi, oli pyydettävä yrityksen kirjan-

pitäjää avaamaan ne väliaikaisesti. Projektin yhteydessä oli siis pidettävä erillistä seu-

rantaa siitä, mitä Order-numeroita oli jouduttu avaamaan, jotta ne muistettaisiin sulkea 

uudelleen, kun ajot oli suoritettu. Toinen vastaan tullut ongelma oli, että joidenkin Orde-

rien budjetti oli ylitetty, jolloin piti myös ottaa yhteyttä kirjanpitäjään, jotta budjettia nos-

tettaisiin tarvittava määrä. Mitä tuoreempia ostotilauksia täsmäytettiin, sitä vähemmän 

virhesanomia ilmeni. 

Vaikka MR11-ajot eivät sujuneet ongelmitta, kului projektin suurin aika välitilin saldon 

erojen selvittelyyn. Kuten aiemmin tuli jo ilmi, erot johtuivat monista erilaisista tilanteista. 

Jos ero oli sellainen, jota ei voinut täsmäyttää ilman lisäselvitystä esimerkiksi ostajalta 

tai hankintaehdotuksen tekijältä, vaati tämä taas enemmän aikaa. Jotkut erot sain luvan 

täsmäyttää vastaanottajan tai ostajan tekemän selvityksen myötä, mutta välitilille jäi pal-

jon sellaisia eroja, joita ei pystytty täsmäyttämään projektin aikana. Sellaisissa tilanteissa 

en saanut projektin aikana vastausta kyselyyni tai tilanne ei muiden syiden takia selvin-

nyt.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tavoitteena oli täsmäyttää ostomaksujen välitili sekä selvittää syyt sinne 

syntyneiden erojen taustalla. Kyseessä on niin sanottu GR/IR -tili, jonne syntyy saldoa 

tilatun hyödykkeen vastaanoton (Goods Receipt) sekä laskuun kohdistuksen (Invoice 

Receipt) välisistä eroista. Se toimii ostomaksujen välitilinä, johon syntyy kredit-kirjaus 

vastaanottotilanteessa sekä sen kuittaava debet-kirjaus, kun sitä koskeva lasku käsitel-

lään. Toimeksiantajayrityksessä toteutettu täsmäytysprojekti piti sisällään sellaiset 

GR/IR -tilin erät, joiden taustalla on ostotilaus. Ostotilauksen muodostus ja sitä koskevien 

laskujen kierrätys kyseisessä yrityksessä on konkretisoitu edellisen luvun kuvassa 4. 

Projektin lopputuloksena saatiin täsmäytettyä kaikki vuoden 2016 välitilin ostotilaukselli-

set erät sekä vuosi 2017 osittain.  

Vuoden 2016 ostotilaukset GR/IR -tilillä 

Rivejä yhteensä 784 
Riveistä 

täsmäytetty 
100 % 

Ostotilauksia 

yhteensä 
333 

Ostotilauksista 

täsmäytetty 
100 % 

Vuoden 2017 ostotilaukset GR/IR -tilillä 

Rivejä yhteensä 1088 
Riveistä 

täsmäytetty 
90,2 % 

Ostotilauksia 

yhteensä 
486 

Ostotilauksista 

täsmäytetty 
89,5 % 

Taulukko 5. GR/IR -tilin täsmäytysten vaikutukset. 

Useimmissa tapauksissa välitilin erot johtuivat siitä, että ostotilaukselle oli tehty vastaan-

ottomerkintä, mutta ostotilausta ei ole kohdistettu laskuun. Tällöin vastaanoton yhtey-

dessä GR/IR -tilille on kirjautunut vastaanotetun summan verran saldoa, muttei sitä ole 

kuittaantunut pois. Selvitystyön myötä eroille osoittautui myös muita syitä, jotka on kaikki 

kiteytetty seuraavassa kuvassa. Erojen syiksi osoittautui edellisen lisäksi sekä järjestel-

män ominaisuuksiin liittyviä asioita että inhimillisiä virheitä yrityksen sisällä. Koska 

eräänä opinnäytetyön tavoitteena oli esittää mahdollisia kehitysehdotuksia toimeksian-

tajan tapaukseen, on myös niihin otettu kantaa tässä luvussa. 
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Kuva 16. GR/IR -tilin erojen selvityksen tulokset. 

Laskutukseen liittyvät syyt välitilin saldossa ilmenivät tilanteina, joissa välitilille oli synty-

nyt ostotilauksen vastaanoton johdosta saldoa, muttei ostotilausta ollut laskutettu tai vain 

osa vastaanoton määrästä oli laskutettu. Jos vastaanotosta oli tarpeeksi aikaa, täsmäy-

tettiin tällaiset erot pois välitililtä olettaen, ettei ostotilaukseen liittyen saavu enää laskuja. 

Jos taas kyseessä oli tuoreempi vastaanotto, ryhdyttiin lisäselvityksiin esimerkiksi kysy-

mällä ostajalta tai tilauksen vastaanottajalta lisätietoja.  

Kyselyiden tuloksena selvisi, että osa edellä mainituista ostotilauksista oli laitettu mak-

suun kohdistamatta laskua ostotilaukseen, jolloin laskut tiliöidään manuaalisesti. Joissa-

kin tapauksissa hyödykettä koskien oli muodostettu toinen ostotilaus, johon lasku oli koh-

distettu. Näissä tilanteissa erot sai täsmäyttää pois, sillä kyseiset hyödykkeet olivat jo 

laskutettu muilla tavoin. Selvityksen myötä löytyi myös tapauksia, joissa esimerkiksi os-

totilausta koskien oli saapumatta vielä loppulasku, jonka vuoksi tilauksen arvosta osa oli 

vielä kohdistamatta. Silloin ostotilausta koskeva summa oli jätettävä välitilille odottamaan 

tulevaa laskua.  

Järjestelmään liittyvät syyt johtuvat siitä, kun ostotilaus tai ostotilauksen jokin positio on 

vastaanotettu, mutta se on kohdistettu laskuihin vastaanottoa pienempinä osina käyttäen 

• Hyödykkeet on voitu laskuttaa jollain muulla 
tilausnumerolla

• Hyödykkeitä koskeva lasku on tiliöity

• Ostotilausta koskien on tulossa vielä laskuja

Laskutukseen liittyvät syyt

• Ostotilauksen on kohdistaminen 
laskuun/laskuihin käyttäen sadasosia tai 
tuhannesosia

Järjestelmään liittyvät syyt

• Vastaanoton peruutuksen unohtuminen silloin, 
kun toimitettu hyödyke palautetaan

• Vastaanoton peruuttaminen ja uudelleen 
vastaanottaminen laskun kohdistuksen jälkeen

• Vastaanoton tekeminen liian suurelle määrälle

Ostotilauksen 
vastaanottoon liittyvät 

virheet

• Vastaanotto on unohdettu peruuttaa ennen 
ostotilauksen muokkaamista

• Ostotilausta ei ole lähetetty muokattavaksi 
ennen laskuun kohdistusta

Ostotilauksen 
muokkaukseen liittyvät 

virheet
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sadas- tai tuhannesosia. Tämä aiheuttaa GR/IR -tilille pyöristyseroja, joista on esitetty 

havainnollistava esimerkki edellisen luvun kuvassa 8. Pyöristyserot on helppo havaita 

välitililtä, sillä samaa ostotilausta koskien on yleensä useita rivejä, joiden aiheuttamat 

erot ovat vain muutamia senttejä tai euroja. Erot voidaan täsmäyttää pois, jos kyseisiä 

ostotilauksia koskien ei ole tulossa enää laskuja. Jos halutaan, ettei välitilille synny koh-

distuksesta aiheutuvia eroja, on pyydettävä ostajaa muokkaamaan tilausta ennen las-

kuun kohdistamista. Ostaja voi muodostaa ostotilaukselle uuden position tai muokata 

vanhaa siten, että se täsmää summaltaan laskuun, jolloin positio voidaan kokonaisuu-

dessaan kohdistaa laskuun.  

Ostotilausta muokatessa ostajan on muistettava peruuttaa mahdollinen vastaanotto, en-

nen kun tilauksen hintoja muokataan. Jos vastaanotto unohdetaan peruuttaa, voi se 

myös aiheuttaa eroja GR/IR -tilille, sillä vastaanotettu summa on silloin eri kuin laskuun 

kohdistettu summa. Ostajan lisäksi ostoreskontranhoitajan on oltava tarkkana, kun hän 

vertaa laskuja ja ostotilauksia keskenään. Ostajan tekemien virheiden lisäksi myös las-

kunkäsittelijän epähuomiot voivat aiheuttaa välitilille eroja, jos hän ei huomaa lähettää 

laskua ostajalle tarkastettavaksi sen ollessa tarpeen. 

Vastaanottoon liittyvät virheellisyydet ilmenivät välitilillä useampana erilaisena tilan-

teena. Kun vastaanotto oli jostakin syystä peruutettu ja tehty uudelleen sen jälkeen, kun 

sitä koskeva positio oli jo kohdistettu laskuun, näkyi välitilillä kyseinen summa sekä ne-

gatiivisena että positiivisena. Vaikka summat kuittaavat toinen toisensa, tulee ne MR11 

-ajoilla kuitenkin täsmäyttää pois tilin saldosta. Vastaan tuli myös joitakin tilanteita, joissa 

vastaanotto oli unohdettu peruuttaa, vaikka toimitettu hyödyke on palautettu. Välitilille 

jäänyt ero voidaan kuitata pois, sillä vastaanotosta aiheutunut menokirjaus ei ole enää 

aiheellinen. 

Enemmän selvittelyä vaativat tilanteet, joissa vastaanotto oli tehty liian suurelle määrälle. 

Sen todentaakseen oli saatava varmistus tilauksen vastaanottajalta tai jossain tilanteissa 

ostajalta. Jos vastaanotettuun määrään oli kohdistettu jo lasku tai useampia, ei vastaan-

ottoa voinut enää peruuttaa ja tehdä uudelleen oikealle määrälle. Silloin ero täsmäytettiin 

pois MR11-ajoilla, jos tilausta ei enää laskutettaisi. Vaikka vastaanottoon liittyvät virheet 

ovat osittain vain inhimillisiä virheitä, vastaanottojen perehdytykseen voitaisiin panostaa 

enemmän. Projektin aikana tuli vastaan paljon sellaisia tilanteita, joissa ostotilaus oli ko-

konaan vastaanotettu, vaikka pitäisi vastaanottaa vain kyseisellä kaudelle kuuluva kulu.  
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Kaikista tärkein kehitysehdotus tulevaisuutta ajatellen olisi säännöllisin väliajoin tapah-

tuva GR/IR -tilin täsmäytys. Tämän projektin aikana saatiin täsmäytettyä vuoden 2016 

sekä suurin osa vuoden 2017 ostotilauksista. Projektin toteuttaminen toi toimeksianta-

jalle hyvät edellytykset jatkaa täsmäytysprosessia säännöllisesti. Loppuvuoden aikana 

voisi pyrkiä selvittämään loput vuodelta 2017 jääneet ostotilaukset. Tämän jälkeen ta-

voitteeksi voisi asettaa vuoden 2018 ostotilausten täsmäytyksen ennen vuoden 2019 

tilinpäätöstä. Kaikkia tilauksia ei luonnollisesti voida täsmäyttää, sillä kuten edellä ilmeni, 

joitakin tilauksia voidaan laskuttaa pitkäänkin ostotilauksen muodostamisen jälkeen. Jos 

tilin saldoa kuitenkin seurataan nykyistä useammin, helpottuu myös siihen liittyvä selvi-

tys- ja täsmäytysprosessi. 
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