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yrityksen strategista johtamista kohtaan opinnäytetyön tekijän toimiessa talousjohtajana 
opinnäytetyön toimeksiantajalla.  
 
Opinnäytetyön tarkoitus oli luoda toimeksiantaja Portaalin Pojat Oy:lle toimiva strategia 
budjetti-, kassavirta- ja kannattavuuslaskelmia apuna käyttäen. Keskeisinä aiheina olivat 
budjettilaskelmat sekä strategian luominen, johtaminen ja jalkauttaminen yrityksen 
työntekijöille.  
 
Teoria osoitti, että talouden merkitys strategian luomisessa on edelleen hyvin vahva, 
mutta ilman kehittymisen ja sisäisen tehokkuuden tavoitteita strategiaa ei saa yksinään 
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Johtopäätöksenä on, että strategian muodostaminen koostuu useammasta palasesta 
yrityksen sisällä. Tavoitteiden muodostaminen ja niiden seuraaminen ovat avainasemassa 
kehityksen kannalta. Laskelmat toimivat toiminnanohjauksessa ja antavat hyvän 
mittariston tavoitteiden seuraamisen kannalta. Yrityksen johdon tulee ohjata toimintaa ja 
varmistaa, että henkilöstö sisäistää strategian ja toimii sen mukaisesti.  
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The objective of this thesis was to clearly describe the stages of creating a strategy and 
financial tools, which facilitate the strategy process. The subject of the thesis was selected 
because of the author’s interest towards strategic management. The author is also Chief 
Financial Officer at the client.  
 
The purpose of this thesis was to create an operational strategy for the client Portaalin 
Pojat Ltd. using financial tools such as budget, cash flow statement and cost accounting 
as instruments. The main focus was on strategy creation, leadership and how to put the 
strategy into practice.  
 
The theory showed that financial focus on creating a strategy is still strong, but the strat-
egy cannot be created without development and internal efficiency objectives. Further-
more, leadership has a significant role in the strategy realization. The importance of lead-
ership was also shown in how the strategy is embraced by employees and how the em-
ployees are managed in line with the strategy.  
 
Using the cost accounting in strategy creation turned out to be difficult in companies, 
which are on their first financial year or have only a few financial years behind them. In 
order to compare the strategy progress reasonably, there should be comparable data from 
several financial years. 
 
The conclusion is that in order to create an operational strategy, companies need data 
from different departments of the company. Setting and monitoring objectives is the key 
to success. Financial calculations work in operations management and are a great tool for 
measuring development. The company management should direct operations and ensure 
that employees embrace and act according to the strategy.  
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1 JOHDANTO 

 

Taustaa 

Strategian luominen on edellytys, että yritys menestyy jatkuvasti muutoksen vallassa 

olevalla alalla. Laskelmien ja strategian luominen ei itsessään toimi yrityksen 

menestyksen takaajina. Strategia pitää saada jalkautettua yrityksen henkilökunnalle siten, 

että kaikki ymmärtävät sen ja pystyvät toimimaan sen mukaisesti. Laskelmat taas toimivat 

liikkeenjohdon työkaluina, joilla seurata tavoitteeseen pääsemistä ja siten strategian 

toteutumista. 

 

Opinnäytetyön toimeksiantaja, Portaalin Pojat Oy, on Suomen toinen virtuaalitodellisuus 

pelihalli. Portaali operoi HTC-Vive – virtuaalitodellisuusjärjestelmällä ja pelipaikkoja 

liiketiloissa on kuusi. Liiketilat sijaitsevat Tampereen ydinkeskustassa 

Aleksanterinkadulla. Perustajina on toiminut kuusi Proakatemia lähtöistä opiskelijaa. 

Tällä hetkellä Portaalin Pojat Oy työllistää kolmen omistajan lisäksi kolme osa-aikaista 

työntekijää. Yritys on toiminut aikaisemmin Eventa Creative osuuskunnan 

aputoiminimenä, Portaali VR. Osakeyhtiöksi irtautuminen tapahtui heinäkuussa 2018. 

Toimin Portaalin Pojat Oy:ssä talousjohtajana ja oma mielenkiintoni koostuu siitä, millä 

tavoin strategiaa pystyy rakentamaan, kun lasketaan budjettia, tarkastellaan menneisyyttä 

ja ennustetaan tulevaa. Talousjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin tuottaa 

relevanttia ja ajankohtaista tietoa yritykselle johdolle ja henkilökunnalle, joka on helposti 

ymmärrettävissä.  

 

Tavoite ja tarkoitus 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda selkeästi esille strategian luomisen vaiheita ja siinä 

apuna käytettäviä talouden työkaluja. Opinnäytetyn tarkoituksena on luoda Portaalin 

Pojat Oy:lle toimiva strategia budjetti-, kassavirta- ja kannattavuuslaskelmia apuna 

käyttäen.  

 

Toteuttaminen 

Strategiaa varten määritettiin tavoitteet, jotka jaettiin kolmeen alakategoriaan. Näiden 

tavoitteiden pohjalta eri kategorioille määriteltiin lyhyemmät ajanjaksot selkeyttämisen 

vuoksi. Tavoitteiden tueksi haettiin dataa eri lähteistä: kirjanpidosta, käyttöasteista, 

menneistä prosesseista. Niiden pohjalta luotiin budjettilaskelmat, arvot, missio ja visio, 

sekä vuosikellot markkinointiin ja strategisiin toimenpiteisiin.  
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Raportin rakenne 

Opinnäytetyössä perehdytään aluksi siihen, mistä osatekijöistä strategia muodostuu ja 

mitkä ovat sen luomiseen liittyvät kannattavimmat talouden mittarit (luvut 2 ja 3). Tämän 

jälkeen kuvataan Portaalin Pojat Oy:n (myöhemmin tekstissä lyhyemmin Portaali) 

strategian suunnittelun vaiheet toimenpiteineen (luku 4). Strategia sekä kaikki 

talousmateriaali on toimitettu toimeksiantajalle erikseen ja salassa pidettävyyden takia, 

niitä ei esitellä opinnäytetyössä. Toimeksiantajalle on toimitettu strategiset toimenpiteet 

vuodelle 2019, budjettilaskelma sekä kassabudjetti. Lopuksi arvioidaan opinnäytetyön 

toteuttamista ja pohditaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä (luku 5). 
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2 STRATEGIA 

 

 

2.1 Strategian lähtökohdat 

 

Strategia ja sen luominen yritykselle on yksi olennaisista toiminnoista, jos haluaa 

kasvattaa yritystoimintaa. Strategialla käsitteenä on pitkä historia. Itse sana polveutuu 

kreikankielisestä sanasta ”strategos”, joka on merkinnyt sodan johtamisen taitoa. 

Strategiaa voidaan soveltaa moneen elämän osa-alueeseen. Urheilujoukkueet käyttävät 

myös strategioita toisen joukkueen voittamiseen. Strategian tavoitteena on, että koko tiimi 

työskentelee saman päämäärän saavuttamiseksi samalla tavalla. Yritysmaailmassa 

strategiaa toteuttaa yrityksen ylin johto. (Kamensky 2010, 16) 

 

Yritysmaailmassa strategian termiä alettiin käyttää 1900-luvun puolivälissä. 

Tunnetuimpia strategian pioneereja ovat esimerkiksi SWOT-analyysin kehittänyt Albert 

Humphrey, Ansoffin ikkunan luonut Igor Ansoff sekä Boston Consulting Group, jotka 

kehittivät Bostonin ikkunan. Nykyaikana on alettu käyttää termiä strateginen johtaminen 

(Kamensky 2010, 16).    

 

   

2.1.1 Mihin strategiaa tarvitaan? 

 

Yritysmaailmassa strategian lähtökohtana on kilpailutilanne. Yrityksen tavoitteena on 

kasvattaa liiketoimintaa ja täten tuottaa omistajilleen voittoa. Kilpailtuja aloja hallitsevat 

ne yritykset, joilla strategiaa on onnistuttu toteuttamaan tarkoituksen mukaisesti. On 

myös olennaista tajuta, että ilman kilpailutilannettakin yritys tarvitsee strategiaa. On 

osattava tunnistaa oma tilanne ja arvioida, että onko oikeasti sellainen tilanne, ettei 

kilpailua ole. Pitää myös pystyä arvioimaan aikaa eteenpäin, jolloin varaudutaan tulevaan 

kilpailuun. (Lukkarinen 2017) 

 

Strategiaa voidaan käyttää myös hahmottamaan yrityksen yhtenäistä suuntaa. Suunta voi 

olla hukassa myös yksityisyrittäjällä, mutta tavanomaisempaa se on yrityksissä, jossa on 

paljon henkilökuntaa. Herää kysymyksiä, miksi olemme täällä? Onko yrityksellä ja 

työpanoksella olemassa jokin suurempi tarkoitus? Strategian ja sisäisen viestinnän avulla 

saadaan tavoite kirkastettua jokaisen henkilöstön jäsenen mieleen siten, että yrityksen 
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visio on kaikille kirkas. Tarkoitus on saada strategia osaksi joka päiväistä toimintaa. 

Tällöin johtamisesta ja henkilöstön motivoimisesta tulee helpompaa. (Kamensky 2010, 

17) 

 

 

2.1.2 Strategiatyöskentely 

 

Strategian työstäminen lähtee tavoitteiden asettamisesta (kuvio 1). Tavoitteet voivat olla 

lyhytaikaisempia, mutta yleensä tavoitteita asetetaan useammalle tilikaudelle. Tavoitteet 

voidaan jakaa neljään osa-alueeseen: Taloudellisiin tavoitteisiin, kehittämistavoitteisiin, 

ulkoisen- ja sisäinen tehokkuuden tavoitteisiin. (Kamensky 2010, 209) Taloudellisten 

tavoitteiden tarkoituksena on yrityksen omistajien ja muiden sidosryhmien taloudellisen 

hyödyn takaaminen. Taloudelliset tavoitteet pyrkivät takaamaan, että henkilöstölle 

maksetaan palkkaa ja yritys menestyy. Koska strategiatyöskentelyn tarkoituksena on 

katsoa ja pyrkiä vaikuttamaan tulevaisuuteen, on olennaista valita kehittämistavoitteita 

yritykselle. Kehittämistavoitteet määritetään niiden tekijöiden perusteella, mihin yritystä 

halutaan viedä. Siihen liittyy paljon ulkopuolisia tekijöitä. Esimerkiksi teknologia-alalla 

oleva yritys joutuu pohtimaan teknologian kehitystä, tulevaisuuden toimenpiteitä 

suunniteltaessa. Virtuaalitodellisuuden alalla vastaavaa teknologiakehitystä ovat 

laitteiden kehittyminen ja sen tuomat mahdollisuudet. Taloudellista ja kehittämistä 

kuvaavat tavoitteet ovat vahvasti linkittyneet yrityksen toimintaan. Tällöin on järkevää 

pohtia yrityksen ulkoisia ja sisäisiä tehokkuuden tavoitteita. Ulkoisen tehokkuuden 

tavoitteisiin kuuluu esimerkiksi asiakkaat (Kamensky 2010, 209). Tavoitteeksi voidaan 

määrittää asiakkaiden tyytyväisyys tai käyttöaste. Ulkoisen tehokkuuden tavoitteet ovat 

kuitenkin riippuvaisia yrityksen ulkopuolisista tekijöistä, joten niiden tueksi tarvitaan 

sisäisen tehokkuuden tavoitteita. Tavoitteet ovat yrityksen prosesseja, joilla saavutetaan 

taloudelliset-, kehitykselliset-, ja ulkoisen tehokkuuden tavoitteet.  
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KUVIO 1. Strategiset tavoiteryhmät ja niiden vuorovaikutus (Kamensky 2010) 

 

Strategiatyöskentelylle on tavoitteiden lisäksi valittu tähän opinnäytteeseen visio, missio 

ja arvot. Visio on pitkän aikavälin näkemys siitä, missä halutaan olla. On tärkeää pystyä 

muokkaamaan omaa toimintaympäristöä varsinkin teknologia-alalla, jossa laitteiden 

kehitys ja trendit vaihtuvat todella nopeasti. Virtuaalitodellisuuden markkinat ovat todella 

nuoret ja vielä monelle aihe, josta ei tiedetä mitään. Tämänlaisessa ympäristössä vision 

rakentaminen helpottaa suunnan valitsemista. Vision kirkastaminen yritykselle auttaa 

myös kehitystavoitteiden luomisessa, koska pystytään tekemään päätös siitä, mitä asioita 

halutaan tulevaisuudessa toteuttaa. Missio pyrkii tarkentamaan yrityksen sisäistä 

viestintää siitä, mitä halutaan olla ja miksi olemme olemassa? Missio syntyy usein jo 

yrityksen alkuvaiheissa, kun päätetään ryhtyä ratkomaan jotain ongelmaa. Yritykset 

valitsevat mission jo ensimmäisenä, jotta liikeideaa on helppo esitellä ja myydä. Arvot 

ohjaavat yrityksen päivittäistä toimintaa. Ne ilmenevät vahvasti yrityksen 

käyttäytymisessä. Arvomaailmaan yrityskulttuurissa liittyy viestintä sidosryhmille. 

Esimerkiksi asiakkaille tarjottu palvelu voi olla sidoksissa yrityksen arvoihin. (Yrityksen 

perustaminen n.d.) 

 

 

2.2 Talouden työkalujen vaikutus strategiatyöskentelyssä 

 

Strategian suunnittelu ei ensimmäisenä tarvitse talouden näkökulmaa. Jotta konkreettiset 

toimenpiteet eivät perustuisi tuntemuksiin tai unelmiin, olisi syytä tuoda taloudellista 

 

Ulkoinen 

tehokkuus 

Taloudelliset 

tavoitteet 

Kehittämis-

tavoitteet 

Sisäinen 

tehokkuus 
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faktaa suunnitelmien pohjaksi. Talouden työkalujen avulla luodaan selitys ja turva 

toimenpiteiden taustalle ja minimoidaan riskiä. Taloudelliset tavoitteet ovat myös selkein 

mittari toiminnan onnistumiselle. Niiden seuraaminen on kaikista yksiselitteisintä. 

Strategian ohelle valittavat talouden työkalut ovat tässä opinnäytetyössä budjetointi, 

kassabudjetti ja talouden tunnusluvut. Tarkemmin vaikutuksia strategiaan ja työkalujen 

toimivuutta esitellään kappaleessa 3. (Hyyppä 2015) 

 

Ulkoisen- ja sisäisen tehokkuuden mittareina talous toimii myös todella hyvin. Yrityksen 

tekemää voittoa voidaan tarkastella ja siitä maksettuja osinkoja. Useamman vuoden 

analysoinnilla voidaan nähdä, ovatko tavoitteet onnistuneet vai tarvitaanko tehdä 

korjaavia toimenpiteitä. Sisään tuleva rahamäärä kertoo, ovatko esimerkiksi myynnin ja 

markkinoinnin prosessit olleet tehokkaita. Kuitenkaan talous ei riitä itsessään luomaan 

yritykselle strategiaa, vaan tueksi tarvitaan sanallisia tavoitteita ja suuntaviivoja. 

(Kamensky 2010, 46) 

 

Strategian jalkauttamisessa vaikuttavat kaksi tekijää: ymmärtääkö henkilöstö strategian 

sisällön ja ovatko he valmiita sitoutumaan siihen. Molemmat linkittyvät hyvin paljon 

toisiinsa. Strategia voidaan ymmärtää, mutta kukaan henkilöstöstä ei ole valmis 

sitoutumaan siihen. Pk-yrityksessä strategian jalkauttaminen on helpompaa kuin isossa 

yrityksessä, jossa työntekijöitä voi olla satoja ja eri tehtävissä. Pienemmän yrityksen 

etuna on se, että työntekijöitä voidaan valita oman arvomaailman ja strategian pohjalta. 

Ymmärrettävyyttä helpottaa paljon se, että strategia on tarpeeksi yksinkertainen. 

Henkilöstö on sitä sitoutuneempi, mitä helpommin strategia heille ilmaistaan. Strategian 

jalkauttaminen henkilöstöön voidaan ilmaista tavoitteiden ja arvojen kautta. Oleellista on, 

että organisaation osastoille esitetään tavoitteet relevantissa ulkoasussa. Esimerkiksi 

myyntitiimille esitetään tavoitteet myynnin kannalta. Strategian on kuitenkin 

ensisijaisesti johdon työkalu, joten päävastuu toteutuksesta on johdolla. Strategian 

kuuluisi näkyä päivittäisessä toiminnassa. Organisaatio toimii niillä pelisäännöillä, joita 

johto on heille esittänyt. (Hammarsten 2017) 

 

Johtaminen on olennainen osa yritystoimintaa. Myös strategian jalkauttamisessa sillä on 

merkittävin rooli. Johdon tehtävänä on varmistaa, että organisaatio yhdessä tuottaa 

tulosta. (Kamensky 2010, 47) Strategisessa johtamisessa keskitytään tarkasti niin 

ihmisten kuin asioiden johtamiseen. Voidaan puhua vuorovaikutusjohtamisesta ja 

strategian kannalta olennaisinta on varmistaa, että organisaatio liikkuu oikeaan suuntaan. 
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Strategian seuraamisessa on osattava puuttua tarpeeksi ajoissa niihin tekijöihin, jotka 

estävät toimintaa. Johdon on tehtävä selväksi henkilöstölle, että strategiaa eletään joka 

päivä. Yrityksen johto määrittää myös seurattavat toimenpiteet, aikavälin ja mittarit, joilla 

onnistumista mitataan. Henkilöstölle voidaan esimerkiksi kuukausittaisissa palavereissa 

esittää prosessin etenemistä, sekä kertoa uusia tavoitteita. Esimerkiksi myyntitiimille ei 

ole olennaista kertoa kokonaisen vuoden tavoitteita, vaan jakaa sitä pienempiin, helposti 

pureksittaviin palasiin. (Hammarsten 2017) 
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3 TALOUDEN TYÖKALUT 

 

 

3.1 Sisäinen laskenta 

 

Yrityksen talouden toimenpiteet jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen laskentaan. Ulkoisella 

laskennalla tarkoitetaan kirjanpitoa ja yrityksen sidosryhmille toimitettavia raportointeja. 

Yrityksen sidosryhmiä ovat mm. Verohallinto, erilaiset viranomaiset sekä yrityksen 

sijoittajat. Ulkoisen laskennan tärkein tehtävä on laatia tilikauden lopuksi yrityksen 

sidosryhmille tilinpäätös. Tilinpäätöksessä on nähtävillä yrityksen tilikauden tulos ja 

varallisuusasema. (Taloushallinto. 2018) Ulkoinen raportointi on tiukasti määritelty 

esimerkiksi kirjanpitolailla sekä verotukseen liittyvissä laissa.  

 

Tässä opinnäytetyössä kuitenkin keskitytään sisäiseen laskentaan. Toisin kuin ulkoinen 

laskenta, sisäinen laskenta ei ole lainalaista. Se, miten sisäistä laskentaa toteutetaan, on 

täysin yrityksestä riippuvaa ja monissa alkavissa yrityksissä sisäisen laskennan 

puuttuminen voi koitua kompastuskiveksi. Yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa voittoa 

omistajilleen. Yrityksen johdon tehtävänä on varmistaa, että yrityksen toiminta kehittyy 

sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. (Syvänperä & Lindfors 2014, 11) 

 

Johdon laskenta pyrkii keskittymään tulevaisuuteen. Erilaisten työkalujen avulla tuotettu 

data analysoidaan ja muutetaan konkreettisiksi tavoitteiksi. Tärkeimpänä työkaluna 

toimii budjetointi. Johdon laskennan toimenpiteillä ennustetaan esimerkiksi tulevaa 

kassavirtaa ja täten yritys pystyy mahdollistamaan vakavaraisuuden. Ennustaminen 

mahdollistaa muidenkin kuin talouden toimenpiteiden kehittymisen. Esimerkiksi 

markkinointiin voidaan kohdistaa rahaa entistä tehokkaammin. (Tenhunen 2013) 

 

 

3.1.1 Budjetointi 

 

Yrityksen talouden suunnittelua harjoitetaan pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Budjetoinnin 

avulla suunnitellaan yrityksen toimenpiteet siten, että tiettynä ajanjaksona saavutetaan 

mahdollisimman edullinen tulos. (Syvänperä & Lindfors 2014, 10) 
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Normaali budjettikauden pituus on tilikausi. Yleisesti ottaen puhutaan paljon, että kuinka 

paljon on budjetista jäljellä. Esimerkiksi työntekijöiden virkistykseen käytetään 

yrityksessä budjettikauden aikana 2000€, joka yleensä käytetään tilikauden loppuun 

mennessä. Tiettyihin liiketoiminnallisiin ratkaisuihin keskittyessä budjettia ei välttämättä 

kuluteta loppuun, jolloin arvio kuluista on ollut suurempi kuin todellisuudessa. Näitä 

ylijäämiä voidaan kohdentaa toisiin liiketoiminnan alueisiin tai siirtää varallisuutta ensi 

tilikauden budjettiin. Budjetti tulisi laatia siten, että koko organisaatio pystyy 

sisäistämään yritykselle asetetut tavoitteet. Tavoitteiden tulisi olla myös mielekkäitä, jotta 

yrityksen henkilöstö pysyy motivoituneena. On todettu, että yrityksen paras lopputulos 

saavutetaan, kun budjetti on haastava, mutta mahdollinen saavuttaa. Alempi tavoitetaso 

tulee helpommin toteen, mutta yritys olisi pystynyt saavuttamaan paremman 

lopputuloksen.  Liian korkean tavoitetason asettaminen saattaa olla liian 

kunnianhimoinen ja olla esteenä tuloksellisen lopputuloksen saavuttamiselle. (Syvänperä 

& Lindfors 2014, 12) 

 

Budjetointia voidaan seurata raportoinnin avulla. Raporttien aikaväliksi voidaan 

määrittää kuukausittainen raportointi tai neljännesvuosittainen raportointi. Liian tiheällä 

aikavälillä ei ole välttämättä kannattavaa raportoida. Raporttien tulisi aina sisältää 

oikeanlaista ja ajankohtaista tietoa. Raportoinnin tueksi käytetään kirjanpitoa. 

Kirjanpidosta selvitetään yrityksen kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset tulot ja 

menot, joista saadaan selville, onko asetetut tavoitteet saavutettu. Liian tiheällä aikavälillä 

tuotettu raportointi aiheuttaa kirjanpidolle turhaa työtä, eikä sen ajankohtaisuudella ole 

merkitystä, kun ei päästä tarkastelemaan tarpeeksi pitkää ajanjaksoa. Portaalissa on 

käytössä budjetoinnin tueksi raportointi, mikä tarjoaa tietoa käyttö- ja myyntikatteista.  

Budjetoinnin suunnitteluun tarvitaan seuraavan tilikauden suunnitelmat.  Budjetin 

laatimiseen tarvitaan erilaista tietoa yrityksen eri liiketoiminnoista. Tietoa kerätään 

esimerkiksi myynnistä, kuluista ja investoinneista. Ennen kokoomabudjetin laatimista, 

työskentely aloitetaan osabudjeteista. Osabudjetteja ovat: tulosbudjetti, kassabudjetti 

sekä tase-ennuste. (Syvänperä & Lindfors, 2014, 14) 

 

Budjetin työstäminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, ennen seuraavan budjettikauden 

alkamista, jotta keritään kartoittamaan tietoa eri liiketoiminnan lähteistä, sekä 

suunnittelemaan tulevaa ajanjaksoa. Ennen budjetin asettamista toimintaan, se tulee 

hyväksyttää yrityksen hallituksella. Syvänperän ja Lindforsin (2014, 16) mukaan 

Budjetin laatiminen jaetaan seuraaviin työvaiheisiin: 
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1. Toimintasuunnitelma ja kartoitukset: 

a. Aluksi on syytä selvittää, mihin suuntaan ja miten yritystä halutaan viedä. 

Mitkä ovat sellaiset tekijät, joilla yritys kehittyy markkinoilla ja saavuttaa 

paremman lopputuloksen.  

b. Miten tavoittaa oikeat henkilöt ja mitkä ovat markkinoinnilliset tavoitteet. 

c. Tarvitseeko yrityksen tehdä tilikauden aikana investointeja. 

d. Onko yrityksen henkilöstötilanne ajan tasalla. Tarvitseeko hankkia lisää 

työntekijöitä. 

 

2. Osabudjetit: Osabudjetit valmistellaan täysin yrityksen tarpeiden mukaan.  

osabudjetteja voivat olla seuraavat: 

a. Myyntituotot 

b. Ostot/tuotanto 

c. Henkilöstökulut 

d. Liiketoiminnan muut kulut 

e. Investoinnit ja 

f. Henkilöstöresurssit 

 

3. Kokoomabudjetti: 

Osabudjeteista muodostetaan kokoomabudjetit. 

 

4. Kokoomabudjettien tarkastus: 

Kokoomabudjeteista tarkastetaan, että ne vastaavat tilikaudelle asetettuja 

tavoitteita. Tässä on aiheellista huomioida, että tavoitteet ovat tarpeeksi haastavia 

sekä selkeitä, jotta henkilöstö pystyy sisäistämään tavoitteet. 

 

5. Lisäykset ja korjaukset: 

Varsinaiseen budjettiin tehdään ehdotuksien pohjalta tarvittavat lisäykset ja 

korjaukset. 

 

6. Hallituksen hyväksyntä 

Ennen budjettikauden alkua yrityksen johto hyväksyy budjettiehdotuksen.  
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Yritys voi valita minkälaisella tavalla alkaa toteuttaa budjetointia. Syvänperän ja 

Lindforsin (2014, 17) mukaan on olemassa neljä erilaista tapaa: 

- Kiinteä 

- Tarkistettava 

- Rullaava 

- Liukuva budjetti 

 

Ennen tilikauden alkamista laaditaan kiinteä sekä tarkastettava budjetti. Niiden erona on 

se, että kiinteä kestää koko tilikauden, mutta siihen ei tehdä matkan varrella muutoksia. 

Budjettikauden tuloksia verrataan suoraan kiinteään budjettiin. Tarkastettavassa 

budjetissa lukuja tarkastellaan lyhyemmissä ajanjaksoissa, esimerkiksi kvartaaleissa. 

Tarkastettavan budjetin ero kiinteään tulee siinä, että yrityksen ulkopuoliset tekijät 

otetaan huomioon, esimerkiksi myyntiin tai kustannuksiin vaikuttavat tekijät. 

Rullaavassa budjetoinnissa tehdään samoin kuin kiinteässä ja tarkistettavassa koko 

tilikauden mittainen budjettisuunnitelma, mutta siihen lisätään aina uusi kuukausi tai 

kvartaali. Uusi budjettierä lisätään aina edellisen loppuessa. Liukuva budjetointi sopii 

yrityksille, jotka valmistavat fyysisiä tuotteita ja ovat riippuvaisia raaka-aineiden 

kustannuksista. Liukuvassa budjetoinnissa muuttuvat kustannukset merkitään sen 

mukaan, kuinka paljon tuotteita aiotaan valmistaa. (Syvänperä & Lindfors 2014, 18) 

 

Aloittavassa yrityksessä lähdetään liikkeelle nollapohjaisella budjetoinnilla, koska 

yrityksestä ei ole saatavilla vielä asianmukaista tietoa. Nollapohjainen budjetointi 

perustuu arvioihin ja eri lähteistä saatuun tietoon. Aloittavan yrityksen kannattaakin 

strategisesta näkökulmasta teettää markkinoihin liittyvää tutkimusta, sekä vertailla 

esimerkiksi eri tavarantoimittajien hintoja. Toimiva yrityskin voi käyttää nollapohjaista 

budjetointia, jos se esimerkiksi haluaa muuttaa toimintatapoja tai ettei viime tilikauden 

luvut muuta päätöksentekoa. Tämän tarkoituksena on kyseenalaistaa yrityksen toimintaa. 

(Syvänperä & Lindfors 2014, 16) 

 

Budjetin käytännön laatiminen voidaan jakaa kahteen menetelmään. Ensimmäisessä 

vaihtoehdossa budjetti laaditaan yrityksen johdon asettamien tavoitteiden mukaisesti ja 

sillä pyritään ohjaamaan eri osastoja tai yksikköjä tulosvastuuseen. Tavoitteet ja 

kulurakenne ovat täysin riippumattomia alemman portaan sananvallasta. Tällöin budjettia 

voi olla vaikea sitouttaa henkilöstölle. Yrityksen varallisuuden ollessa vähissä, tämä 

saattaa kuitenkin olla parhain vaihtoehto. (Syvänperä & Lindfors 2014, 18) Toinen 
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menettelytapa on joustavampi. Budjettia laatiessa pyritään vuorovaikutukseen eri 

yksiköiden kanssa ja tavoitteena on, että eri yksiköt tarjoavat johdolle esityksen omasta 

osabudjetista. Tässä menettelyssä ongelmaksi voi muodostua, että tulosyksikkö ei tajua 

yrityksen kokonaiskuvaa, vaan budjetti laaditaan täysin omien tarpeiden mukaisesti, eikä 

tällöin ole yrityksen liikevaihtotavoitteiden saavutettavissa. Hyötynä on, että henkilöstö 

on motivoituneempaa ja ymmärtää heille asetetut tavoitteet.  

 

Budjetin laatiminen aloitetaan osabudjettien tekemisestä. Yrityksen eri yksiköiden tai 

pienemmissä yrityksissä toimintojen tietoa aletaan kerätä. Esimerkiksi myynnin kuluja ja 

menoja aletaan kartoittaa. Myyntibudjetti voi yksinkertaisuudessaan sisältää myytävien 

tuotteiden hinnat kerrottuna tavoitemäärällä, kuinka paljon halutaan myydä. Toinen 

lähestymistapa on määrittää liikevaihto tavoite ja jakaa myynnilliset tavoitteet sitä kautta 

tuotteille. Esimerkki myyntibudjetista (taulukko 1): 

 

TAULUKKO 1. Myyntibudjetti 

 

Tuote/palvelu kpl á-hinta budjetti/tilikausi 

Elämystunti  3000 36 108 000 

Yksityistilaisuus 250 440 110 000 

Seuraavan tilikauden liikevaihto  218 000 

 

Myyntibudjettia voi tehdä todella yksityiskohtaisella tasolla. Budjetti voidaan jakaa 

kuukausittaisiksi ja päivittäisiksi tavoitteiksi. Varsinkin yrityksen henkilöstön on 

helpompi sisäistää tavoitteet, jos johto pystyy pilkkomaan tavoitteet pienemmiksi 

palasiksi.  

 

Toinen hyvä esimerkki on markkinointi. Koska markkinointi ja myynti vahvasti 

korreloivat toisiaan on tärkeää laittaa ne samalle viivalle budjetointia miettiessä. 

Osabudjeteissa vuosittaiset kustannukset jaksotetaan, eli jaetaan kuukausittaisiksi 

kuluiksi. Tämän laisia kuluja voivat olla esimerkiksi eläkevakuutusmaksut tai verot, jos 

yritys on vuosi-ilmoittaja. Osabudjeteista laaditaan tulosbudjetti, johon 

suoritusperusteisesti kirjataan yrityksen tulot ja menot. Budjettia laadittaessa on syytä 

ottaa huomioon, että minkälainen ja -tasoinen budjetti yritykselle rakennetaan. 

Esimerkiksi pk-yrityksen ei ole syytä rakentaa monimutkaista ja hankalasti seurattavaa 

budjettia, koska yrityksen toimintoja on vähemmän kuin isolla yrityksellä. Kaikki luvut, 
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mitä tulosbudjettiin laitetaan, ovat arvonlisäverottomia. Veroja ei tässä kohtaa huomioida, 

koska myynnistä maksetaan veroa valtiolle ja ostoista maksettuja veroja voidaan vähentää 

yrityksen verotuksessa. (Verohallinto 2017) 

 

Tulosbudjetin avulla voidaan laatia yritykselle kassabudjetti. Kassabudjetti ilmentää 

yrityksen rahaliikennettä ja siinä esiintyvien lukujen tulee olla arvonlisäverollisia. 

(Syvänperä & Lindfors, 2014, 19) Esimerkiksi asiakas maksaa palvelusta 36 € sisältäen 

alv 10%. Koska asiakas maksaa koko summan, on kassabudjettiin merkattava se 

kokonaisuudessaan. Myös ostojen arvonlisävero on merkittävä kassabudjettiin, koska 

tililtä lähtevä suoritus vuokranmaksuun on arvonlisäverollinen. Verovähennykset 

voidaan merkitä myös kassabudjettiin. Pääsääntöisesti yritykset, jotka tarjoavat 

kulttuuripalveluita, tilittävät myynneistään 10% arvonlisäveroa. Ostot, esimerkiksi 

vuokra on 24% alaista arvonlisäveroa. Ostoista maksettu arvonlisäveron määrä ylittää 

myyntien määrän ja verohallinnolta tulee palautuksia. (Verohallinto 2018) 

 

Kassabudjetin ja osabudjettien avulla pystytään laatimaan tase-ennuste. Oikein tehty tase-

ennuste auttaa yrityksen johtoa ennakoimaan esimerkiksi lisääntyneen rahoituksen 

tarvetta. Tällöin johto pystyy tarpeeksi aikaisin reagoimaan tarvittaviin muutoksiin ja 

rahoituksen lisäämiseen. Tase-ennuste pyrkii arvioimaan yrityksen taloudellisen aseman 

budjettikauden lopulla. (Syvänperä &Lindfors, 2014, 66) Tase-ennusteella pystytään 

myös ennustamaan yrityksen vakavaraisuuden kehittymistä, jolloin tarkistellaan oman 

pääoman suhdetta vieraaseen pääomaan. Lisäksi selviää, kuinka paljon yritys omistaa 

koneita ja kalustoja, sekä esimerkiksi pystytään arvioimaan poistojen nopeutta. 

(Verohallinto 2018) 

 

Raportointi ja seuranta ovat olennainen osa budjetointia. Tarvittaviin muutoksiin on 

reagoitava ja toimintaa on ohjattava kannattavampaan suuntaan. Raportointia 

suunniteltaessa on syytä pohtia, kuinka tarkasti ja tiheästi seurantaa tehdään. (Syvänperä 

& Lindfors 2014, 76) 

 

Budjettiseuranta:  

Budjetointi à       Toteutumien à    poikkeamien analysointi à       korjaavat  

(Tavoitteet)          seuranta                ja johtopäätökset  toimenpiteet 

 

KUVIO 2. Budjettiseurannan vaiheet (Syvänperä & Lindfors 2014) 
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Budjettiseuranta tehdään yhteistyössä kirjanpitäjän kanssa, jonka tarkoituksena on tuottaa 

liikkeen johdolle tietoa toteutuneista kuukausista. Budjettiseurannassa on tärkeää, että 

kaikki toteutuneet luvut vastaavat budjettisuunnittelussa käytettyjä mittareita. 

Käytännössä kirjanpito-ohjelmasta voidaan tulostaa suoritusperusteinen toteuma valitulle 

ajanjaksolle. (Syvänperä & Lindfors 2014, 211) 

 

 

3.1.2 Kassabudjetti 

 

Yrityksen varallisuus voi olla tiukoilla varsinkin, jos kasvu on nopeata. Uusin laitteisiin 

investoiminen voi vaarantaa yrityksen maksuvalmiutta ja lisätä maksumuistutuksien sekä 

perintäerien määrää. Tällöin yritys ajautuu kassakriisiin. Rahoitusta voidaan ennakoida 

tekemällä kassabudjetti. Kassabudjetti laaditaan tulosbudjetin tavoin, mutta siinä on 

muutamia eroja. Ensinnäkin kassabudjettiin merkattavat luvut sisältävät arvonlisäveron, 

koska tällöin pystytään suoraan tarkastelemaan kassaan tulevia ja lähteviä maksuja. 

Maksut merkitään maksuperusteisesti, koska tarkoitus on ilmentää kuukausittaista 

rahaliikennettä. Arvonlisäverojen osuudet lasketaan erikseen yrityksen toimintatavoista 

riippumatta. Ainoa riippuvuus arvonlisäverojen maksussa on, että onko yritys kuukausi 

vai vuosi-ilmoittaja. Kassabudjetilla saadaan yritykselle mahdollisimman hyvät 

maksuehdot sekä halvat rahoituskulut ja maksimaalinen tuotto ylijääville rahoille. 

(Bisnes.fi n.d.)  

Kassabudjettia aloittaessa merkitään alkusaldo, jotta pystytään erottelemaan yrityksen 

kassavarat tietyillä ajanjaksoilla. Negatiiviseksi jäävä loppusaldo tarkoittaa, että 

yrityksellä ei ole maksuvalmiutta ja lisärahoituksen tarve on mahdollinen. Toinen 

vaihtoehto on muuttaa toimintatapoja, mutta jossain liiketoiminnoissa se voi olla todella 

vaikeata. Kassabudjetin perimmäinen tarkoitus on ilmentää, kuinka paljon ja milloin 

yrityksellä on rahaa käytettävissä (Syvänperä & Lindfors, 2014, 50) 

 

Kassabudjettiin kerätään käytännössä myyntisaamiset, ostovelat ja arvonlisäveron 

suoritteet, joita vertaillaan keskenään. Budjettiin lisätään myös henkilöstöjen nettopalkat, 

jotka selviävät talousohjelman palkkakirjanpidosta. Kun saatavista vähennetään ostot, 

saadaan selville jääkö kassa positiivisen vai negatiivisen puolelle. (Syvänperä & Lindfors, 

2014, 50) Kassabudjettia ei suoraan pysty seuraamaan yrityksen kirjanpidosta. 

Kassajärjestelmän kuukausittainen raportti yhdistettynä pankkitilin tiliotteeseen antaa 
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monessa tapauksessa vaadittavat tiedot kassabudjetin seuraamiseen. Juoksevat 

kustannukset linkittyvät kivijalkaliikkeessä pelattuihin minuutteihin, joten on laskettu, 

että myyntikate kattaa juoksevat kustannukset. Kun kassan myyntiraporttia, johon on 

myös linkitetty laskutus, verrataan hankintoihin kuukausitasolla, saadaan helposti 

selvitettyä yrityksen kassavarat.  

3.1.3 Talouden tunnusluvut 

 

Yrityksen kirjanpidon tuottama lakisääteinen tilinpäätös on yksi yrityksen merkittävin 

raportti sen sidosryhmille. Sen tarkoituksena on osoittaa liiketoiminnan laillisuus. 

Kuitenkin sidosryhmät eivät ole ainoat, jotka saavat tilinpäätöksestä olennaista tietoa. 

Tilinpäätös kertoo yritykselle sen tuloksen ja vakavaraisuuden. Näitä tietoja voidaan 

niputtaa helpommin ymmärrettävään muotoon käyttämällä tunnuslukuja apuna. 

Tunnusluvut ovat laskennallisia kaavoja, joiden avulla voidaan laskea kannattavuutta, 

maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta. (Syvänperä & Lindfors 2014, 97) Hyvän tunnusluvun 

tulisi olla helposti ja samanlaisesti laskettavissa vuodesta toiseen. Sen tulisi myös pystyä 

reagoimaan muutoksiin, joita tapahtuu yrityksessä, jotta muutoksiin pystytään 

reagoimaan. Lukuja olisi syytä tarkastella useammalta vuodelta, jotta toimintaa pystytään 

arvioimaan realistisesti. Aloittaneen yrityksen toiminnan laskeminen tunnuslukujen 

avulla vaatii varovaisuutta, koska kannattavuus saatetaan yli- tai aliarvioida. (Syvänperä 

& Lindfors 2014, 98) 

 

Kannattavuuden tunnusluvut: 

Kannattavuuden tunnuslukuja voidaan laskea tuloslaskelmasta. Ne eivät suoraan esiinny 

tuloslaskelmassa ja tietoa on osattava kerätä eri tuloslaskelman kohdista. Yleisimpiä 

kannattavuuden tunnuslukuja ovat myyntikate, käyttökate sekä nettotulos. (Keränen 

2017) 

 

Myyntikate lasketaan siten, että liikevaihdosta vähennetään yrityksen muuttuvat 

kustannukset. Yrityksen myyntikate saadaan tilinpäätöksestä, kun liikevaihdosta 

vähennetään ostot tilikauden ajalta. (Alma Talent 2018) Tästä voidaan laskea myyntikate-

% seuraavalla kaavalla (1) 

 

Myyntikate-% = myyntikate / liikevaihto x 100. 
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Käyttökate voidaan laskea, kun yrityksen liikevoittoon tai –tappioon lisätään yrityksen 

mahdolliset poistot. (Alma Talent 2018) Käyttökateprosentti saadaan laskettua kaavalla 

(2) 

 

Käyttökate-% = käyttökate / liikevaihto x 100. 

 

Nettotuloksella tarkoitetaan yrityksen varsinaisen toiminnan tulosta. Siihen ei sisällytetä 

satunnaisia eriä, eikä tilinpäätössiirtojen vaikutuksia. (Alma Talent 2018) Nettotulos 

saadaan selville kaavalla (3) 

 

Nettotulos-% = nettotulos / liikevaihto x 100.  

 

Maksuvalmiuden tunnusluvut: 

Yritystoiminta voi olla kannattavaa, mutta se ei itsessään takaa, että yrityksen varat 

riittävät sen luomiin maksusitoumuksiin. Tulosbudjetin ohelle luodaan kassabudjetti, 

jossa suoritusperusteiset tapahtumat muutetaan maksuperusteisiksi. Maksuvalmiutta 

voidaan mitata kahdella tavalla: Quick ratio ja current ratio. Quick ratio ilmaisee 

nykyisten rahavarojen ja nopeasti muuttuvien varojen suhteen lyhytaikaisiin velkoihin. 

Lyhytaikaisista veloista vähennetään normaalisti asiakkailta saadut ennakot, koska ne 

eivät enää realisoidu rahaksi. Esimerkiksi Portaalilla tällaisia ennakkoja ovat lahjakortit. 

Maksu on suoriutunut jo ostohetkellä, mutta arvonlisävero on ainoa, mikä tilittyy, kun 

lahjakortti palautetaan. Tavoitearvo quick ratiolle on 1,0, koska silloin yritys pystyy 

kustantamaan kaikki lyhytaikaiset velat rahoitusomaisuudellaan. (Alma Talent 2018) 

Quick ratio saadaan laskettua kaavalla (4) 

 

Quick ratio = lyhytaikaiset saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset 

Lyhytaikaiset velat – saadut ennakkomaksut 

 

Current ration lähtökohtana on, että varasto pystytään muuttamaan rahaksi vuoden sisällä. 

Toisin kuin quick ratiossa, tässä otetaan huomioon vaihto-omaisuuden määrä. 

Palveluyrityksillä ei ole varastoa, joten molemmat tunnusluvut ovat miltei samanlaisia. 

Current ratio on hyvällä tasolla, kun arvoksi tulee 2,0. Lisäinformaatiota 

maksuvalmiuteen liittyen voidaan saada laskemalla tiettyjen talouden toimintojen 

kiertoaikoja. (Alma Talent 2018) Current ratio saadaan selville kaavalla (5) 
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Current Ratio = vaihtuvat vastaavat yhteensä 

lyhytaikaiset velat 

 

Myyntisaamisten kiertoajalla tarkoitetaan sitä, kuinka nopeasti yritykset maksavat heille 

lähetetyt laskut. Liian pitkät maksuajat voivat olla riski yritykselle, kun taas liian lyhyet 

maksuajat saattavat vaikuttaa myyntiin negatiivisesti. (Alma Talent 2018) 

Myyntisaamisten kiertoaika saadaan kaavalla (6) 

 

Myyntisaamisten kiertoaika = 365 vrk x myyntisaamiset 

liikevaihto 

Ostovelkojen kiertoaika kertoo päinvastaisen asian, kuin myyntisaamisten kiertoaika eli, 

kuinka nopeasti yritys maksaa ostositoutumisensa palveluntarjoajille. (Alma Talent 2018) 

Ostosaamisten kiertoaika saadaan kaavalla (7) 

 

Ostosaamisten kiertoaika = 365 vrk x ostovelat 

ostomenot 

 

Vakavaraisuuden tunnusluvut selventävät yrityksen varallisuutta. Vakavaraisuus riippuu 

yrityksen oman ja vieraan pääoman suhteesta. Vakavaraisemmassa yrityksessä 

omistajille on varmempaa voitonjakoa, kuin yrityksessä, jonka velkaantumisaste on 

korkeampi. Velkaantunut yritys voi olla hankaluuksissa velkoja ja niiden korkoja 

maksaessaan. Oma pääoma on nähtävissä taseen vastattavaa puolella. (Alma Talent 2018) 

Omavaraisuusaste-% saadaan kaavalla (8) 

 

Omavaraisuusaste-% = 100 x oma pääoma 

     koko pääoma 

 

 

3.2 Sisäinen laskenta strategian luomisessa 

 

Sisäinen laskenta varmistaa strategian konkreettisten toimenpiteiden kannattavuuden ja 

yrityksen varallisuuden säilyvyyden. Ilman tarkkoja rahallisia ennusteita kaikkien 

toimenpiteiden suunnittelu perustuu tuntemuksiin ja on suuri riski yrityksen 

kannattavuudelle. Esimerkiksi tunnepohjalta tehdyt investoinnit ajavat yrityksen 

kassakriisiin, jos varat eivät riitä hankintojen kustantamiseen. Strategiaan luodut 
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tavoitteet ovat usein myös lukuperusteisia. Jotta toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi 

ovat selkeät, täytyy ensin laskea yrityksen kiinteät ja muuttuvat kustannukset, jotta 

saadaan nollatulos selville. Tähän päälle tehtyjen laskelmien perusteella voidaan katsoa, 

että toimenpiteet tuloille ovat perusteellisia. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi myynnin 

kasvattaminen tai kulujen leikkaaminen. Kuitenkin on huomioitava, että myynnin 

kasvattaminen tarkoittaa henkilöstön lisäämistä, mikä tarkoittaa henkilöstökulujen 

kasvua. Toinen vaihtoehto on kulujen leikkaaminen. Se on huomattavasti vaikeampaa, 

koska sitä on aikaisemmin jo tehty. Pelien lisenssit on vaihdettu kuukausiveloituksesta, 

minuuttipohjaiseen, eikä yrityksellä enää ole leasingmaksuja.  
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4 STRATEGIAN LUOMINEN 

 

Osa strategiasta sekä kaikki talousmateriaali on toimitettu toimeksiantajalle erikseen ja 

salassa pidettävyyden takia, niitä ei esitellä opinnäytetyössä. Toimeksiantajalle on 

toimitettu strategiset toimenpiteet vuodelle 2019, budjettilaskelma sekä kassabudjetti.  

 

 

4.1 Strategian suunnittelu 

 

Strategiaa alettiin suunnitella toimeksiantajan kanssa yhdessä. Ensimmäisenä valittiin 

Portaalille tavoitteet vuodelle 2019. Tavoitteet jaettiin kolmeen osaan: Taloudelliset 

tavoitteet, kehitystavoitteet ja sisäisen tehokkuuden tavoitteet. Katsottiin, että ulkoisten 

tekijöiden tavoitteiden määrittäminen ei olisi relevanttia, koska taloudelliset tavoitteet 

sisältävät Portaalin toimialalla vahvasti melkein kaikki ulkoisen tehokkuuden tavoitteet. 

Taloudelliset tavoitteet jaettiin kuukausittain, jotta seuraaminen olisi ajankohtaisempaa 

ja tieto relevantimpaa. Kehitystavoitteet määritettiin pidemmälle ajanjaksolle. Siihen 

haettiin tietoa paljon laitevalmistajilta sekä Portaalin johdolta, joka seuraa tiiviisti alan 

trendejä. Sisäisen tehokkuuden tavoitteisiin etsittiin paljon työkaluja, joita voidaan 

käyttää jatkossa mittaamaan sisäisten prosessien onnistumista. Toimeksiantajan kanssa 

tehtiin myös markkinointisuunnitelma sekä toimintasuunnitelma. Yritykselle 

tarkennettiin myös visio ja arvot.  

 

Tietoa kerättiin paljolti edellisen tilikauden tuloksista ja verrattiin, onko tavoitteisiin 

päästy. Esimerkiksi budjetointia varten dataa kerättiin tilinpäätöksestä, omasta 

seurannasta sekä kassajärjestelmästä. Arvoja varten käytiin pitkiä keskusteluita siitä, 

minkälaisena yrityksenä kukin omistajista Portaalin näkee. Suunnittelun prosessi selviää 

kuviosta 3.  

 

KUVIO 3. Portaalin strategian suunnitteluprosessi 

 

Talouden tavoitteet suunniteltiin sen mukaan, että mitä toimenpiteitä vaatii, että Portaali 

saavuttaa tietyn tuloksen. Tavoite asetettiin haastavaksi, mutta kuitenkin mahdolliseksi 

Tavoitteet 
Ajanjaksoi

hin jako 

Tiedon 

kerääminen 

Arvot, 

missio, visio 
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saavuttaa. Omistajia kuultiin tehtäessä päätöstä varsinkin siinä, että paljonko kukin haluaa 

tienata vuoden aikana. Tavoitteiden laatimisen jälkeen alettiin toteuttaa 

budjettilaskelmaa, missä osabudjetteina käytettiin myynti- ja henkilöstöbudjettia. 

Budjettipohjana käytettiin Excel-pohjaista budjettikaaviota, joka laskee tulos- ja 

tasebudjetin, sekä luo automaattisesti kassavirtalaskelman, eli kassabudjetin. 

Henkilöstöbudjettiin kerättiin tietoa palkkakirjanpidosta, josta tarkasteltiin edellisen 

tilikauden palkanmaksua.  

 

Strategiaa lähdettiin toteuttamaan tekemällä skenaariotyöskentely Tarja Meristön 

(Meristö 2015) suunnitteleman workshopin tehtävien mukaan. Tehtävässä kartoitettiin 

alkuun omaa ydinosaamista tekemällä ydinpätevyyspuu. Seuraavaksi tehtiin PESTE-

analyysi. Näiden tietojen pohjalta laadittiin neljä tulevaisuuden skenaariota, jotka 

laitettiin priorisointi järjestykseen. Näille neljälle skenaariolle laadittiin toimenpiteet 

viidelle vuodelle. Käytäntöön vietiin heti kaksi skenaariota, joita on lähdetty 

systemaattisesti selvittelemään. Toimenpiteitä haluttiin kuitenkin lähteä pilkkomaan 

pienempiin aikakausiin, koska varsinainen mitattavuus on vasta pidemmän ajanjakson 

jälkeen. Mitattavuutta tarkastellaan siten, että vertaillaan tuloksia lähtötilanteeseen. 

Tavoitteita pilkottiin vuositasolle ja vuodelle 2019 tehtiin vuosikello (Taulukko 2) 

kalenterivuoden mukaisesti. Vuosikelloon merkittiin talouden mittareille tarkastusvälit. 

Vuosikellosta ilmenee myös, mitä konkreettisia toimenpiteitä vaaditaan, jotta 

taloudelliset tavoitteet saavutetaan. Toimenpiteitä lähdettiin myös erittelemään 

liiketoimintojen mukaan. Esimerkiksi markkinoinnille tehtiin oma budjetti, 

markkinointisuunnitelma sekä erilliset kannattavuuden tavoitteet. 

Markkinointisuunnitelmassa apuna käytettiin myös vuosikelloa, johon merkattiin kaikki 

konkreettiset toimenpiteet ja sisällöt.  
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TAULUKKO 2. Vuosikello 

 

 
 

Arvojen kirkastamisen pohjalta tehtiin Portaalin arvotemppeli (Kuva 1), jossa neljäksi 

pääarvoksi muodostuivat paras työpaikka, paras työnantaja, paras sisältö sekä paras 

asiakaskokemus. Nämä arvot luovat sukupuolineutraalin ”Portaalin Pojan.” Kaiken 

pohjalla on luotettava tiimi. Näitten pohjalta päivitettiin Portaalin perehdytysopasta.  

 

     
 

KUVA 1. Portaalin arvotemppeli 

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Ravintola-
alan 
yksityis-
tilaisuuk-
sien 
myynti

Pelipro-
jektin 
valmistu-
minen

Portaali 
Game lab 
- kurssi

Tilin-
päätös

Syntymä-
päivien 
valmis-
telu

Osa 
lomailee

Osa 
lomailee

Osa 
lomailee

Pikku-
joulu
myynti 

Pikku-
joulu
myynti 

Pikku-
joulu
myynti 

Yritysvie-
railuja ja 
uusien 
mahdolli-
suuksien 
kartoitta-
minen

Virkistys-
päivien ja 
kesän 
yksityisti-
laisuuk-
sien 
valmiste-
lut

Laajen-
tumisen 
suunnit-
telu

Polttari 
myynti

Syntymä-
päivien 
kutsujen 
lähettämi-
nen

Syntymä-
päivien 
valmis-
telut

Syntymä-
päivät

Pikku-
joulu-
myynnin 
valmis-
telu

Lahja-
kortti
myynti

Sarja-
kortti
myynti

Kanta-
asiakkuu-
den 
järjestämi-
nen

Lantrek Laajen-
tumisen 
päätös 
valmis

Pikku-
joulu
myynti

Lahja-
kortti
myynti

Firma-
liigan 
organi-
sointi

Yt-
neuvot-
telut

Pop-up 
myynti

Portaalin Poika™

Luotettava tiimi

Pa
ras

 ty
ön

an
taj

a

Pa
ras

 ty
öp

aik
ka

Pa
ras

 si
säl

tö

Pa
ras

 as
iak

ask
ok

em
us
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5 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuoda selkeästi esille strategian luomisen vaiheita ja siinä 

apuna käytettäviä talouden työkaluja. Opinnäytetyn tarkoituksena on luoda Portaalin 

Pojat Oy:lle toimiva strategia budjetti-, kassavirta- ja kannattavuuslaskelmia apuna 

käyttäen. Budjetti ja kassabudjetti olivat parhaimmat ja selkeimmät työkalut prosessin 

varrella. Budjettilaskelmaa tehdessä ongelmaksi muodostui tiedon keruun hankaluus, 

koska tietoa joutui etsimään kahden yrityksen tilinpäätöksestä. Tunnusluvuista oli hieman 

apua, mutta prosessin aikana huomasin, että niitä on kannattavampaa käyttää vasta, kun 

yritystoimintaa on takana useampi vuosi. Tämä sen takia, että silloin on vertailupohjaa 

menneisiin vuosiin. Strategian luomisessa käytetyt vision, mission arvojen ja tavoitteiden 

suunnittelu ja toteutus olivat ennalta tuttua jo Proakatemialla opiskellessa. Merkittävää 

oli se, kuinka niitä painotettiin paljon kirjallisuudessa. Strategiaa tehdessä johtamisen 

vaikutus korostui, mikä oli merkittävää huomata. Ei pelkästään riitä, että kaikki ovat 

kuulleet, mitkä ovat yrityksen arvot ja tavoitteet, vaan henkilöstöä on ohjattava ja 

opastettava tarkemmin, jotta niihin voi sitoutua. Tavoite onnistui hyvin ja käytäntöön 

meni ensimmäisenä budjettilaskelma, jonka perusteella palkattiin kaksi uutta työntekijää. 

Kassa- ja henkilöstöbudjetin avulla pystyttiin laskemaan, että yrityksellä on varaa palkata 

työntekijät kausityöhön ja mahdollisesti jatkaa heidän sopimuksiaan. Tavoitteet 

kirkastuivat strategiatyössä ja konkreettisin tuotos oli vuosikello. Vuosikello otetaan 

käyttöön heti tammikuussa 2019 ja sen tuloksia pystytään mittaamaan tammikuussa 2020. 

Arvojen pohjalta yrityksen perehdytysopasta päivitettiin ja siihen lisättiin kohta: ”Mitä 

tarkoittaa Portaalin Poikuus”, eli mitä tarkoittaa Portaalissa työskentely. 

Skenaariotyöskentely toimi hyvänä pohjana strategian luomiselle. Sillä saatiin hienosti 

niputettua kasaan omistajien ajatuksia siitä, mihin toimintaa halutaan viedä.    

 

Opinnäytteen prosessin aikana ymmärsin, että on aivan eri asia laatia strategiaa pk-

yritykselle kuin isommalle organisaatiolle. Monet kirjalliset ja nettilähteet käsittelivät 

joko kuntien tai suuryritysten strategiaa. Toiseksi ongelmaksi muodostui, että 

nettilähteiden luotettavuus ei ollut validia. Monet artikkeleista olivat konsultointiyritysten 

mainoksia. Portaalin kannattaa jatkossa kehittää seurantatyökaluja ja talousviestintää 

yrityksen sisällä. Millä tavoin viestitään tavoitteiden toteutumisesta ja kuinka usein. 

Strategiatyöskentelyä tulisi lisätä myös päivittäisessä toiminnassa ja johtamista kehittää 

sen mukaisesti.  
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