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1 Johdanto 

 

1.1 Opinnäytetyön aihe, tavoite ja rajaus 
 

Metropolia Ammattikorkeakoulun liiketalouden opetuksessa ollaan ottamassa käyttöön 

Microsoft Dynamics NAV 2013 -ohjelmistoa taloushallinnon opetuksessa. Opetuskäyt-

töön ei kuitenkaan ole sopivaa ohjeistusta, jonka avulla opiskelijat voisivat tehdä harjoi-

tuksia. Tarve tällaisten ohjeiden saamiseksi on siis olemassa. 

 

Oppimisympäristönä toimii Turun ammattikorkeakoulun koordinoima useamman am-

mattikorkeakoulun yhteishankkeena toteutettu Microsoft Dynamics NAV -ympäristö. 

Tämän ympäristön ovat toteuttaneet Enter SystemSolutions Oy ja Mavisystems Oy, ja 

ympäristö sijaitsee System Partnersin palvelimilla. Ympäristöä käytetään System Part-

nersin palvelimilta internetin yli virtuaalikoneella 2X Cloud Portalin välityksellä. Työn 

aikana tässä ympäristössä päivitettiin Dynamics NAV 2009 -versiosta Dynamics NAV 

2013 -versioon.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa ohjeet Microsoft Dynamics NAV:n käyttämiseksi 

Taloushallinnon järjestelmät -opintojaksolla. Ohjelmistolla on tarkoitus tehdä samankal-

tainen tilaus, toimitus, laskutus ja maksu -ketju, joka on tehty aiemmin käyttäen toista 

ohjelmistoa. Tehdystä aineistosta tulee pystyä tuottamaan halutut raportit. Raporttiväli-

neenä tehtyjen opinnäytetöiden perusteella kannatta käyttää SQL Reporting Services  

-palvelua (Kallio 2011, 43), mutta se on oma kokonaisuutensa, joka rajataan tämän 

työn ulkopuolelle. Halutut raportit tuotetaan MS Dynamics NAV 2013:n omilla välineillä. 

 

1.2 Toiminnallinen opinnäytetyö 

 

Tämä työ on luonteeltaan toiminnallinen opinnäytetyö. Toiminnallinen opinnäytetyö 

koostuu kahdesta osasta eli toiminnallisesta osuudesta ja raportista. Toiminnallisessa 

opinnäytetyössä yhdistetään neljä eri osa-aluetta, jotka ovat toiminnallisuus, teoreetti-

suus, tutkimuksellisuus ja raportointi. Tutkimustuloksen sijasta toiminnallisen opinnäy-

tetyön lopputulos on tuotos tai tuote, esimerkiksi kehittämistyö tai projektityö. Toimin-

nalliseen opinnäytetyöhön kuuluu toiminnallinen osuus, jossa luodaan tuotos ja sen 

lisäksi raporttiosuus, jossa tutkiva tekeminen sanallistetaan ja sitä tukemaan kerätään 
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teoriatietoa. Tässä työssä toiminnallisen osan muodostaa ohjeistus opiskelijoille NAV:n 

käyttöön. (Vilkka 2010.) 

 

1.3 Teoriaosuuden esittely 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa keskitytään niihin asioihin, jotka ovat työn kannalta 

merkityksellisiä. Koska kyseessä on taloushallinnon opettaminen Microsoft Dynamics 

NAV -toiminnanohjausohjelmistolla, työlle merkityksellisiä asioita ovat seuraavat:  

 taloushallinto itsessään, mitä siihen kuuluu ja millaisiin osiin se jakaantuu 

 taloushallinnon tietojenkäsittely ja se, miten se on muuttanut taloushallinnon työs-

kentelyä prosessimaisemmaksi 

 toiminnanohjausjärjestelmien (ERP-järjestelmät) kehittyminen ja se, mikä järjestel-

mien vaikutus on ollut taloushallintoon.  

 

Myös Microsoft Dynamics NAV:n kehitys käydään läpi, koska NAV on opetuksessa 

käytetty toiminnanohjausjärjestelmä. 

 

1.4 Toiminnallisen osuuden esittely 

 

Toiminnallisen osuuden tarkoituksena on muokata harjoitustyö sopivaksi oppimisympä-

ristössä valmiina olevaan Sportspot-yritykseen ja esittää harjoituksen tekemisen mah-

dollistava ohje. Ohje on luonteeltaan hyvin yksityiskohtainen ja se sisältää runsaasti 

kuvakaappauksia tekstiohjeineen. Sitä seuraamalla opiskelijan on mahdollista suoriu-

tua tehtävästä mahdollisimman itsenäisesti. 

1.5 Toimeksiantaja 

 

Toimeksiantaja on Metropolian Ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelma. 

Työ kuuluu talouden ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon opintoihin. Ohjetta tul-

laan käyttämään ensin laskentatoimen ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon päivä- 

ja iltaopetuksen kuuden opintopisteen Taloushallinnon järjestelmät -opintojaksolla, 

myöhemmin mahdollisesti myös englanninkielisessä opetuksessa. 

 

Liiketalouden opetus alkoi vuonna 1998 EVTEKissä eli Espoon - Vantaan teknillisessä 

ammattikorkeakoulussa. Koulutuksen hoiti Kauppiaiden Kauppaoppilaitos, Mercuria 
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Business School, sopimuskoulutuksena. EVTEKiin koulutus siirrettiin vuonna 2005. 

EVTEK ja Stadia yhdistyivät vuonna 2008 muodostaen Metropolia Ammattikorkeakou-

lun. Yhdistymisen taustalla olivat pitkäaikaisesta koulutusyhteistyöstä ja kehittämistoi-

minnasta saadut myönteiset kokemukset. (Metropolia 2013a.) 

 

Metropoliassa koulutetaan kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä teknii-

kan asiantuntijoita ja kehittäjiä 68 koulutusohjelmassa (englanninkielisiä 15) ja kahdes-

sakymmenessä eri toimipisteessä Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa. Henkilökuntaa 

on 1 250, päätoimista opetushenkilöstöä heistä on 740. Opiskelijoita on 16 700, joista 

vuonna 2012 ammattikorkeakoulututkinnon suoritti 2 290 opiskelijaa ja 210 opiskelijaa 

ylemmän AMK-tutkinnon. Liiketalouden opiskelijoita on 1 700 useassa eri koulutusoh-

jelmassa. Koulutusohjelmia ovat Liiketalous (markkinointi, laskentatoimi ja rahoitus, 

esimiestyö ja työyhteisön kehittäminen), Hankintatoimi (ylempi AMK), Yrittäjyys ja liike-

toimintaosaaminen (ylempi AMK), European Business Administration, European Ma-

nagement, International Business and Logistics, Business Informatics, Master of Bu-

siness Administration. (Metropolia 2013b.)  

 

1.6 Aikaisemmat työt samalta aihealueelta 

 

Lopullinen työ on ohje Microsoft Dynamics NAV -ohjelmalla tehtävää taloushallinnon 

harjoitustyötä varten. Etsin opinnäytetöitä, joissa oli joko tehty ohje tai jotka käsittelivät 

toiminnanohjausjärjestelmiä. Parhaassa tapauksessa ne olisivat toiminnanohjausjärjes-

telmän käyttöön tai opetusympäristöön liittyviä ohjeita. Seuraavat opinnäytetyöt olivat 

lähellä oman työni aihetta. 

 

Ville Kallio on tehnyt vuonna 2011 opinnäytetyön ”Microsoft Dynamics NAV 2009  

-järjestelmän raportointityökalut liiketalouden opinnoissa”. Työn tarkoituksena oli selvit-

tää Microsoft Dynamics NAV -toiminnanohjausjärjestelmän raportointityökalujen sovel-

tuvuutta liiketalouden koulutusohjelman opetuskäyttöön.  

 

Työ keskittyi nimensä mukaisesti vahvasti raportointiin, eikä se käsittele samoja asioita 

kuin tämä opinnäytetyö. Työn tutkimuksen tuloksena tehty huomio, että SQL Reporting 

Services -palvelu on paras tapa tuottaa raportteja, on hyödyllinen tällekin opinnäyte-

työlle. Kyseinen palvelu on käyttöliittymältään selkeä ja tekee raporttien muokkaami-

sesta huomattavasti helpompaa kuin Dynamics NAV -järjestelmän oman muokkaus-

työkalun, Object Designer, käyttäminen. (Kallio 2011, 43.) 



4 

 

  

 

Tekemällä kaikki opetuskäyttöön tarkoitetut raportit SQL Reporting Services -palvelun 

kautta, raporttien toiminnallisuus ja ulkonäkö saadaan aivan uudelle tasolle. Perustie-

dot tietokannan taulujen yhteyksistä ja SQL-kielestä ovat palvelua käytettäessä tar-

peen. Sen opettaminen raporttien tuottamiseen on perusteltua, koska sen selkeä ja 

monipuolinen käyttöliittymä tekee raporttien luomisesta ja muokkaamisesta helppoa 

jopa alaan perehtymättömälle henkilölle. (Kallio 2011, 43.) 

 

Antti Hämäläinen on tehnyt vuonna 2010 opinnäytetyön ”Microsoft Dynamics NAV  

-oppimisympäristön kehittäminen: Case BarLaurea”. Tämän opinnäytetyön tarkoitukse-

na oli toteuttaa palveluliiketoimintaan pohjautuva Dynamics NAV -oppimisympäristö 

Leppävaaran Laureaan. Hämäläisen opinnäytetyö on tehty samalle oppimisalustalle 

kuin tämäkin opinnäytetyö. Alusta on kuitenkin muuttunut käytetyn ohjelmiston version 

muututtua jo useammankin kerran: Microsoft Dynamics NAV 5 → Microsoft Dynamics 

NAV 2009 → Microsoft Dynamics NAV 2013. Työn kohteena oleva BarLaurean Cafe 

Beat’n ja asiakasravintola Flow’n ovat ravintola-alan yrityksiä, joissa toiminta on kovin 

erilaista. Reseptiikan ja kassatoimintojen hallinta ovat tämän tyyppiselle yritykselle tär-

keää. (Hämäläinen 2010.) 

 

Susanna Pesonen on tehnyt vuonna 2010 opinnäytetyön ”Palveluliiketoiminnan johdon 

raportointi ERP-ympäristössä. CASE: BarLaurea & MS Dynamics NAV”. Opinnäytetyön 

tavoitteena oli tutkia kahden eri casen kautta, kuinka hyvin ERP-ympäristö soveltuu 

palveluliiketoiminnan johdon raportointiin. Työn caset olivat Laurea Leppävaaran pien-

ravintolayritys BarLaurea ja MS Dynamics NAV -toiminnanohjausjärjestelmä. Työn lop-

putuloksena syntyi toimiva ERP-ympäristö, josta on mahdollista tulostaa liiketoimintaan 

liittyviä johdon raportteja. (Pesonen 2010, tiivistelmä). Työ keskittyi palvelualan rapor-

tointiin, ja yhdistävä tekijä omaan opinnäytetyöhöni oli käytetty sovellusalusta, josta oli 

käytössä jo poistunut NAV 5 -versio.  

 

Antti Louhi ja Heidi Sinisalo ovat tehneet opinnäytetyön ”SAP Implementation Guide”. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa SAP Laboratorioon osallistuville kor-

keakouluille malliyritys SAP-toiminnanohjausjärjestelmään ja luoda malliyrityksen te-

kemisestä yksityiskohtainen opas. Yhdistävänä tekijänä olivat toimeksiantaja, joka oli 

kummassakin tapauksessa Metropolia Ammattikorkeakoulu ja tavoite, joka oli tilaus- 

toimitusketjun luominen opetuskäyttöön. Eroina kuitenkin on kaksi täysin erilaista op-

pimisympäristöä eli SAP ja Dynamics NAV, ja lisäksi Louhi ja Sinisalo keskittyvät oh-
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jeeseen, jonka avulla voi luoda malliyrityksen, eivätkä niinkään siihen kuinka opiskelijat 

käyttäisivät ohjelmaa. 

 

Mikään edellä mainituista opinnäytetöistä ei sellaisenaan, eikä edes muokattuna, so-

vellu haluttuun käyttöön. Koska vastaavaa työtä haluttuun käyttötarkoitukseen ei ole 

tehty, on tälle opinnäytetyölle selvästi olemassa tarve. 

2 Taloushallinto 

 

2.1 Taloushallinnon sisältö  

 

Taloushallinto-termi on yleisesti käytössä laskentatoimen kirjallisuudessa ja myös pu-

huttaessa yleisesti yritysten talouteen liittyvistä tehtävistä ja toiminnoista. Taloushallin-

non sisällöstä ei kuitenkaan ole olemassa yhtä yleisesti hyväksyttyä määrittelyä. Yksi-

mielisyys vallitsee kuitenkin siitä, että taloushallinto on enemmän kuin laskentatoimi. 

Seuraavassa muutamia eri näkemyksiä taloushallinnosta (Lahti & Salminen 2008, 14): 

 

Taloushallinnolla tarkoitetaan järjestelmää jolla organisaatio seuraa taloudellisia 
tapahtumia siten, että se voi raportoida toiminnastaan sidosryhmille. (Lahti & 
Salminen 2008, 14.) 

 

Taloushallinto on johtamisen tukitoiminto, jonka tehtävänä on tuottaa yrityksen 
johtamista avustavia ja taloutta kuvaavia raportteja, osallistua yrityksen talouden 
johtamiseen ja valvontaan sekä konsultoida johtoa taloushallinnon näkökulmasta. 
(Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 12.) 

 

Edellä esitetyistä esimerkeistä huomaa, että taloushallinnon sisältöä ja merkitystä ym-

märretään yleensä kunkin henkilön omasta lähtökohdasta. Neilimo ja Uusi-Rauva pitä-

vät sitä johdon työkaluna, kun taas Lahti ja Salminen pitävät sitä organisaation järjes-

telmänä. Kun eri tulkinnoista ja yritysten toiminnoista kerää tiedot ja tiivistää tuloksen, 

voisi määrittely olla seuraavan kaltainen: 

 

Nykyaikainen taloushallinto on taloudellisen informaation keräämistä, käsittelyä, ana-

lysointia ja esittämistä eri muodoissa sekä näihin tietoihin liittyvää tai niihin perustuvaa 

päätöksentekoa, toimintaa tai tiedon siirtoa. 
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2.2 Laskentatoimi 

 

Jos taloushallinnon sisällöstä on kovin erilaisia näkemyksiä, ollaan yksimielisiä lasken-

tatoimen jakautumisesta kahteen pääalueeseen. Alueiden nimistä tosin käytetään vaih-

televia termejä.  

Yleisimmin käytetyt parit ovat 

Yleinen laskentatoimi – Johdon laskentatoimi 

Ulkoinen laskenta – Sisäinen laskenta. 

 

Englanninkieliset termit ovat 

Financial accounting – Management accounting. 

2.2.1 Johdon laskentatoimi 

 

Johdon laskentatoimi palvelee nimensä mukaisesti johtamista. Johtamisen tarpeet ovat 

yrityksen sisäisiä, josta termi sisäinen laskenta on peräisin. Yrityksille ja johdolle asete-

taan taloudellisia tavoitteita, ja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi johto tarvitsee las-

kentatoimen tuottamia tietoja. Johdon laskentatoimen tiedot voivat sisältää yrityksen 

toiminnasta sellaista tietoa, joka olisi yrityksen kilpailukyvylle erittäin haitallista pääty-

essään kilpailijalle. Näitä tietoja ei yleensä jaeta yrityksen ulkopuolelle. (Viitala & Jylhä 

2010, 298.) Johdon laskentatoimen laskelmat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: 

suunnittelulaskelmat, tavoitelaskelmat ja tarkkailulaskelmat. 

 

Suunnittelulaskelmien avulla yritysjohto tekee suunnitelmia ja valitsee eri toiminta-

vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja valitessaan johto tarkastelee tehtyjen laskelmien pohjalta eri 

vaihtoehtojen tulosvaikutusta. Esimerkiksi vertaillaan eri tuotteiden valmistamista, hin-

noittelua tai tehdäänkö niitä itse vai ostetaanko tuotanto alihankintana. (Viitala & Jylhä 

2010, 299.) 

 

Tavoitelaskelmat ovat yritystoiminnan peruslaskelmia. Yrityksen laskelmista kaikkein 

tunnetuin ja myös tavoitteiden asettamisen kannalta tärkein on budjetti. Yrityksen bud-

jetti koostuu yleensä kahdesta pääbudjetista: tulos- ja rahoitusbudjetista sekä monista 

alibudjeteista, joiden määrä ja tyyppi riippuvat yrityksen koosta ja toimialasta. Kuviossa 

1 ja 2 ovat Neilimon ja Uusi-Rauvan esimerkkien mukaan piirtämäni budjettiesimerkit. 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2010, 236.) 

 



 

Tulo

 TKuvio 1.
 

Palveluyri

tyksellä e

sisältö voi

 

Tulo

 PKuvio 2.
 

 

osbudjetti

S

Teollisuusyrit

tyksen bud

ei ole valmi

 olla tavaro

osbudjetti

S
(riittä

Palveluyrityks

O

uoriteperus

tyksen budje

djetti eroaa 

stusta eikä

iden sijaan 

uoriteperus
ävä kannatt

sen budjettijä

 

Myyntibu

Valmistus

Osto- ja varas

Kustannus

Investointi

ste

ettijärjestelmä

merkittävä

ä siihen yle

tehtyjä tunt

Myyntibu
tilausper

ennustepe
arvioper

Ostobud

Varastob

Kustannus

ste 
tavuus)

ärjestelmä (N

udjetti

budjetti

stobudjetti

sbudjetti

ibudjetti

ä (Neilimo & 

ästi teollisuu

eensä liittyv

teja tai proj

udjetti
rusta
erusta
rusta

djetti

udjetti

sbudjetti

Neilimo & Uu

Ra

Mak

Uusi-Rauva 

usyrityksen 

vää investo

ekteja. 

Ra

Mak
(maksu

turv

si-Rauva 20

ahoitusbudje

ksuperuste

2010, 236). 

budjetista,

ointibudjettia

ahoitusbudje

ksuperuste
ukykyisyyde
vaaminen)

010, 237). 

7

etti

 

 koska yri-

a. Varaston

etti

en 

 

7 

  

-

n 



8 

 

  

Tarkkailulaskelmilla seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista. Laskelmat teh-

dään jälkikäteen toteutuneiden tapahtumien perusteella. Mahdollisimman reaaliaikai-

nen ja tarkka tieto mahdollistaa nopeamman reagoinnin ja korjaavien toimenpiteiden 

nopeamman aloittamisen.  

2.2.2 Yleinen laskentatoimi  

 

Yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkein asia on terve talous. Talousohjauk-

sen tärkein tavoite on varmistaa yrityksen kannattavuus ja elinkelpoisuus. Kannattavan 

yrityksen toiminta tuottaa voittoa, joka syntyy tuottojen ollessa kustannuksia suurem-

mat. Pysyäkseen elinkelpoisena yrityksen tulisi saavuttaa pitkällä aikavälillä neljä ta-

loudellista tavoitetta (Viitala & Jylhä 2010, 294.): 

 

 Yrityksen toiminnan pitää olla kannattavaa, eli tuottojen on oltava suuremmat kuin 

kulut.  

 Yrityksen pitää olla tuottava, eli sen sisäisen toiminnan tulee olla tehokasta. Uhra-

tuilla tuotannontekijöillä (työpanos, pääomapanos, raaka-aine- ja materiaalipanos, 

aineettomat panokset; panos–tuotos -ajattelu) pitäisi saada aikaan mahdollisimman 

paljon suoritteita ja yrityksen on kyettävä luomaan asiakkaita houkuttelevaa lisäar-

voa.  

 Yrityksen pitää olla aina maksukykyinen eli likvidi. Sillä täytyy olla joka hetki käytet-

tävissä riittävästi varoja maksujen hoitamiseen. 

 Yrityksen pitää olla vakavarainen eli sen pääomarakenteen on oltava terve. Käy-

tössä olevasta pääomasta tulisi olla mahdollisimman suuri osa omaa pääomaa ja 

mahdollisimman pieni osa vierasta pääomaa eli velkarahaa. (Viitala & Jylhä 2010, 

294.) 

 

Kuviossa 3 näiden neljän eri tavoitteen lisäksi ovat esitetty niiden keskinäiset vaikutuk-

set. 
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kaisevat usein Current ration tilinpäätöksen liitetiedoissa. Nuo tunnusluvut voi laskea 

myös tilipäätöstiedoista. 

 

Vakavaraisuus on keskeinen tekijä arvioitaessa yrityksen mahdollisuuksia selviytyä 

taloudellisista velvoitteista pitkällä aikavälillä. Varsinkin rahoittajat ovat kiinnostuneita 

vakavaraisuudesta ja sen kehityksestä arvioidessaan yrityksen luottokelpoisuutta. 

Omavaraisuus- ja velkaantumisaste ovat tärkeimmät mittarit. Nämäkin luvut löytyvät 

usein valmiiksi laskettuina pörssiyhtiöiden tilinpäätöksen liitetiedoista, mutta ovat myös 

helposti laskettavissa tasetiedoista.  

 

Microsoft Dynamics NAV -ohjelmisto kattaa kaikki nämä yrityksen toiminnan kannalta 

kriittiset talousohjauksen alueet. Ohjeen aiheena olevassa harjoitustyössä painotus on 

vahvasti maksuvalmiudessa ja kannattavuudessa. Rahoitus ja kannattavuus eivät ole 

kokonaan merkityksettömiä, sillä erittäin kannattamaton toiminta johtaisi tässäkin har-

joituksessa nopeasti kassakriisiin. 

 

2.2.3 Kirjanpito 

 

Yrityksen sidosryhmille on ensiarvoisen tärkeää saada taloudellista tietoa yrityksen 

toiminnasta. Näiden sidosryhmien oikeuksien turvaamiseksi ja sen varmistamiseksi, 

että yritys antaa riittävät ja oikeat tiedot taloudellisesta tilanteestaan, säädellään yrityk-

sen kirjanpitoa useassakin eri laissa. Tässä ovat mukana vain ne, jotka määrittelevät 

kirjanpidon perusteet. Osakeyhtiölain 1 luku 5 § määrittää toiminnan tarkoituksen, joka 

on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336, 1 luku 1 § mää-

rittelee kirjanpitovelvollisuuden, kahdenkertaisen kirjanpidon, hyvän kirjanpitotavan ja 

tilikauden. 

 

Pääkirjanpito on kirjanpidon perusta, johon liittyy useita osakirjanpitoja. Kirjanpidossa 

kirjataan liiketapahtumia kirjanpidon tileille. Liiketapahtumat on myös määritelty Kirjan-

pitolaissa (Kirjanpitolaki 2 luku 1 §) ja ne ovat menot, tulot ja rahoitustapahtumat sekä 

niiden oikaisu ja siirtoerät. Tapahtumat tulee lisätä kirjanpitoon aika- ja asiajärjestyk-

sessä (Kirjanpitolaki 2 luku 4 §). (Tomperi 2010, 16.) 

 

Käytännössä tämä tarkoittaa tositteiden päiväämistä ja numerointia, jonka jälkeen ne 

kirjataan päiväkirjaan. Lisäksi ne kirjataan pääkirjaan asiajärjestyksessä. Näin voidaan 

seurata liiketapahtumia lain vaatimalla tavalla. Yrityksenkin on näin helpompi seurata 
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tilikauden tapahtumia. Tositteiden numeroinnilla varmistetaan yksittäisen tositteen jälji-

tettävyys aina tuloslaskelmaan ja taseeseen asti. (Tomperi 2010, 16.) 

 

Osakirjanpitoja on useita ja pääkirjanpito koostuu osakirjanpidoista, joiden liiketapah-

tumat siirtyvät pääkirjanpitoon joko automaattisesti tai tallentamalla. Osakirjanpitoja 

ovat esimerkiksi kassakirjanpito, myyntireskontra, ostoreskontra, palkkakirjanpito, va-

rastokirjanpito ja käyttöomaisuuskirjanpito. (Lindfors 2010, 18.) 

 

Kassakirjanpitoa tarvitaan yrityksen myydessä hyödykkeitä käteisellä rahalla. Kassa-

kirjaan merkitään käteistapahtumat päiväkohtaisesti. Kassakirja toimii näiden käteista-

pahtumien tiliotteena. 

 

Ostoreskontran tärkein tehtävä on seurata ostotapahtumien sisältöä ja niihin liittyvien 

maksujen suorittamista. Tämä tapahtuu menotositteiden avulla, jotka ovat ulkopuolisel-

ta taholta saatuja ostolaskuja. Laskuista tai niihin liitetyistä lähetysluetteloista tulee 

käydä ilmi mitä on ostettu ja minkä verran sekä milloin osto on tapahtunut. Lisäksi las-

kussa pitää olla myyjän ja ostajan nimet osoitteineen sekä myyjän y -tunnus. (Tomperi 

2010, 42.) 

 

Myyntireskontran tärkein tehtävä on saatavien valvonta. Myyntireskontran avulla yri-

tys seuraa asiakkailta saatuja suorituksia ja avoinna olevia saatavia. Tämä avoimien 

laskujen määrä saadaan selville yhdistämällä pankin tiliotteen saatujen maksujen viite-

numerot avoimien myyntilaskujen viitenumeroihin.  

 

Palkkakirjanpidossa käsitellään työntekijöiden henkilöstökulut. Työntekijän palkan 

lisäksi työnantaja maksaa henkilösivumenoina työnantajan sosiaaliturvamaksun sekä 

sosiaalivakuutusmaksut: työeläke-, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus. 

(Tomperi 2010, 88.) 

 

Työntekijä ei saa itselleen koko työnantajan maksamaa palkkaa vaan työnantaja tekee 

palkasta ennakonpidätyksen veroja varten. Samalla työnantaja perii työntekijän osuu-

den työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista ja tilittää ne työeläkeyhtiölle ja Työttö-

myysvakuutusrahastolle. Palkanmaksun yhteydessä työnantaja perii työntekijän pal-

kasta myös työmarkkinajärjestön jäsenmaksun, mikäli työntekijä on järjestön jäsen, ja 

tilittää maksun edelleen järjestölle. (Tomperi 2010, 88.)  
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Palkkakirjanpitoa ohjaa ennakkoperintälaki, joka määrää pakollisiksi seuraavat asiakir-

jat: palkanmaksukohtainen palkkalista, kuukausikohtainen palkkasuoritusten yhdistel-

mä sekä työtekijäkohtainen palkkakortti. Työtekijälle on annettava ansioerittely. (Tom-

peri 2010, 92.) 

 

Varastokirjanpito (vaihto-omaisuuden kirjanpito) on yritykselle tärkeää sujuvan tuo-

tannon ja tilausten ajallaan toimittamisen takaamiseksi. Varaston arvo ja sen muutos 

vaikuttavat suoraan tulokseen ja on sen vuoksi selvitettävä ainakin tilinpäätökseen. 

Varaston arvoa verrataan edellisen vuoden varaston arvoon ja tämä muutos kirjataan 

tuloslaskelmaan joko tulosta suurentavana tai pienentävänä. Lisäksi on otettava huo-

mioon, jos varaston todennäköinen hankintameno tai todennäköinen luovutushinta on 

tilikauden päättyessä alkuperäistä hankintamenoa pienempi, että erotus on kirjattava 

kuluksi (Kirjanpitolaki 5 luku 6 §). 

 

Käyttöomaisuuskirjanpidossa käsitellään sellaista yrityksen toimintaansa hankkimaa 

omaisuutta, jonka on tarkoitettu tuottavan tuloa usean tilikauden ajan. Näistä hankin-

noista tehdään hankinnan yhteydessä poistosuunnitelma. Poistosuunnitelmassa han-

kintahinta jaksotetaan kuluiksi niille tilikausille, joiden tulonmuodostukseen se vaikut-

taa. (Tomperi 2010, 36.)  

 

Tehtävä Dynamics NAV -ohje ja siihen liittyvä harjoitus sisältävät useita edellä esite-

tyistä prosesseista. Tilaus, toimitus, laskutus ja maksu -ketju kattaa varsin laajasti eri 

kirjanpidon osa-alueet: osto- ja myyntitoiminnot reskontrineen, kassa ja varastokirjan-

pidon sekä pääkirjanpidon. Harjoituksen ulkopuolelle jäävät tällä hetkellä palkkakirjan-

pito ja käyttöomaisuuskirjanpito, mutta tehtäväksiantoa voidaan myöhemmin laajentaa 

käsittämään myös nämä osa-alueet. 

 

Seuraavassa luvussa käsitellään näitä kirjanpitolain taloushallinnolle asettamia vaati-

muksia yksityiskohtaisemmin omina osaprosesseinaan. Käsittelyssä huomioidaan 

myös nykyaikaisen tietojenkäsittelyn vaikutuksia eri osaprosesseihin sekä taloushallin-

non roolin muutokseen.  
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Lahti ja Salminen esittelevät kirjassaan Kohti digitaalista taloushallintoa yhden jaotte-

lun, jota heidän mukaansa konsultit ja ohjelmistotalot yleisesti noudattavat ja joka löy-

tyy myös muista alan kirjallisuudesta. Piirtämässäni kuviossa 5 kuvailen taloushallinnon 

jakautumista mukaillen Lahden ja Salmisen (2008, 17) kirjan esitystä. 

 

3.2 Myyntilaskuprosessi 

 

3.2.1 Myynti ilman tilausta 

 

Myyntilaskuprosessi sisältää vaiheet myyntitilauksesta laskutukseen, maksusuorituk-

seen ja kirjanpidon tietojen kirjaukseen. Tähän prosessiin liittyy myös ostotilausproses-

si ja tavaran vastaanotto. Myyntilaskuprosessi liittyy asiakkuudenhallintaan, jos sellai-

nen on käytössä, sekä pankkiyhteyksiin. Olennainen osa prosessia on saatavien hallin-

ta eli myyntireskontra ja perintätoiminnot. (Lahti & Salminen 2008, 15.) 

 

Yrityksen tulot syntyvät kun asiakkaat maksavat yritykseltä saamansa laskut. Laskutus 

onkin yrityksen toiminnalle erittäin kriittinen toiminto, jonka viiveetön ja virheetön toimin-

ta on tärkeä yrityksen maksukyvylle. Asiakkaille oikea ja oikein ajoitettu laskutus on 

yrityksen imagon ja asiakassuhteiden kannalta tärkeä asia. Sähköinen myyntilaskupro-

sessi voidaan jakaa neljään päävaiheeseen: laskujen laatiminen, laskujen lähetys, las-

kujen arkistointi ja myyntireskontra. Laskujen arkistointi voidaan tehdä myös järjestel-

mässä automaattisesti. Kuviossa 6 piirtämässäni kuvassa on mukana myös perintä, 

joka voi olla omassa järjestelmässä tai se voi olla ulkoistettu ja tiedot voidaan siirtää 

automaattisesti palveluntarjoajan järjestelmään rakennettua liitäntää käyttäen. (Lahti & 

Salminen 2008, 74.) 

 

Lasku muodostetaan jo myyntihetkellä, jolloin myytävät tuotteet haetaan tuoterekiste-

ristä tai lisätään manuaalisesti ja liitetään asiakkaan perustietoihin. Asiakkaan tiedot 

voivat tulla asiakasrekisteristä tai järjestelmään liitetystä asiakkuudenhallintaohjelmasta 

(CRM). Laskut voidaan lähettää perinteisinä paperilaskuina tai sähköisinä laskuina. 

Mikäli laskujen välitys ostetaan palveluna, laskut lähtevät palveluntarjoajan määrittele-

mässä muodossa ja palveluntarjoaja lähettää laskut eteenpäin asiakkaasta riippuen 

joko sähköisessä tai paperimuodossa (Lahti & Salminen 2008, 76−77.) 
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vuoksi niitä ei ole järjestelmässä. Laskun tiedot tulee syöttää manuaalisesti laskun 

muodostamiseksi ja tehdä laskua koskevat kirjaukset kirjanpitoon. 

 

3.2.4 Muut myyntitavat 

 

Edellä mainittujen myyntilaskuprosessien lisäksi on olemassa muitakin yleisesti käytet-

tyjä myyntilaskutusmuotoja. Tämän opinnäytetyön ohjeeseen ne eivät kuitenkaan sisäl-

ly, joten yksityiskohtaisemman tarkastelun sijaan ne ovat seuraavassa esitelty lyhyesti. 

 

Käteismyynti on yleisin maksutapahtuma vähittäiskaupassa. Tällä tarkoitetaan myy-

mälöissä tai muilla kauppapaikoilla tapahtuvaa käteisellä rahalla tai pankki-, maksu- tai 

luottokortilla tehtävää kauppaa. Pienimmissä yrityksissä kassatapahtumat siirretään 

manuaalisesti kirjanpitoon, mutta suuremmissa yrityksissä tapahtumat siirtyvät kassa-

järjestelmästä automaattisesti kirjanpitoon. (Lahti & Salminen 2008, 80.) 

 

Internetkauppa joka luonnostaan integroituu tiiviisti yrityksen logistiikkajärjestelmiin ja 

sen avulla tai suoraan tavarantoimittajien logistiikkajärjestelmiin. Yksinkertaisessa ja 

pienessä kaupassa voidaan myynti kirjata maksuperusteisesti pankin tiliotteella. Mikäli 

internetkauppa on merkittävää, on kehittyneempi ja parempi tapa integroida verkko-

kauppa myös myyntireskontraan. (Lahti & Salminen 2008, 80−81.) 

 

Sopimusperusteinen myynti laskutetaan usein vakioaikavälein ja summa pysyy sa-

mana laskutusjaksojen välillä. Tällaisia ovat erilaiset vuokrat ja palvelusopimukset. Mi-

käli järjestelmä tukee tai siihen on hankittu erillinen sopimuslaskumoduuli, voidaan so-

pimukset syöttää järjestelmään laskutustietoineen. Järjestelmä luo laskut automaatti-

sesti sovittuina ajanjaksoina. (Lahti & Salminen 2008, 82.) 

 

Projektiperusteinen myynnin laskutus tehdään tyypillisesti osissa. Projekteille on 

tyypillistä pitkäkestoisuus ja laskutus tehdään kun asiakas on hyväksynyt sovittujen 

osavaiheiden toimituksen. Projektia luotaessa projektipäällikkö syöttää järjestelmään 

projektin kustannusarvion, sovitut laskutuspisteet ja arvioidut kulut. Kun asiakas on 

hyväksynyt sovitun laskutuspisteen ja siihen mahdollisesti projektissa syntyneen lisä-

laskutuksen, vapauttaa projektipäällikkö projektin vaiheen laskutukseen ja tällöin asiak-

kaalle lähetetään lasku. Kirjanpidossa on mahdollista tulouttaa projekti kirjanpitoon 

laskutuksen mukaan, mutta usein se tehdään laskutuksesta riippumatta esimerkiksi 

kuukausikohtaisesti. (Lahti & Salminen 2008, 82.) 
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Prosessilaskut syntyvät yleensä laskuttajan liiketoimintaprosesseissa ja laskutuksen 

perusteet tuotetaan asiakkaan käytön mukaan automaattisesti. Asiakkaan käyttöä mita-

taan juuri tähän liiketoimintaan suunnitelluissa järjestelmissä tai toiminnanohjausjärjes-

telmän liiketoimintakohtaisessa moduulissa. Esimerkkejä tällaisista laskuista ovat mat-

kapuhelin-, sähkö- ja vesilaskut. (Lahti & Salminen 2008, 82−83.) 

 

Edelleenveloitukset voivat olla yrityksessä syntyneitä kuluja tai ne voivat perustua 

ostolaskuihin, jotka edelleenveloitetaan asiakkaalta. Matkakulujen laskuttaminen toteu-

tuneiden kulujen mukaan on hyvin yleistä asiantuntijaorganisaatioissa. Tällöin matka-

laskuohjelmassa matkalasku kohdistetaan asiakkaalle ja merkitään edelleenveloitetta-

vaksi. (Lahti & Salminen 2008, 83.) 

 

3.3 Ostolaskuprosessi 

 

Ostolaskuprosessi alkaa ostotilauksesta ja päättyy ostolaskun maksuun ja pääkirjan 

päivitykseen. Tähän prosessiin liittyy myös ostotilausprosessi ja tavaran vastaanotto. 

(Lahti & Salminen 2008, 15.) Ostolaskuprosessi on osa hankintaprosessia. Koska talo-

ushallinnon osuus alkaa hankinnan seurauksena syntyneen laskun saapumisesta, voi 

sitä pitää ostolaskuprosessin alkuna. (Lahti & Salminen 2008, 48.) 

 

Perinteinen ostolaskuprosessi on hidas ja tehoton. Kun lasku saapuu taloushallintoon, 

se lähtee sisäisellä postilla ensin tarkastettavaksi. Seuraavaksi lasku lähtee hyväksy-

tettäväksi ja sitten se palaa takaisin taloushallintoon ostoreskontran hoitajalle. Ostores-

kontrassa laskun tiedot syötetään manuaalisesti ostoreskontraan ja lasku tallennetaan 

mappiin. Sen lisäksi että laskujen fyysinen liikuttelu on työlästä, prosessi vie useita 

päiviä ja lasku saattaa unohtua näihin tarkastuspisteisiin joko epähuomiossa tai esi-

merkiksi henkilön loman takia. Pahimmassa tapauksessa koko lasku voi hävitä kesken 

kierron. Ostajan on usein varsin hankala saada laskua tarvitessaan käyttöönsä, koska 

alkuperäinen lasku arkistoidaan taloushallinnon mappiin. Tämän takia hänellä on 

yleensä oma kopionsa laskuista omissa mapeissaan, ja tästäkin aiheutuu lisätyötä. 

(Lahti & Salminen 2008, 49.) 
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ei tarvitse tehdä kulujaksotuksia. (Lahti & Salminen 2008, 51.) Kuviossa 8 esitetty piir-

tämäni prosessikuvaus perustuu Lahden ja Salmisen (2008, 52) esittämään kuvaan, 

jota olen täydentänyt ja täsmentänyt.  

 

Sopimukseen perustuva ostolaskuprosessi on sama kuin tilaukseenkin perustuva. Sii-

nä tilauksen tilalla on sopimus, jonka hinnoittelu- ja jaksotustietoihin saapunutta laskua 

verrataan. Tyypillisiä tällaisia sopimusperusteisia laskuja ovat: vuokra, leasing, siivous, 

vartiointi, tietoliikenne ja monet ulkoistukset. (Lahti & Salminen 2008, 52.) 

 

3.4 Matka- ja kululaskuprosessi 

 

Matka- ja kululaskuprosessi sisältävät työntekijöiden matkalaskujen käsittelyn sekä 

ostolaskuprosessiin kuulumattomista pienkulutapahtumista syntyvien kulujen korvauk-

sen. Matka- ja kulukorvauksia maksetaan lähes kaikissa yrityksissä ja ne ovat työläitä 

sekä työntekijöille että taloushallinnolle. Nämä prosessit eivät sisälly opinnäytetyön 

aiheena olevaan ohjeeseen, joten niitä ei käsitellä tarkemmin. (Lahti & Salminen 2008, 

94.) 

 

3.5 Maksuliikenne ja kassanhallinta 

 

Maksuliikenneprosessissa hoidetaan maksutapahtumat, viitesuoritukset ja tiliotetapah-

tumat. Lisäksi tähän sisältyvät eri maksuvälineiden hallinta kuten luotto- ja maksukortit, 

käteis- ja kassatapahtumien käsittely sekä internet- ja mobiilimaksut. (Lahti & Salminen 

2008, 15.) Lahti ja Salminen kuvaavat maksuliikenneprosessia kuviossa 9 esitettävällä 

piirtämälläni kuvalla. 

 

Maksuliikenneprosessi on hyvin tekniikkapainotteinen ja pääroolissa ovat maksuliiken-

neohjelmistot ja tiedonsiirrot eri organisaatioiden välillä. Maksuliikenne voidaan hoitaa 

joko taloushallintojärjestelmän avulla tai erillisillä maksuliikenneohjelmilla, jotka liittyvät 

taloushallintojärjestelmään.  
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osin jo edellä. Tiliotteita pankista noudettaessa on oleellista, että maksuohjelmassa on 

TITO-ominaisuus. TITO eli tiliote tositteena tarkoittaa, että pankista sähköisesti saapu-

va tiliote sisältää maksutapahtumiin liitettyä kooditusta, jonka avulla ohjelma osaa tiliöi-

dä tapahtumat kirjanpitoon. (Lahti & Salminen 2008, 115.) 

 

Aiemmin jo mainittiin, että yrityksen tulee säilyttää maksuvalmiutensa kaikissa tilanteis-

sa. Kassassa (eli käytännössä pankissa) on siis oltava riittävästi rahaa maksupäivinä. 

Välttääkseen kassakriisin yritykset tekevät rahoituslaskelmien lisäksi kassaennusteita, 

joiden tarkkuus on kaksi tai kolme viikkoa, mikäli ne perustuvat osto- ja myyntireskont-

ran sekä kassan tietoihin. Jos ennusteessa on mukana ostotilauksien tiedot, voi ennus-

teen tarkkuus riittää huomattavasti pidemmälle. (Lahti & Salminen 2008, 120.) 

 

3.6 Käyttöomaisuuskirjanpito 

 

Käyttöomaisuuskirjanpidossa seurataan yrityksen käyttöomaisuushankintoja ja seura-

taan niiden arvostusta ja niihin liittyviä jaksottaisia poistoja. Pienissä yrityksissä voi-

daan käyttöomaisuuskirjanpitoa pitää Excelissä, varsinkin jos poistot tehdään EVL-

poistoina. EVL-poistoilla tarkoitetaan maksimipoistoja, jotka ovat 25 % menojäännök-

sestä (jäljellä olevasta vähentämättömästä arvosta). Käyttöomaisuus ei sisälly opinnäy-

tetyön aiheena olevaan ohjeeseen, joten sitä ei tässä laajemmin käsitellä. 

 

3.7 Pääkirjanpitoprosessi 

 

Pääkirjanpito sisältää osaprosesseja kuten jaksotukset, täsmäytykset ja kauden sulke-

minen. Varsinkin isoissa yrityksissä näitä osaprosesseja kannattaa käsitellä omina pro-

sesseinaan. (Lahti & Salminen 2008, 15.) 

 

Kirjanpidon perustiedot on suunniteltava huolella ennen yrityksen taloushallinnon 

aloittamista. Nämä perustiedot vaikuttavat kirjanpidon tiliöintien sujuvuuteen ja rapor-

tointiin. Tulevaisuuden raportointitarpeet onkin syytä käydä läpi jo perustamisvaihees-

sa, jotta esimerkiksi tilikartta tukisi niitä. Tilikarttaan käyttöönoton jälkeen tehdyt merkit-

tävät muutokset vaikeuttavat eri tilikausien vertailua eivätkä ole siksi suositeltavia. 

(Lahti & Salminen 2008, 130.)  
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Kirjanpidon perustietoja ovat 

 tilikaudet 

 tositelajit 

 yritysnumerot 

 tilikartta 

 sisäisen laskennan seurantatasot 

 arvonlisäverokoodit. 

 

Laki säätelee tilikautta ja se määräytyy yrityksen tilikauden mukaan. Tilikauden pituus 

on 12 kuukautta tai poikkeustapauksissa enimmillään 18 kuukautta. Suomalaisilla kon-

serniyritysten tytäryhtiöillä tulee olla sama tilikausi kuin emoyhtiöllä (YLEISOHJE kon-

sernitilinpäätöksen laatimisesta 7.11.2006). Kirjanpidon tositteissa pitää olla juokseva 

numerointi ja päiväys sekä lisäksi yrityksen kannattaa jakaa tositteet eri tositelajeihin 

niiden seurannan helpottamiseksi. Vähintään jokaiselle osakirjanpidolle kannattaa pe-

rustaa oma tositelajinsa. (Lahti & Salminen 2008, 131.) 

 

Kirjanpidon tilien avulla seurataan tulo- ja menolajeja sekä omaisuus- ja velkaeriä. Tili-

kartan pitää vähimmillään olla sellainen, että sen avulla voidaan muodostaa tilinpää-

töksen vaatimat tulos- ja tasetiedot. Mikäli yritys tekee esimerkiksi FAS- ja IFRS-

tilinpäätöksen, voi olla tarpeen tallentaa varsinaiselle tilille lisäksi vaihtoehtoinen tili. 

Tilikarttaan tulee liittää tiliöintiohjeet, jotta varmistutaan siitä, että kaikki käyttäjät käyt-

tävät tilikarttaa yhtenevällä tavalla. Yrityksen sisäisen laskennan tarpeiden täyttämisek-

si on tilikartta tehty yleensä huomattavasti yksityiskohtaisemmaksi. (Lahti & Salminen 

2008, 131.) 

 

Sisäisen laskennan seurantatasoja ovat 

 kustannuspaikat ja vastuualueet 

 toiminnot 

 tuoteryhmät 

 maantieteelliset alueet ja toimipaikat 

 liiketoiminta-alueet ja ryhmät 

 projektit 

 konsernikoodit. 
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Sisäisen laskennan tasojen määrää rajoittaa yleensä käytetty ohjelma ja sen käytön 

tehokkuus. Mitä enemmän on tasoja, sitä vaikeampaa ja hitaampaa on talletus. Säh-

köinen laskutus mahdollistaa korkeammalla automaatiotasollaan myös tarkempien seu-

rantatasojen käytön. Kirjanpidon seurantakohteiksi ei kannata merkitä sellaisia seuran-

tatasoja, joiden sisältö on suoraan johdettavissa alemman tason kohteista laskemalla 

ne yhteen. Konsernikirjanpidon vaatimien konsernitapahtumien eliminointien helpotta-

miseksi kannattaa käyttää konsernikoodia. Konsernin kullekin konserniyritykselle luo-

daan oma koodi, jota konserniyritysten välisissä laskuissa käytetään. (Lahti & Salminen 

2008, 132−133.) 

 

Eri arvonlisäverokirjaukset erotetaan toisistaan yleensä eri koodeilla, jotta voidaan ra-

portoida viranomaisten vaatimat erittelyt eri verokannoille. Mikäli yritys käy kauppaa 

vain Suomessa, tarvitaan koodit vain kotimaisille verokannoille (vuonna 2013: 24 %,  

14 %, 10 %) ja nollaverolle. Jos yritys käy myös ulkomaan kauppaa, tulee luoda koodit 

myös yhteisömyynnille ja -ostoille, ostojen käänteisille veroille sekä EU-rajojen yli käy-

täville myynneille ja ostoille. Näillä tiedoilla luodaan kuukausittainen kausiveroilmoitus. 

(Lahti & Salminen 2008, 133.) 

 

Koska suurin osa kirjanpidosta tapahtuu osakirjanpitoina, on erityisen tärkeää varmis-

taa pääkirjanpidon saldojen vastaavuus osakirjanpitoihin. Tämä varmistaminen teh-

dään täsmäyttämällä, jonka tarkoitus on varmistaa pääkirjanpidon sisältävän kaikki 

liiketapahtumat sekä tositteiden, kirjanpitomerkintöjen ja niiden pohjalta laaditun tilipää-

töksen eheyden säilyminen koneellisessa kirjanpidossa. Täsmäytys tarkoittaa osakir-

janpidon ja pääkirjanpidon tai kahden eri kirjanpitovelvollisen välillä tehtävää summien 

vertailua. Kassa on kirjanpidon ydin ja täsmäytyksien ydin on pankkitilien täsmäytys. 

(Lahti & Salminen 2008, 137.) 

 

Osakirjanpidot on täsmäytettävä kirjanpitoon vähintään tilikausittain, mutta käytännös-

sä täsmäytykset tehdään kuukausittain. Tähän on syynä se, että nykyään automaatio-

tasoltaan korkeilta käytössä olevilta kirjanpidon järjestelmiltä tätä täsmäytystä vaadi-

taan kuukausittain. Näin voidaan havaita mahdolliset tekniset ongelmat tiedonsiirrossa, 

taltioinnissa ja varmennuksissa mahdollisimman nopeasti. Myös tilikauden päättäminen 

helpottuu, koska on suoritettava ainoastaan viimeisen kuukauden täsmäytykset. Vii-

meinen täsmäytys osoittaa myös edellisten kausien kirjanpidon olevan kunnossa, joten 

vain viimeisin täsmäytys tulee säilyttää. (Lahti & Salminen 2008, 137.) 
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kemättä. Katkaisuprosessia suunnitellessa tulee katkon työkuormaa jakaa niin pitkälle 

aikavälille kuin mahdollista. Lahti ja Salminen (2008, 140−142.) jakavat nämä tehtävät 

kolmeen ryhmään seuraavasti: 

 

Ennen katkoa hoidettavissa olevat työvaiheet ovat 

 uusien käyttöomaisuushankintojen käsittely ja poistoajot 

 palkkakirjaukset 

 myynnin ennakkomaksuihin ja tuloutuksiin liittyvät kirjaukset 

 korkojaksotukset 

 kuukausittaiset vakiojaksotukset 

 myyntisaamisten luottovaraukset ja varastojen arvonalennusvaraukset 

 alustavat tase-erien täsmäytykset 

 tuloslaskelmien erien läpikäynti poikkeamien varalta. 

 

Seuraavan kauden aikana hoidettavat tai kokonaan eliminoitavat työvaiheet ovat 

 jaksotusten ja oikaisuerien minimirajat, jota pienempiä ei tehdä kuin tilinpäätökses-

sä 

 työläiden epäolennaisten täsmäytysten siirtäminen seuraavalle kuukaudelle. 

 

Kauden katkoa nopeuttavia toimenpiteitä ovat 

 kauden katkossa puuttuvien ostolaskujen automaattinen jaksottaminen 

 laskennallisten valuuttakurssierojen automaattinen kirjaus 

 jaksotusten ja varausten luku Excelistä 

 vakioraporttien ja jakelun automatisointi 

 konserniyritysten kirjanpidosta automaattisiirrot konsernikirjanpitoon. 

3.8 Raportointiprosessi 

 

Raportointiprosessi muodostuu raporttien tuottamisesta ja niiden jakelusta. Raportoin-

tiprosessi käyttää muiden prosessien keräämää ja tuottamaa tietoa, ja alkaa siitä mihin 

muut prosessit päättyvät. (Lahti & Salminen 2008, 15.) 
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vaudutaan omista järjestelmistä tuotetun informaation lisäksi muista lähteistä kerätyn 

yksityiskohtaisen informaation yhdistämiseen Data warehouse -ratkaisulla ja analysoin-

tiin BI-välineillä (Business Intelligence). 

 

3.8.2 Raporttien jakelu 

 

Ennen raportit jaeltiin erilaisina ATK-tulostenippuina. Järjestelmien sähköistymisen 

myötä on myös esitys- ja jakelutavat kehittyneet yhä sähköisemmiksi. Raportteja voi-

daankin nykyään jakaa sähköpostilla, raporttiportaalien välityksellä tai käyttäjillä voi olla 

suora pääsy taloushallinnon järjestelmään. (Lahti & Salminen 2008, 151.) 

 

Toimittamalla raportit sähköpostilla säästetään lähinnä ajassa ja vältetään turhaa tulos-

tusta. Käyttämällä raporttiportaalia tai suoraan taloushallinnon järjestelmää voidaan 

halutuille henkilöille sallia pääsy raportteihin ajasta ja paikasta riippumattomasti. Lisäksi 

ohjelmiston niin salliessa voidaan raportin jonkin luvun tietoihin porautua, mikä nopeut-

taa poikkeamien havaitsemista ja vähentää taloushallinnon henkilökunnan työkuormaa. 

Raporttityökalu voi myös mahdollistaa dynaamisen raportoinnin, jossa käyttäjä voi itse 

luoda haluamansa raportit niistä tiedoista, joihin hänellä on käyttöoikeus. Tämä vähen-

tää ja helpottaa Ad hoc -raporttien laatimista taloushallinnon henkilökunnan toimesta. 

(Lahti & Salminen 2008, 152.) 

 

3.9 Arkistointi 

 

Raportoinnin tavoin myös arkistointi liittyy kaikkiin muihin prosesseihin. Toimiva ja luo-

tettava arkistointi on digitaalisen taloushallinnon perusta. (Lahti & Salminen 2008, 15.) 

Ainoa lakisääteisesti paperilla säilytettävä asiakirja on tasekirja. Kaikki muut kirjanpito-

materiaalit voidaan arkistoida sähköisesti. Sähköisesti arkistoitaessa tulee kirjanpitoai-

neisto tallettaa kahdelle pysyvästi säilytettävälle tietovälineelle, eikä näitä tietoja saa 

muuttaa. Tämä voidaan toteuttaa käyttämällä kertatallenteisia medioita kuten DVD- tai 

CD ROM (Read-Only Memory). Myös uudelleenkirjoitettavia tietovälineitä voidaan käyt-

tää, jos ne voidaan teknisesti lukita. Kirjanpitovelvollisen on huolehdittava myös aineis-

ton käytettävyydestä kirjanpitolain vaatiman ajan. On varmistuttava siitä, että esimer-

kiksi DVD ROM -levyjen tapauksissa sekä kirjoittava laite että siinä käytetyt levyt ovat 

riittävän laadukkaita varmistamaan levyjen luettavuus lain vaatiman ajan. Lisäksi on 

varmistuttava siitä, että aineisto itsessään on sellaisessa muodossa, jonka lukemiseen 
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3.10 Palkanlaskenta 

 

Lahti ja Salminen eivät laske palkanlaskentaa taloushallinnon prosesseihin. Henkilös-

töhallinnon ohjelmat ovat usein omia, taloushallinnon ohjelmista erillisiä sovelluksia. 

Palkanlaskennan voi katsoa kuuluvan henkilöstöhallinnon prosesseihin, mutta yhä 

useammin henkilöstöhallinta on yksi toiminnanohjausjärjestelmän moduuleista ja integ-

roituu kiinteästi taloushallintoon. Taloushallinto Nyt -kirjassa (Helanto ym. 2013, 48) 

palkanlaskentaa käsitelläänkin taloushallinnon prosessina. Palkanlaskenta ei sisälly 

opinnäytetyön aiheena olevaan ohjeeseen, joten sitä ei tässä laajemmin käsitellä. 

 

3.11 Kontrollit 

 

Sisäinen kontrolli on prosessi, jota suorittaa organisaation hallitus, ylin johto sekä muu 

henkilöstö. Kontrolleilla varmistetaan taloushallinnon tehokkuus ja vaikuttavuus, talou-

dellisen raportoinnin luotettavuus sekä lakien ja määräysten noudattaminen. 2000-

luvun alun talousskandaalit saivat aikaan kontrollien tarkistamisen sekä niitä säätelevi-

en lakien tiukentumisen Yhdysvalloissa. Kaikkien yritysten, jotka ovat listautuneet 

USA:ssa, on noudatettava kaikkialla, myös tytäryhtiöissään näitä SOX-lain vaatimuk-

sia. (Lahti & Salminen 2008, 154−155.) 

 

Kontrollit voidaan jakaa yleisiin kontrolleihin, jotka ovat käytössä koko taloushallinnon 

prosesseissa ja/tai järjestelmässä. Tämän lisäksi on prosessikohtaisia kontrolleja, jotka 

vaihtelevat kulloisenkin prosessin mukaan. Kontrollit ovat keskeisessä asemassa var-

mistettaessa yrityksen taloushallinnon oikeellisuus ja luotettavuus. (Lahti & Salminen 

2008, 156.) 

 

3.12 Tilinpäätös 

 

Tilipäätös on iso prosessi kaikissa yrityksissä. Normaalin kauden sulkemisen lisäksi 

tilinpäätös sisältää vielä virallisten tilipäätöstietojen toimittamisen viranomaisille, sekä 

mahdollisten vuosikertomusmateriaalien teettämisen. Prosessi on pääsääntöisesti vies-

tinnän prosessi, jossa hyödynnetään taloushallinnon tuottamia tilipäätöstietoja liitetie-

toineen. 
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3.13 Digitaalinen taloushallinto 

 

Digitaalisen ja sähköisen taloushallinnon ero on siinä, että digitaalisessa taloushallin-

nossa kaikki käsiteltävä aineisto ja informaation välitys, niin yrityksessä kuin yrityksen 

ja sen sidosryhmien välillä, siirtyy digitaalisessa muodossa. Jos lasku saapuu paperi-

sena ja se skannataan, on kyseessä sähköinen taloushallinto. (Lahti & Salminen 2008, 

21–22.) 

4 Toiminnanohjausjärjestelmät 

 

Taloushallinnon prosesseja hoidetaan käytännössä lähes kaikissa yrityksissä jonkinlai-

sella ohjelmistolla. Varsin pienissäkin yrityksissä nämä ohjelmistot ovat kirjanpito-

ohjelman sijasta laajempia järjestelmiä, jotka kattavat laajasti yrityksen toimintaproses-

sit. Näistä järjestelmistä käytetään kuitenkin yleensä taloushallinnon järjestelmän sijaan 

nimitystä ERP-järjestelmä, tai sitten kyseisen järjestelmän tuotenimeä tai lyhennettä 

siitä kuten SAP, NAV jne. 

 

4.1 ERP-toiminnanohjaus 

 

ERP-ajattelumalli on laajennettu MRP II:sta (Manufacturing Resource Planning), joka 

puolestaan on MRP:n (Material Requirements Planning) seuraaja. ERP tulee sanoista 

Enterprise Resource Planning, jolle on vakiintunut suomen kielessä termi toiminnanoh-

jausjärjestelmä, vaikka esimerkiksi integroitu tietojärjestelmä saattaisi olla parempi ter-

mi. Toiminnanohjausjärjestelmä kokoaa kaikki yrityksen talouteen, henkilöstöhallintoon, 

asiakkaisiin ja jalostusketjuun liittyvät tiedot yhteen kokonaisvaltaiseen tietokantaan. 

Virheet ja työmäärä vähenevät, koska tieto syötetään järjestelmään vain kerran. Sama 

tieto näkyy kaikkialla järjestelmässä heti syöttämisen jälkeen, joten tiedon luotettavuus 

ja saatavuus paranevat, mutta samalla syötettävän tiedon oikeellisuuden merkitys ko-

rostuu. (Granlund & Malmi 2003, 31−32.) 

 

4.2 Toiminnanohjauksen historia 

 

Kuviossa 13 on esitetty piirtämäni kuva ERP-järjestelmien kehityksestä, kuva pohjau-

tuu Slackin, Chambersin ja Johnstonin (2007, 439) kirjassaan Operations Management 

esittämään kuvaan. 
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4.3 Toiminnanohjausjärjestelmä nyt 

 

Nykyaikainen toiminnanohjausjärjestelmä koostuu yleensä erilaisista osioista, esimer-

kiksi palkanlaskenta, kirjanpito, reskontra, varastonhallinta, tuotannonohjaus sekä ma-

teriaalin, projektien, huollon, resurssien ja omaisuuden hallinta. ERP-ohjelma voi pe-

rusversiossa sisältää vain keskeisimmät osiot ja loput myydään erillisinä moduuleina, 

joista asiakas valitsee tarpeensa mukaan. Ohjelmisto voi myös sisältää lähes kaikki 

osiot perustoiminnallisuuksilla, ja jos asiakas kaipaa kehittyneempiä ominaisuuksia 

jostakin osiosta, hän voi ostaa kyseisen moduulin erikseen. 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan vähentää eri tietojärjestelmien määrää ja 

päällekkäistä työtä. Yksi yhteinen järjestelmä nopeuttaa asioiden käsittelyä ja päätök-

sen tekoa. Yhden yhteisen tietokannan ja yhtenäisen tiedon ansiosta päätöksentekijöil-

lä on aina käytössään ajankohtaista tietoa. Raportoinnin ja tunnuslukujen käyttö yrityk-

sessä kehittyy myös tiedonsaannin nopeutuessa ja virheiden vähetessä. ERP-

järjestelmän vahva integraatio parantaa eri toimintojen suunnittelua ja nopeuttaa yrityk-

sen reagointia tapahtumiin. Lisäksi järjestelmien avulla yritysten on helpompi tehostaa 

tilauksia ja toimituksia sekä hallita asiakastietoja. (Haverila 2009, 431.) 

 

Kirjanpitoa säätelee laki, eikä siinä ole suuria yrityskohtaisia eroja samanlaisten yritys-

ten välillä. Luonnollisesti pörssiyhtiöiden IFRS-raportointi aiheuttaa joitakin eroja perin-

teiseen suomalaiseen kirjanpitoon verrattuna, samoin poikkeavat yksittäisen yrityksen 

ja konsernin tilinpäätökset ja vaatimukset toisistaan. Poikkeamat ovat kuitenkin niin 

toistensa kaltaisia, että on mahdollista luoda suurelle määrälle yrityksiä sopiva yhteinen 

taloushallinnon ja kirjanpidon osio. Yritysten tuotannollinen osio eroaakin merkittävästi 

eri yritysten kesken. Tukkukauppaa ja maahantuontia harjoittavan yrityksen haasteet 

ovat logistisia, kun taas valmistavalla teollisuudella tuotanto sekä alihankintojen ja ma-

teriaalien hankinnan merkitys korostuu ja esimerkiksi insinööritoimistossa projektien 

kannattavuus ja aikataulut ovat keskeisiä. Näille yhden yhtenäisen tuotanto-

ohjausmoduulin rakentaminen on vaikeaa ilman, että ohjelmistosta tulee kallis sekä 

vaikeasti hallittava ja käytettävä. Koska samankin toimialan yritykset eroavat toisistaan, 

on ohjelmistojen sopivuudessa eri toimialoille ja yrityksille eroja. ERP-järjestelmä onkin 

kokoelma toisiinsa integroituja hyviä ratkaisuja, jotka käyttävät yhteistä tietokantaa. 

Kyseessä ei ole kokoelma parhaita ratkaisuja. (Granlund & Malmi 2003, 33−36.) 
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Taloushallinto on ERP-järjestelmissä keskeisessä roolissa, sillä taloushallinnon perus-

tiedoissa määritellään suuri joukko perustietoja (master data), jotka vaikuttavat muiden 

moduulien toimintaan. Näitä perustietoja ovat mm. organisaatiorakenne, tilikartta, kus-

tannuspaikka- ja muut seurantakohdetiedot. ERP-järjestelmien käyttöönotot alkavatkin 

usein tästä syystä juuri taloushallintomoduulista. (Lahti & Salminen 2008, 36.) 

 

Toiminnanohjausjärjestelmän taloushallinto sisältää yleensä ulkoisen laskennan, sisäi-

sen laskennan ja pääoman hallinnan moduulit. Ulkoisen laskennan moduulista löytyvät 

kirjanpito, reskontrat ja konsolidointi. Sisäisen laskennan moduuli puolestaan sisältää 

kustannuspaikkalaskennan, tuotekustannuslaskennan, kannattavuusanalyysit ja budje-

toinnin. Pääoman hallinnan kokonaisuuteen kuuluu yleensä käyttöomaisuustransaktioi-

den ja poistojen käsittely. (Granlund & Malmi 2003, 33.) 

 

Taloushallinnon tietojenkäsittelyosiossa käsiteltiin eri taloushallinnon prosesseja ja ku-

vaukset sopivat myös toiminnanohjausjärjestelmien taloushallinnon osuuksien kuvaa-

miseen. Koska sisäinen laskenta ei kuulu tämän opinnäytetyön keskeiseen sisältöön, ei 

näitä prosesseja käydä yksityiskohtaisemmin läpi. 

 

4.4 ERP-järjestelmien tulevaisuus 

 

ERP-järjestelmät erikoistuvat ja ennen erillisinä ohjelmina ostetut ominaisuudet integ-

roituvat ohjelmiin. Lisäksi ne kytkeytyvät yhä paremmin omiin ja sidosryhmien muihin 

järjestelmiin. Perinteisten raskaiden ERP-ohjelmistojen, kuten SAP ja Oracle, rinnalle 

on tullut kevyempiä ratkaisuja kuten Microsoft Dynamics AX sekä keskisuurille ja PK-

yrityksille sopivia järjestelmiä kuten Microsoft Dynamics NAV. Toinen selkeä trendi on 

toimialakohtaisten ratkaisujen yleistyminen. Esimerkiksi Dynamics AX:n yhteydessä 

näitä toimialakohtaisia ratkaisuja kaupataan Microsoftin sovelluskumppanien toimitta-

mana. Koska yrityskohtainen räätälöinti on kallista, on yritykselle edullisempaa jos se 

voi hankkia toimialalle jo kerran räätälöidyn ERP-järjestelmän. Sovelluskumppani puo-

lestaan voi hyödyntää kerran tekemäänsä kehitystyötä ja parantaa näin toimintansa 

tuottoa. (Lahti & Salminen 2008, 36−37.) 

 

Raportointi ja varsinkin BI-ratkaisut ovat olleet perinteisesti erillisiä ohjelmia, jotka ovat 

hyödyntäneet ERP-järjestelmän käsittelemiä tietoja. Nyt järeimmät ERP-ohjelmistojen 

valmistajat ovat hankkineet omistukseensa BI-ohjelmistoja ja myyvät niitä ohjelmis-

toihinsa omina moduuleinaan, esimerkiksi SAP osti Business Objectin ja Oracle Hyper-
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ionin. Microsoft tarjoaa omia BI-välineitään, jotka perustuvat yrityksen muihin tuottei-

siin. BI mahdollistaa monipuolisempien raporttien lisäksi mahdollisuuden muodostaa 

ennusteita tulevasta ja auttaa näin johtoa hyödyntämään tietotekniikkaa myös yrityksen 

kehittämisessä ja strategioiden laatimisessa. (Lahti & Salminen 2008, 37.) 

 

Internet on merkinnyt mahdollisuutta ja tarvetta yhdistää eri organisaatioita. ERP 

-järjestelmien liittäminen yrityksen sisällä muihin järjestelmiin on ollut yleisesti käytössä 

jo pitkään. 2000-luvulla yritykset alkoivat tehostaa toimintaansa yhteistyökumppanei-

den kanssa ja tämä tehtiin usein yhdistämällä organisaatioiden järjestelmiä toisiinsa. 

Usein nämä järjestelmät olivat toiminnanohjausjärjestelmiä. Tällaista muihin organisaa-

tioihin kytkeytyvää ERP-järjestelmää kutsutaan WEB-integrated Enterprise Resource 

Planning -järjestelmäksi eli WEB-integrated ERP -järjestelmäksi. Nimitys ei ole vielä 

vakiintunut ja käytössä onkin myös termit collaborative commerce ja c-commerce. 

Suomenkielistä termiä ei ilmeisesti vielä ole, tai ainakaan sellaista ei löytynyt. Järjes-

telmää hyvin kuvaavan nimen antaminen onkin haastavaa. On todennäköistä, että ni-

meäminen syntyy IT-slangin käytössä vakiintuvasta termistä, joka voisi olla esimerkiksi 

CERP. (Slack ym. 2007, 438.)  

 

Ennustamista ei tietotekniikan kyseessä ollessa yleensä kannata tehdä, mutta jo nykyi-

sillä tiedoilla olisi varsin erikoista, jos verkkokaupan ominaisuuksia ei liitettäisi osaksi 

näitä järjestelmiä. Verkkokauppa ja BI -yhdistelmä avaa melkoisia mahdollisuuksia yri-

tykselle myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Teknisesti ohjelmistot ovat siirtymäs-

sä tai siirtyneet perinteisestä client-server -arkkitehtuurista nykyaikaisempaan kolmi-

tasoiseen arkkitehtuuriin.  

5 Microsoftin Dynamics NAV 

 

Metropolia Ammattikorkeakoulussa käytetään taloushallinnon opetukseen Microsoft 

Dynamics NAV 2013 -ohjelmistoa, joka kuuluu nykyään Microsoftin Dynamics NAV 

-tuoteperheeseen. 

Microsoftin Dynamics NAV -tuoteperhe sisältää seuraavat tuotteet: 

 Microsoft Dynamics AX 

 Microsoft Dynamics NAV 

 Microsoft Dynamics CRM 

 Microsoft Dynamics xRM. 
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Näistä ohjelmista Microsoft Dynamics AX ja NAV ovat tuotannonohjausohjelmistoja, ja 

niiden ero on skaalautuvuudessa ja muunneltavuudessa. Microsoft Dynamics CRM ja 

xRM ovat asiakkuuden hallintaohjelmistoja. CRM kattaa yritysten tarpeista noin 80 pro-

senttia, ja loput 20 prosenttia saadaan katettua asiakaskohtaisella räätälöinnillä 

xRM:ää käyttäen.  

 

Koska opetuksessa käytetään Microsoft Dynamics NAV 2013 ERP -ohjelmistoa, käy-

dään seuraavassa tarkemmin läpi Microsoft Dynamics NAV -ohjelmisto. 

 

5.1 Microsoft Dynamics NAV:n perustiedot 

 

Microsoft Dynamics NAV on pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu liiketoiminta-

ratkaisu (Enterprise Resource Planning ERP), joka tarjoaa monipuoliset toiminnallisuu-

det usealle eri toimialalle. Ohjelmiston rakenne perustuu nykyaikaiseen moduuliraken-

teeseen, jolloin asiakkaan on mahdollista valita liiketoiminnan kannalta tarpeelliset, 

toisiinsa täysin integroituvat sovellusalueet. Sovellusalueita ovat taloushallinto, tuotan-

to, logistiikka, myynti ja markkinointi, liiketoimintatiedon hallinta (BI), asiakkuudenhallin-

ta, projektinhallinta, huoltohallinto ja sähköinen kauppa. Valmiiden moduulien lisäksi 

ohjelmistoa ovat paikallistetut ja asiakkaiden tarpeisiin sovitetut toimialakohtaiset eri-

koisratkaisut (yli 1 000 tuotteistettua ratkaisua). (Microsoft Dynamics 2012.) 

 

Loppukäyttäjälle merkittävä etu on Microsoft Dynamics NAV:n valmiit integraatiot mui-

hin Microsoft-tuotteisiin, kuten Excel, Outlook, Word, SharePoint ja SQL. Moduulipoh-

jainen ratkaisu on merkittävästi edullisempi ratkaisu kuin yritykselle oman ERP-sovel-

luksen rakentaminen. Microsoft Dynamics NAV:n käyttäjiä on noin 1 250 000 yli 77 000 

yrityksessä ja useammassa kuin 150 maassa ja määrä lisääntyy jatkuvasti. (Microsoft 

Dynamics 2012.) 

 

5.2 Aiemmista versioista säilyneet tärkeät ominaisuudet 

 

Nykyisin käytössä oleva C/AL-kieli on kehittynyt AL-sovelluskielestä, joka julkaistiin 

vuonna 1990 ilmestyneestä Navision 3.0 -ohjelmassa (Dynamics user group 2013). 

Mahdollisuus käyttää Microsoft SQL -serveriä tietokantana julkaistiin Navision Finan-

cials 2.50 -versiossa tammikuussa 2000 (Business Wire 2000). Samana vuonna maa-

liskuussa 2.60-versiossa oli tuki Windows 2000 -käyttöjärjestelmälle ja Active Directo-
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ryn käytölle käyttäjien hallintaan. Monikielisyyden tuki ohjelmaan tuli vuonna 2001 jul-

kaistussa Navision Attain 3.01 -versiossa. Toukokuussa 2002 Navision julkisti 3.10-

version, jonka Commerce Gateway yhdistettynä Microsoftin BizTalk Serveriin pystyi 

ohjaamaan liiketoimintaprosesseja sujuvasti eri organisaatioiden välillä. Tämä oli mer-

kittävä uusi ominaisuus, jonka myötä ohjelman voi katsoa muuttuneen puhtaasta ERP-

ratkaisusta WEB-integrated ERP-ratkaisuksi. 

 

Ensimmäisessä Microsoftin julkaisemassa versiossa Navision 3.60 tuli mukaan integ-

raatio Microsoft Office -tuotteisiin (Microsoft 2002). Project Greenin lopettaminen vuon-

na 2007 mahdollisti Dynamics NAV:n kehittymisen nykyiseen versioonsa (Dynamics 

user group 2013).  

 

5.3 Dynamics NAV 2009 

 

Joulukuussa 2008 julkaistiin Microsoft Dynamics NAV 2009 ennennäkemättömän kehit-

tämishankeen tuloksena. Dynamics NAV 2009 aloitti uuden teknologisen aikakauden, 

jossa painopiste on yksittäisessä käyttäjässä. Uusi kolmiportainen GUI (Graphical User 

Interface) nimeltään RoleTailored Client (RTC) toi merkittäviä hyötyjä asiakkaille, jotka 

voivat ottaa sen käyttöön Classic-Client -nimen saaneen vanhan käyttöliittymän rinnal-

le. (Farr 2008.) 

 

Yksi suurimmista haasteista ERP-järjestelmiä käyttävillä asiakkailla on se, miten uusi 

käyttäjä löytää tarvitsemansa sovelluksen toiminnot. Microsoft Dynamics NAV 2009 ja 

sen uusi RoleTailored Client ovat vihdoin hyvä vastaus tähän haasteeseen, sillä ne 

mahdollistavat käyttäjien keskittymisen työnsä tekemisessä tarvitsemiinsa 20 prosent-

tiin sovelluksen toiminnoista, ja siirtämällä loput 80 prosenttia taka-alalle. (Farr 2008.) 

 

5.3.1 Roolipohjainen käyttöliittymä 

 

Dynamics NAV 2009 julkaisuun asti Windows-alustalle oli saatavilla vain yksi client. 

Dynamics NAV 2009 yhteydessä Microsoft esitteli RoleTailored-Clientin, samalla vanha 

client nimettiin Classic-Clientiksi. 

 

Suurimmat erot näiden kahden välillä on, että klassinen client perustuu perinteiseen 

kaksitasoiseen arkkitehtuuriin (Client-server), ja uusi client kolmitasoiseen arkkitehtuu-
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5.4 Dynamics NAV 2009 R2 

 

Joulukuussa 2010 Microsoft julkaisi uuden version Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. 

Uusin versio voidaan täysin integroida tammikuussa 2011 julkaistavan Dynamics 

CRM:n uuden version kanssa, samoin kuin myös Dynamics CRM Onlinen kanssa, joka 

on Microsoftin pilvipohjainen CRM-ratkaisu. Muita Dynamics NAV 2009 R2:n uusia 

ominaisuuksia ovat kyky hyödyntää Microsoft Application App-V -tekniikkaa, online-

maksupalvelu ja ad hoc -tietojen visualisointia. (OnWindows 2010.) 

 

5.4.1 Virtuaalisoinnin tuki 

 

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2:ssa on jo versiossa NAV 2009 julkaistua roolipoh-

jaista käyttöliittymää parannettu entisestään mahdollisuudella käyttää Microsoft Appli-

cation Virtualization (App-V) -tekniikkaa. Tämä ominaisuuden käyttö vähentää IT-

kustannuksia, koska se mahdollistaa Microsoft Dynamics NAV Client -ohjelmistojen 

keskitetyn asennuksen ja mahdollistaa päivitetyn clientin automaattisen käyttöönoton 

työasemassa päivityksen jälkeen. (Leoni 2010.) 

 

App-V on työasemasovellusten virtualisointi- ja jakelujärjestelmä. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sovelluksen irrottamista toimimaan omassa rajatussa ”hiekkalaatikossaan”, 

jolloin sovellus on erotettu erilleen käyttäjän työaseman käyttöjärjestelmästä ja muista 

työasemassa ajettavista sovelluksista. (Microsoft Developer Network 2013a.) 

 

Sovelluksen sijaan työasemaan asennetaan App-V-Client. Varsinaiset sovellukset si-

jaitsevat Virtual Application Server:llä, josta niiden "asentaminen" on verrattavissa word 

-dokumentin avaamiseen verkosta. Sovellus asennetaan paikalliseen välimuistiin (käyt-

täjän työasemaan). App-V-Client -ohjelma ajaa sovellusta suljetussa ”hiekkalaatikossa” 

siten, ettei sovellus voi tehdä muutoksia suoraan työaseman käyttöjärjestelmän tiedos-

tojärjestelmään ja/tai rekisteriin, vaan nämä muutokset sisältyvät sovelluskohtaiseen 

"kuplaan". App-V-sovellukset ovat myös omissa ”hiekkalaatikoissaan” erillään toisis-

taan, jotta saman sovelluksen eri versioita voidaan ajaa samanaikaisesti. Tämä mah-

dollistaa myös toisiaan poissulkevien sovellusten suorittamisen rinnakkain samassa 

työasemassa. (Wikipedia 2013.) 
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5.4.2 Puukarttavisualisointi 

 

Treemap Visualization (puukarttavisualisointi) on tehokas ja nopea tapa vertailla mitä 

tahansa kahta arvoa. Esimerkiksi kyky nähdä voiton kehitys verrattuna myynnin kehi-

tykseen on välttämätön liiketoiminnalle. (Leoni 2010.) 

 

Puukarttavisualisointi järjestää tiedot puurakenteisen hierarkian mukaan esittäen ne 

joukkona sisäkkäisiä suorakulmioita. Jokainen puun haara kuvataan suorakulmiona, 

joka on jaettu pienempiin suorakulmioihin, jotka edustavat alahaaroja. Suorakulmion 

koko on verrannollinen määritellyn ulottuvuuden tietoihin. Usein suorakulmioissa käyte-

tään eri värejä kuvaamaan tietojen eri ulottuvuuksia. (Microsoft Developer Network 

2013b.) 

 

5.5 Dynamics NAV 2013 

 

Microsoft julkaisi Dynamics NAV 2013 -version lokakuussa 2012. Merkittävin uusi omi-

naisuus on Windows Azure -tuki, joka mahdollistaa ohjelmiston sijoittamisen Microsof-

tin pilvipalveluun. Käyttöönoton ja käytön helppouteen on edellisen version tavoin kiin-

nitetty huomiota. Tuttu ulkoasu ja roolipohjainen käyttöliittymä helpottavat siirtymistä 

uuteen versioon. BI- ja raportointiominaisuuksia on edelleen kehitetty ja hallintatyökalu-

ja on virtaviivaistettu. Kuten edellinen versiokin, Dynamics NAV 2013 yhdistää liiketoi-

mintaprosesseja, viestintää ja ryhmätyötä parantaen tuottavuutta. Microsoft Dynamics 

NAV 2013 toimii saumattomasti yhdessä muiden Microsoft-teknologioiden, kuten Mic-

rosoft Officen ja SharePoint:n kanssa. (Microsoft Press Releases 2012.) 

 

5.5.1 Kassavirta 

 

Kassavirtojen ymmärtäminen on avain menestyksekkäälle liiketoiminnalle. Kassavirto-

jen mittaaminen ei ole aina helppoa, mutta Microsoft Dynamics NAV 2013 tarjoaa työ-

kaluja tämän helpottamiseksi. Laskemalla ennakoitujen liiketoiminnan tuottojen ja kulu-

jen avulla kassan yli- tai alijäämän, voidaan tehdä jaksottaisia kassavirtaennusteita. 

Ennusteiden avulla voi joko lyhentää luottoja tai lainata lisää. Omiin ennusteisiin voi 

sisällyttää pääkirjan, myynnin ja markkinoinnin, ostojen sekä palvelujen arvoja. (Mic-

rosoft DN 2013.) 
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5.5.2 Kustannuslaskenta 

 

Kustannuslaskennassa budjetoidut ja todelliset kustannukset kohdistetaan eri toimin-

noille, osastoille, tuotteille ja hankkeille yrityksen kannattavuuden analysoimiseksi. Kus-

tannustyypit, kustannuspaikat ja kustannuskohteet voidaan määritellä ja niiden avulla 

voidaan analysoida mistä kustannukset tulevat ja mitä ne ovat sekä kenen maksetta-

viksi kustannukset kuuluvat. Kululajeista rakenteineen ja toimintoineen voi määritellä 

pääkirjan tilikarttaa muistuttavan tilikartan. Tilikartan voi luoda muuntamalla pääkirjan 

tuloslaskelman tilikartasta tai luomalla oman tilikartan kustannustyypeistä.  

 

Kustannuspaikkoja ovat osastot ja tulosyksiköt, jotka ovat vastuussa kustannuksista ja 

tuloista. Kustannuskohteet ovat tuotteita, tuoteryhmiä tai palveluja, joihin kustannukset 

lopulta kohdistetaan. Yrityksessä kustannuspaikat linkitetään usein osastoihin ja kus-

tannuskohteet projekteille. Kustannuspaikat ja kustannuskohteet voidaan kuitenkin 

linkittää mihin tahansa pääkirjan dimensioon sekä täydentää niitä välisummilla ja otsi-

koilla. 

 

Pääkirjan merkinnät voidaan siirtää kulumerkinnöiksi jokaisen kirjauksen yhteydessä, 

tai siirtää ne eräajolla päivittäisinä tai kuukausittaisina yhteenvetoina. Kustannusten 

päiväkirjassa voi lisätä merkintöjä, jotka eivät ole peräisin pääkirjasta tai sovelluksen 

kohdistamia. Kirjata voidaan esimerkiksi kulukirjauksia, sisäisiä maksuja ja korjaavia 

merkintöjä kustannustyyppien, kustannuspaikkojen ja kustannuskohteiden välillä. Kus-

tannusbudjetit toimivat samalla tavalla kuin pääkirjan budjetit. Pääkirjan budjetti voi-

daan siirtää kustannusbudjetiksi, tuoda ja viedä kustannusbudjetteja Excelistä tai luoda 

omia kustannusbudjetteja. 

 

Kohdentamiset liikuttavat kustannuksia ja tuloja kustannustyyppien, kustannuspaikko-

jen ja kustannuskohteiden välillä. Jokainen kohdistus sisältää kohdistuksen lähteen ja 

yhden tai useamman kohteen. Todellisia arvoja tai budjetoituja arvoja voi kohdistaa 

käyttämällä staattisen kohdistuksen menetelmää, joka perustuu selvään arvoon, kuten 

pinta-alaan tai vakiintuneeseen jakosuhteeseen esim. 5:2:4. Todellisia arvoja tai budje-

toituja arvoja voi kohdistaa käyttämällä dynaamista jakomenetelmää yhdeksällä ennal-

ta määritellyllä kohdistuksella ja 12 dynaamisella ajanjaksolla. Useimmat raportit ja 

tilastot perustuvat kulukirjauksille. Tuloksia voi lajitella ja suodattaa näkyville halutut 

tiedot sekä tuottaa kustannusanalyysiraportteja. Lisäksi voidaan käyttää normaalia tili-

aikataulua määritelläksesi miten kustannusraporttisi esitetään. 
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5.5.3 ALV-muutokset 

 

Muuta ALV-työkalun avulla suoritetaan arvonlisäveron ja yleisen kirjausryhmän (ge-

neral posting group) muunnokset. ALV:n voi muuttaa helposti säilyttäen kuitenkin sa-

malla tarkan ALV-raportoinnin. (Microsoft DN 2013.) 

 

ALV-raportit mahdollistavat määräajoin tehtävien ALV-ilmoituksien lisäksi muiden ve-

roviranomaisten mahdollisesti vaatimien raporttien tuottamisen arvolisäverollisista liike-

toimista. Microsoft Dynamics NAV:n ALV-raportti-ikkunassa voi määritellä näitä raport-

teja aivan kuten luodaan asiakirjoja (esimerkiksi tilaukset, laskut ja hyvityslaskut). ALV-

merkinnöille perustuvat rivit voidaan täyttää ja sen jälkeen lähettää ALV-raportti asian-

omaisille viranomaisille. Raportti voidaan lähettää eri tiedostomuodoissa riippuen 

maasta, alueesta ja asetetusta ALV-raportin tyypistä. (Microsoft DN 2013.) 

 

5.5.4 Rapidstart Services for Microsoft Dynamics NAV 

 

Microsoft Dynamics NAV 2013 tarjoaa sovellustoimittajille ja asiakkaille uuden tavan 

ohjelmiston nopeaan käyttöönottoon. Rapidstart Services for Microsoft Dynamics NAV 

antaa sovellustoimittajille hallinnan ja näkymän käyttöönoton kaikkiin vaiheisiin kun 

yritystä perustetaan Microsoft Dynamics NAV 2013 -sovellukseen. (Microsoft DN 

2013.) 

 

Asiakkaat voivat konfiguroida yrityksensä nopeammin NAV 2013 -ympäristöön käyttä-

mällä valmiita Microsoftin ja sen kumppaneiden tarjoamia valmiskonfiguraatioita (out-

of-the-box configurations). Käyttämällä Rapidstart-palvelua yhteistyökumppanit ja asi-

akkaat voivat käsitellä konfigurointitaulukoiden joukkoa muutamalla yksinkertaisella 

vaiheella, samalla huomioiden taulukoiden väliset sisäiset suhteet. Microsoft Dynamics 

NAV 2013 mahdollistaa myös suoraviivaisen alkusaldojen tuomisen päiväkirjoihin ja 

aktiivisiksi asiakirjoiksi dimensioineen import-toiminnon avulla. (Microsoft DN 2013.) 

 

5.5.5 Skaalautuvuus  

 

Pääkirjan merkintöjen lukitusten uudelleensuunnittelu on yksi useista Microsoft 

Dynamics NAV 2013 -version taloushallinnon toimintoihin tehdyistä parannuksista ja 

lisäyksistä. Pääkirjan merkintöjä ei lukita heti ostoa, myyntiä ja palvelua kirjattaessa 
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vaan se pysyy avoimena, kunnes lukko on tarpeen. Tämä parantaa suorituskykyä ym-

päristössä, jossa on paljon käyttäjiä. (Microsoft DN 2013.) 

 

Uusi dimensiotaulukko on lisätty. Aiemmin jokaisen dimension (ulottuvuuden) arvo 

tallennettiin erikseen tositerivien tietokantaan. Nyt dimensiot on jaoteltu dimensioryh-

miin ja niiden arvot tallennetaan omaan taulukkoonsa yhdessä muiden saman dimen-

sioryhmän tietojen kanssa. Päiväkirjaan, dokumentin otsikkotietoihin tai dokumentin 

kirjausriville tulee vain viittaus dimensiotaulukon tietoihin. Tämä pienentää tietokannan 

kokoa ja nopeuttaa sovelluksen toimintaa. (Microsoft DN 2013.) 

 

Dynamics NAV 2013 on ensimmäinen 64 bittinen versio ohjelmistosta ja vaatii toi-

miakseen myös 64 bittisen Windows-palvelinkäyttöjärjestelmän. Koska keskusmuistia 

on käytössä entisen maksimin (4G) sijaan käytännössä palvelimen mahdollistama 

maksimimuistimäärä, on ohjelmiston mahdollista selviytyä huomattavasti entistä suu-

remman yrityksen toimintojen suorittamisesta. Käyttöjärjestelmä mahdollistaisi jo tuhat-

kertaisen muistin (4T) entiseen verrattuna, mutta palvelimiin saatavien muistimoduulien 

määrä ja koko rajoittavat käytännössä muistimäärän 1T–2T. 

 

5.6 Versioiden 2009–2013 tärkeät ominaisuudet 

 

Versioiden 2009 ja 2009R2 uudet ominaisuudet ovat nykyversiossa mukana ja rooli-

pohjainen käyttöliittymä on ohjeen tekemiseen eniten vaikuttava yksittäinen asia. Mic-

rosoft Application Virtualization (App-V) -tekniikka on tärkeä, mutta opetusympäristössä 

on sen sijaan käytössä 2X Cloud Portal, joka on vastaava tekniikka mutta erillinen tuo-

te. Parannetut BI- ja raportointiominaisuudet sekä puukarttavisualisointi eivät tähän 

opinnäytetyöhön juuri vaikuta, mutta tulevat varmasti olemaan jatkokehityksen kannalta 

merkittäviä asioita. Tulevaisuudessa myös Rapidstart Services voi olla merkityksellinen 

uusia esimerkkiyrityksiä käyttöönotettaessa. Kassavirtaennusteet, kustannuslaskenta, 

ALV-raportointi ja muuta ALV-työkalu ovat varmasti myös tulevaisuudessa opetukseen 

vaikuttavia uudistuksia. 
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6 Toteutusprosessi ja tuotos 

 

Tämän opinnäytetyön prosessi alkoi Metropolia Ammattikorkeakoulun tarpeesta saada 

käyttöohjeet Microsoft Dynamics NAV -ohjelmistolle. Aihe vaikutti mielenkiintoiselta ja 

taustani oli sopiva tämän kaltaisen opinnäytetyön tekemiseen. Lähestyinkin Metropoli-

an Taloushallinnon järjestelmät -opetusjakson lehtoria tiedustellen mahdollisuutta opin-

näytetyön tekemiseen. Lehtori ja talouden ja rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon 

vastaava lehtori kävivät läpi taustani ja opinnäytetyön aiheen ja päätyivät hyväksymään 

tehdyn ehdotuksen opinnäytetyön tekemiseksi. 

 

Aloituskeskusteluissa ohjeen tavoitteeksi täsmentyi Microsoft Dynamics NAV -ohje, jota 

olisi tarkoitus käyttää Taloushallinnon järjestelmät -opintojaksolla. Tarkoituksena oli 

tehdä samankaltainen tilaus, toimitus, laskutus ja maksu -ketju kuin aiemmin oli tehty 

toisella ohjelmalla. Tämän jälkeen tutustuttiin itse opetusympäristöön. Aluksi sain mit-

tavan määrän materiaalia sekä paperilla että sähköisessä muodossa. Lisäksi toimitet-

tiin tutustumistarkoitukseen tunnukset Turun AMK:n hallinnoimaan opetusympäristöön 

ja kahteen sen tietokantaan. Tietokannat olivat Microsoftin tekemä mallitietokanta Cro-

nus ja Bussicase-tietokanta. 

 

Materiaaliin ja opetusympäristöön tutustumisen jälkeen vahvistui lopullinen päätös 

opinnäytetyön tekemisestä, minkä jälkeen syntyi alustava opinnäytetyön suunnitelma ja 

aikataulu. Tässä vaiheessa oli tarkoitus käyttää olemassa olevia tietokantoja siten, että 

kaikki opiskelijat käyttäisivät samaa yritystä ja tapahtumat yksilöitäisiin niin, että opiske-

lijakohtainen raportointi olisi mahdollista. Tämä oli tarpeellista kunkin opiskelijan harjoi-

tuksen arvioimiseksi. Kesän 2012 aikana opetusympäristöä kehitettiin siten, että jokai-

selle opiskelijalle voitiin antaa oma yritys. Turun AMK:ssa oli tehty opetuskäyttöön 

myös uusi Sportspot-malliyritys.  

 

Turun AMK järjesti elokuussa koulutusta tähän uuteen malliyritykseen. Koulutuksessa 

ongelmia aiheutti käyttöoikeuksien riittämättömyys. Ongelmia ei kyetty ratkaisemaan 

koulutuksen aikana, minkä vuoksi toimituksen vastaanotto ei onnistunut eikä loppuhar-

joituksen tekeminen ollut siten mahdollista. Syksyllä asioiden tärkeysjärjestys piti pun-

nita uudelleen, ja loppukurssien suorittaminen piti asettaa opinnäytetyön tekemisen 

edelle. Helmikuussa 2013 käyttöoikeusongelmat ratkaistiin ja lisäksi sain puhtaan 

Sportspot-yrityksen koulutuksessa käytetyn tilalle. Työn tässä vaiheessa parhaalta ete-
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nemistavalta tuntui sovittaa Artak-harjoitustyö sopimaan valmiiseen Sportspot-

yritykseen siten, että harjoitustyön tavoitteet tulee saavutettua. 

 

Uusi lähestymistapa ja kahden eri harjoituksen yhteensovittamisen mahdollisesti vaa-

tima syvempi ohjelmisto-osaaminen kypsyivät päätökseksi hankkia lisäkoulutusta. Ke-

vät 2013 kuluikin suorittamalla kaksi Microsoftin E-Learning -kurssia. Microsoft Dyna-

mics NAV 2009 Installation and Configuration -kurssin suorittamisen tavoitteena oli 

oppia perusasetusten tekemistä. Microsoft Dynamics NAV 2009_Finance -kurssin si-

sältö käsittelee nimenomaan harjoitustyössä tarvittavia taloushallinnon toimintoja. Tuo-

tin omaan käyttööni ja mahdollisesti työssä hyödynnettäväksi kaikkiaan 477 sivuisen 

ohjemateriaalin, joka perustui näihin kursseihin ja niissä käytettyihin materiaaleihin. 

 

Tämän jälkeen aloin kerätä materiaalia teoriaosuuden eri osioista: taloushallinnosta ja 

sen kehittymisestä, ERP-järjestelmien kehityksestä sekä Microsoft Dynamics  

-tuoteperheestä. Syksyllä kaikki olikin lopullista kirjoittamistyötä vaille. Teoriaosuutta 

uudelleen kirjoitettaessa olikin ohjelma vaihtunut 2013-versioon, johon ei ollutkaan 

enää pääsyoikeuksia. Saatuani käyttöoikeudet uuteen versioon, ilmeni samalla, että 

käytössä oleva puhdas Sportspot-yritys oli vaihtunut vanhempaan, aiemmin koulutuk-

sessa käytettyyn versioon. Teoriaosuus vaati jälleen hieman muutoksia ja varsinaisen 

ohjeen lähtökohta piti harkita jälleen uudelleen. Koska pohjalla oleva yritys ei ollut sa-

massa tilassa kuin se opiskelijoilla tulisi olemaan, oli luontevaa tehdä koko harjoitus 

perustuen alkuperäiseen Artak-harjoitukseen. 

 

Ohjeen sivumäärä, noin 80 sivua, on varsin suuri. Suurin syy tähän oli runsas näytön-

kaappausten määrä, mikä kuitenkin on ohjelmistojen käyttöohjeissa huomattavan teho-

kas tapa tehostaa oppimista. Kokemuksen perusteella kuvia sisältävän ohjeen läpi-

käynti on nopeampaa kuin tekstipainotteisempaa ohjetta käytettäessä. Lisäksi sivu-

määrää lisäsivät taloushallinnon opettamisen kannalta turhat varastotyöntekijän ase-

tukset. 

 

Ohje keskittyy tiukasti tehtäviin harjoituksiin ja onkin suositeltavaa antaa opiskelijoille 

oheismateriaaliksi myös Turun Ammattikorkeakoulussa tehty Microsoft Dynamics NAV 

-käyttöohje. Ohjeen ovat tehneet vuonna 2008 Oskari Haaristo, Mikael Kallio, Sanna 

Kokkala, Antti Koskinen, Markus Lehtonen, Marjo Niemiaho ja Noora Nurmi. Yhdessä 

nämä ohjeet täydentävät toisiaan ja muodostavat samalla sekä kattavat, että yksityis-

kohtaiset ohjeet ohjelmiston käytölle taloushallinnon opetuksessa. 
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Ensimmäiseksi ohjeessa on Artak-harjoitus jaettuna eri osioihin, joissa on myös kuvattu 

kunkin osion oppimistavoitteet ja opiskelijan tehtävät tavoitteen saavuttamiseksi. Seu-

raavaksi ohje sisältää uuden yrityksen tietojen syöttämisen ohjelmaan. Syötettäviä tie-

toja ovat toimittajat, tuotteet, asiakkaat sekä avaavan taseen tiedot. Tuotteet myös liite-

tään toimittajiin. Koska kyseessä on ERP-ohjelmisto, ei varaston arvon kirjaus riitä, 

vaan alkuvaraston tuotteet on myös vietävä varastoon.  

 

Tämän jälkeen alkavat varsinaiset liiketapahtumat ostotilauksilla, joiden jälkeen tilauk-

set vastaanotetaan varastoon. Seuraavaksi saadaan ostolaskut, jotka tallennetaan ja 

maksetaan. Maksut myös kohdistetaan tilauksille. Ostotilausten jälkeen tehdään myyn-

titilauksia asiakkaille. Myyntitilaukset vapautetaan toimitettavaksi, tehdään toimitus va-

rastosta ja tulostetaan laskut. Asiakkailta saadaan suoritukset, jotka tallennetaan oh-

jelmaan ja kohdistetaan myyntilaskuille. 

 

Seuraavassa osassa on virhetilanteiden ja kaupankäynnin korjausohjeita. Ensimmäi-

senä on koko tapahtuman peruuttaminen. Tämän jälkeen on hyvitys kirjattuun tapah-

tumaan ja viimeisenä osto- tai myyntilaskun hyvityslaskun käsittely. Lopuksi on ohje 

joidenkin raporttien tuottamiseksi. 

 

7 Lopullisen tuotoksen analysointi ja arviointi 

 

Taloushallintoa käsitteleviä kirjoja on saatavilla runsaasti, ja niitä on tämän työn teo-

riaosuudessa käytetty useampiakin. Taloushallinnon tietojenkäsittely on haastava aihe, 

koska tekniikan ja työelämän nopea muuttuminen vanhentaa kirjallisuuden jo muuta-

massa vuodessa. Olen käynyt työelämässä läpi toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön-

ottoprojektin ja samanaikaisesti seurannut taloushallinnon muutosprosessia toiminto-

kohtaisesta tekemisestä yrityksen prosesseja vastaavaksi.  

 

Luvussa kolme lähteenä mainitaan useimmiten Lahden ja Salmisen kirja Kohti digitaa-

lista taloushallintoa. Tämän kirjan käyttö johtuu siitä, että se oli ohjelmistoriippumaton, 

taloushallinnon näkökulmasta kirjoitettu ja kattavampi kuin Helannon ym. kirjoittama 

Taloushallinto. Nyt. -kirja, joka taas oli suunnattu tilitoimistoammattilaisille ja Procoun-

tor-ohjelmistoa käyttäville asiakkaille. Kumpikin kirja on ajantasainen ja vastaa sisällöl-

tään työelämän kokemuksia. Kirjoja on käytetty rinnakkain, koska ne täydentävät toisi-

aan.  
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Toiminnanohjausjärjestelmien kehittymisestä tietoa on saatavissa useista lähteistä ja 

myös ohjelmistojen valmistajilta. Microsoft Dynamics NAV -ohjelmasta tietoa on saata-

vissa Microsoftilta ja sen kumppaneilta, käyttäjäyhteisöiltä ja erilaisista julkaisuista. 

Internetissä on runsaasti tietoa, mutta se ei aina ole luotettavaa. Tästä syystä on läh-

teinä pyritty käyttämään Microsoftin omien sivujen lisäksi asiantuntijayhteisöjen sivusto-

ja. Lähteiden tiedot on tarkistettu vähintään toisesta lähteestä ennen käyttöä. 

 

Opinnäytetyötä ja ohjetta tehtäessä on hyvin havainnollisesti tullut esille miten talous-

hallinnon tehtävät ovat muuttuneet prosessimaisiksi ja miten ne liittyvät yrityksen pro-

sesseihin. Työelämän vaatimusten täyttämiseksi onkin välttämätöntä opettaa, miten 

nämä prosessit hoidetaan nykyaikaisilla välineillä ja minkälaista osaamista ja ymmär-

rystä tämän päivän taloushallinnosta ja taloushallinnon järjestelmistä näiden välineiden 

omaksuminen työvälineenä vaatii.  

 

Taloushallinnon ihmisten rutiinitöistä osa siirtyy muiden henkilöiden tehtäväksi, koska 

ne nivoutuvat luontevasti osaksi yrityksen muita prosesseja. Taloushallinnon tehtävät 

muuttuvat myös vaativammiksi, kuten tehtyjen toimenpiteiden oikeellisuuden tarkasta-

minen ja ongelmatilanteiden selvittämiseksi. Tällaisia voivat olla esimerkiksi osto- ja 

myyntitapahtumat ja niihin liittyvät erilaiset kirjaukset, joita tekevät osto-, myynti- ja va-

rastotyöntekijät. 

 

Tämän ohjeen avulla tehtävillä harjoitustöillä on mahdollista auttaa opiskelijoita ymmär-

tämään tulevaa rooliaan ja sen asettamia vaatimuksia työelämässä. Taloushallinnon 

tehtävät perinteisessä mielessä ovat mielikuvaltaan tarkkaa, paljon rutiinitoimenpiteitä 

sisältävää yksilötyöskentelyä. Kun tekee tämän ohjeen avulla jo pelkästään Artak-

harjoituksen, selviää, että perinteinen mielikuva taloushallinnon henkilöstön työtehtävis-

tä vastaa heikosti tämän päivän todellisuutta. Nykyaikaisen taloushallinnon ammattilai-

silta vaaditaan perinteisen tarkkuuden ja taloushallinnon osaamisen lisäksi ohjelmisto-

osaamista ja sosiaalisia ryhmätyötaitoja sekä kykyä kommunikoida erilaisten sidosryh-

mien kanssa. 

 

Yhteenvetona voidaan sanoa, että ohjeen avulla tehtävä Artak-harjoitus täytti odotukset 

taloushallinnon ja ohjelmiston opettamiseksi opiskelijoille. Yllättävää ja odotukset ylittä-

vää oli huomata, miten paljon se opettaa taloushallinnon roolista ja sen kehittymisestä 

nykyisessä työelämässä. Ohjeen avulla tehtävä harjoitustyö ja sen taloushallinnon pro-

sessi vastaavat viitekehystä ja työelämän kokemuksia alkuodotuksiakin paremmin.  
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Koska Microsoft Dynamics NAV -ohjelmistoa ollaan vasta ottamassa käyttöön opetuk-

sessa, on kehitysmahdollisuuksia paljonkin. Jatkokehitysmahdollisuuksia on kolmella 

eri alueella: oppimisympäristön kehittäminen, erilaisten lisäharjoitusten tekeminen sekä 

raportoinnin ja ennusteiden kehittäminen. 

 

Oppimisympäristöä voisi kehittää pyrkimällä automatisoimaan ohjelmiston asetukset 

siten, että esimerkiksi varastotyöntekijän (opiskelijan käyttäjätunnuksien) liittäminen 

tarvittaviin varastoihin tapahtuisi automaattisesti. Tällaiset toimenpiteet ovat ohjelman 

pääkäyttäjien tai IT-henkilöiden tehtäviä eivätkä kuulu taloushallinnon opetukseen.  

 

Lisäharjoituksilla voitaisiin ottaa mukaan muitakin taloushallinnon prosesseja, jotka nyt 

jäävät tämän ohjeen ulkopuolelle mutta joiden opiskelua opetusympäristö tukee. Mah-

dollisia taloushallinnon prosesseja ovat budjetointi, käyttöomaisuus, palkanlaskenta, 

tilinpäätös ja kuukausittaiset katkot. Myös NAV:n kassaennusteita olisi hyvä hyödyntää 

jossakin harjoituksessa, koska se on varmasti työelämässä usein tarvittavaa osaamis-

ta. 

 

Kun näihin yleisimpiin prosesseihin on tehty harjoitukset, olisi syytä pohtia, miten oppi-

misympäristöä voisi hyödyntää taloushallinnon viimeisimmällä portaalla eli kuvion 3 

osoittamalla strategisen johtamisen avustamisessa. Tähän liittyy ilman muuta kolmas 

kehittämissuunta eli raportoinnin ja ennustamisen kehittäminen. Johto käyttää sekä 

operatiivisen että strategisen päätöksenteon tukena usein juuri raportteja ja ennusteita. 
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1 Harjoitustyö 

 

Artak-harjoitus Microsoft Dynamics NAV 2013 -ohjelmistolla. Pohjana on käytetty Sportspot Oy 

esimerkkiyritystä ja 23 % ALV-verokantaa. 

 

1.1 Uuden yrityksen perustietojen syöttäminen 

 

Asiakkaat: Päivämäärä 1.11. (Ohje 2.8, sivu 31) 

Asiakas asiakasnumero maksuehdot Myyjä 
Mattila Oy C00015 14 pv netto Eero Erkkilä 
Sunila Oy C00016 14 pv netto Niilo Nousiainen 

 

Toimittajat: Päivämäärä 1.11. (Ohje 2.3, sivu 8) 

Toimittaja toimittajanumero Y-tunnus maksuehdot 
Laatu Oy NAV antaa 0142836-7 14 pv netto 
Mänty Ky NAV antaa 0581961-3 30 pv netto, 14 -2% 
Koivunen Oy NAV antaa 0110111-0 14 pv netto 

 

Tuotteet: (NAV käyttää termiä Nimikkeet) Päivämäärä 1.11. (Ohje 2.5 ja 2.7, sivut 17 ja 29) 

Tuotenumero Tuote Ostohinta Myyntihinta Varastomäärä Toimittaja 
NAV antaa Tuoli 90 150 10 Laatu Oy 
NAV antaa Pöytä 120 180 5 Laatu Oy 
NAV antaa Sänky 220 300 8 Mänty Ky 
NAV antaa Kaappi 150 240 10 Koivunen Oy 

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. 

 

Oppimistavoite: ERP-ohjelmiston käyttöönotto uudelle yritykselle. Opiskelija osaa luoda uuteen 
yritykseen asiakkaat, toimittajat ja tuotteet sekä liittää nimikkeet toimittajiin. 
Opiskelijan tehtävät: Opiskelija luo asiakkaat ja toimittajat maksuehtoineen. Lisäksi opiskelija 
luo nimikkeet ja liittää ne toimittajiin. 

 

Avaava tase: Päivämäärä 1.11. (Ohje 2.2, sivu 6) 

Tili Kohde Summa euroa 
19100 Pankkitili 10000 
15210 Varasto/tavarat 4760 
20010 Osakepääoma 10260 
26210 Lainat 4500 

 

Oppimistavoite: ERP-ohjelmiston käyttöönotto uudelle yritykselle. Avaavan taseen syöttö järjes-
telmään ja alkuvaraston syöttäminen. 
Opiskelijan tehtävät: Opiskelija syöttää avaavan taseen järjestelmään ohjeiden mukaan. Lisäk-
si opiskelija lisää alkuvaraston varastoon. 
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1.2 Liiketapahtumat: Osto ja vastaanotto 

 

17.11. (Ohje 2.9 ja 2.10, sivut 33 ja 37) 

Tilataan Laatu Oy:ltä pöytiä 3 kpl. Tuotteet toimitetaan. 

Tilataan Mänty Ky:ltä sänkyjä 5 kpl. Tuotteet toimitetaan. 

 

Oppimistavoite: Opiskelija osaa tehdä ostotilauksen ja ottaa tavaran vastaan. 
Opiskelijan tehtävät: Opiskelija tekee tilaukset ja ottaa tilauksen vastaan.  

 

1.3 Liiketapahtumat: Ostolaskun kohdistus ja maksu 

 

20.11. (Ohje 2.11, sivu 39) 

Saadaan lasku (laskunumero 634) Laatu Oy:ltä 17.11. toimitetuista pöydistä 442,80 euroa. 

21.11.  

Saadaan lasku (laskunumero 734) Mänty Ky:ltä 17.11 toimitetuista sängyistä 1 353,00 euroa. 

24.11. (Ohje 2.12, sivu 40) 

Maksetaan Laatu Oy:n lasku 442,80 euroa. 

25.11.  

Maksetaan Mänty Ky:n lasku 1 353,00 euroa. 

 

Oppimistavoite: Opiskelija osaa kohdistaa saadun ostolaskun tilaukselle ja maksaa laskun. 
Lisäksi opiskelija osaa tehdä kirjanpidon vaatimat toimenpiteet. 
Opiskelijan tehtävät: Opiskelija kohdistaa laskut tilaukselle sekä maksaa laskut. 

 

1.4 Liiketapahtumat: Myynti sekä toimitus ja laskun tulostus 

 

7.11. (Ohje 2.13, sivu 46) 

Mattila Oy tilaa meiltä 1 kpl pöytiä ja 4 kpl tuoleja. Kirjataan tilaus ja toimitus ja siirretään laskutet-

tavaksi. 

Sunila Oy tilaa meiltä 2 kpl kaappeja.  Kirjataan tilaus ja toimitus ja siirretään laskutettavaksi. 

Tulostetaan Mattila Oy:n ja Sunila Oy:n laskut. 

 

Oppimistavoite: Opiskelija osaa tehdä myyntitilauksen ja tulostaa tästä laskun. 
Opiskelijan tehtävät: Opiskelija tekee myyntitilauksen, toimituksen ja myyntilaskun. 
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1.5 Liiketapahtumat: Myyntisuorituksen kohdistus 

 

21.11. (Ohje 2.14, sivu 52) 

Saadaan suoritukset Mattila Oy:n ja Sunila Oy:n laskuista. 

 

Oppimistavoite: Opiskelija osaa kohdistaa saadun myyntisuorituksen tilaukselle. 
Opiskelijan tehtävät: Opiskelija kohdistaa myyntisuorituksen tilaukselle. 

 

Tarkista lopuksi, että 

1. kirjanpidon myyntisaamisten saldo = myyntireskontran reskontralistan avoimet laskut kir-

janpidon ostovelkatilin saldo = ostoreskontran reskontralistan avoimet laskut 

2. kirjanpidon varastotilin saldo = varaston raporteissa inventaarissa varaston arvo. 

 

1.6 Lisäharjoituksia (harjoitukset 1.7–1.11) 

 

Oppimistavoite: Opiskelija saa lisää toistoja tehtyihin harjoituksiin ja osaaminen vahvistuu. 
Opiskelijan tehtävät: Opiskelija toistaa samoja harjoituksen alkuosan toimenpiteitä. 

 

1.7 Uusien asiakkaiden tietojen syöttäminen 

 

Perustetaan seuraavat uudet asiakkaat: Päivämäärä 22.11. (Ohje 2.8, sivu 31) 

Asiakas asiakasnumero maksuehdot Myyjä 
Luotola Ky C00017 14 pv netto Eero Erkkilä 
Haapala Oy C00018 14 pv netto Niilo Nousiainen 

 

1.8 Uusien toimittajien tietojen syöttäminen 

 

Perustetaan seuraavat uudet toimittajat: Päivämäärä 22.11. (Ohje 2.3, sivu 8) 

Toimittaja toimittajanumero Y-tynnus maksuehdot 
Puupaja Ky NAV antaa 1217730-5   14 pv netto 
Saarni Oy NAV antaa 0221539-8   30 pv netto, 14 -2 % 

 

1.9 Uusien tuotteiden syöttäminen 

 

Perustetaan seuraavat uudet tuotteet: Päivämäärä 22.11. (Ohje 2.5 ja 2.7, sivut 17 ja 29) 

Tuotenumero Tuote Ostohinta Myyntihinta Toimittaja 
NAV antaa Jakkara 16 22 Puupaja Ky 
NAV antaa Kirjahylly 140 210 Saarni Oy 
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1.10 Ostotilaukset 

 

24.11. (Ohje 2.9 ja 2.10, sivut 33 ja 37). 

Tilataan Puupaja Ky:ltä jakkaroita 30 kpl. Tuotteet toimitetaan. Lasku nro 834 

Tilataan Saarni Oy:ltä kirjahyllyjä 2 kpl. Tuotteet toimitetaan. Lasku nro 934 

26.11. (Ohje 2.11, sivu 39). 

Saadaan lasku (laskunumero 834) Puupaja Ky:ltä 24.11. toimitetuista jakkaroista 590,40 euroa. 

26.11.  

Saadaan lasku (laskunumero 934) Saarni Oy:ltä 24.11 toimitetuista kirjahyllyistä 337,51 euroa. 

26.11. (Ohje 2.12, sivu 40). 

Maksetaan Puupaja Ky:n lasku 590,40 euroa. 

27.11.  

Maksetaan Saarni Oy:n lasku 337,51 euroa. 

 

1.11 Myyntitilaukset 

 

23.11. (Ohje 2.13, sivu 46). 

Luotola Oy tilaa meiltä 10 kpl jakkaroita ja 4 kpl tuoleja. Kirjataan tilaus ja toimitus ja siirretään las-

kutettavaksi. 

Haapala Oy tilaa meiltä 5 kpl kaappeja. Kirjataan tilaus ja toimitus ja siirretään laskutettavaksi. 

Tulostetaan Luotola Oy:n ja Haapala Oy:n laskut. 

27.11. (Ohje 2.14, sivu 52). 

Saadaan suoritukset Haapala Oy:n ja Luotola Oy:n laskuista. 
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