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Opinnäytetyön aiheena oli kuvata Nokia Oyj:n rahoitusosastolla toteutetun kirjanpitoprojektin
kulkua. Opinnäytetyö oli projektimuotoinen. Projektin tarkoituksena oli uudistaa jo olemassa
olevan kirjanpitoprosessin valuuttakirjanpitoa automatisoimalla kurssierokirjausten
tekemistä. Projektille oli tarvetta, sillä opinnäytetyössä kuvatun kirjanpitoprosessin piiriin
haluttiin ottaa enemmän yhtiöitä, mutta ilman uudistusta se ei olisi ollut mahdollista, sillä
muuten kurssiero-oikaisut olisivat vieneet liikaa resursseja.
Projektin tavoitteena oli tehostaa Nokian rahoitusosaston tytäryhtiöilleen tarjoaman Treasury
Reverse Accounting (TRA)-kirjanpitopalvelun toimintaa. TRA-prosessin avulla Nokian
rahoitusosasto hoitaa keskitetysti melkein kaikki tytäryhtiöiden rahoituskirjanpitoviennit.
Nokia käyttää raportoinnissaan valuuttakursseja, joita joidenkin maiden lainsäädäntö ei
hyväksy. Sen vuoksi joissain maissa oli jouduttu pitämään rinnakkaiskirjanpitoa paikallisia
viranomaisia varten. Kirjanpidot poikkesivat toisistaan vain käytettyjen valuuttakurssien
osalta, joten valuuttakurssierot haluttiin saada automatisoitua niin, että
rinnakkaiskirjanpidosta voitaisiin luopua. Projektin tuloksena luotiin erityinen siirtotiedosto,
joka siirretään välitilinpäätösten yhteydessä Nokian rahoituskirjanpito-ohjelmasta Nokian
konsernin käyttämään järjestelmään. Siirtotiedosto tekee tarvittavat kurssiero-oikaisut
automaattisesti paikallista kirjanpitoa varten, jonka ansiosta rinnakkaiskirjanpidosta voitiin
luopua kokonaan. Projekti eteni siten, että ensin projektin koodaaja koodasi siirtotiedoston
pohjan, joka laskee kurssierot tarvittavien tietojen pohjalta. Kun se valmistui, suoritettiin
testaus kahden periodin ajan, jolloin kaikki siirtotiedoston kirjanpitoviennit laskettiin ja
tarkastettiin manuaalisesti. Testausvaiheen jälkeen vuorossa oli käyttäjien koulutus ja
tuloksen käyttöönotto. Projekti onnistui hyvin, siirtotiedostosta tuli jopa parempi kuin alun
perin ajateltiinkaan. Kurssierojen laskentaan käytettiin lopulta eri laskentatapaa kuin ensin
ajateltiin, sillä siten oli helpompi hallita jälkeenpäin syötettyjä sekä uudelleen tallennettuja
tapahtumia.
Opinnäytetyössä kuvataan projektin lähtötilanne, tavoitteet, kehittämistarpeet sekä projektin
käytännön toteutus. Teoriaosuudessa käsitellään projektin taustalla vaikuttavia
kirjanpitosäännöksiä. Tärkeimpiä lähteitä teoriaosuudessa olivat muun muassa Nokian sisäiset
ohjeet ja julkaisut. Lisäksi työ sisältää projektin arvioinnin ja oman oppimisen arviointia.
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The subject of thesis was to describe an accounting process which was made for the treasury
team of Nokia Plc. The thesis was made as a project. The objective of the project was to
rebuild currency accounting in a process which already existed. The reform was made by
automating those postings which caused exchange rate differences. The project was needed
because it was necessary to take more companies in to the process described in thesis.
Without the renewal it would have been impossible to take new companies to the process
because exchange rate differences would have taken too much resources of the process.
The aim of the project was to optimize an accounting service offered by Nokia’s treasury
accounting team. The name of the process was Treasury Reverse Accounting (TRA). With the
help of TRA process Nokia treasury accounting team takes care of nearly all the treasury
transactions of the subsidiaries of Nokia. Nokia uses in its reporting the exchange rates which
were not applicable for all of its subsidiaries because there were some countries where the
local legislation did not accept those exchange rates. That was the reason for keeping a
collateral accounting for local authorities. The difference between those accountings was
only the exchange rate. That was why items caused by different exchange rates wanted
automate that there would be no more need to collateral accounting. The result of the
project was an upload file that will be transferred from treasury accounting system to the
system that is used in Nokia’s concern level. It will be transferred in every closing. All the
necessary exchange rate entries for local authorities will be made by the upload file and
there is no more need for collateral accounting.
The project proceeded so that first the coder encoded the basis for an upload file. After the
basis was ready it was time to test it. Testing was proceeded in two periods. The purpose of
testing was to calculate manually all entries which the upload file made during the testing
periods. After the testing was ready it was time to train the users and to take the project in
to use. The project was very successful and it was even better than was first thought. The
reason for it was that the way to calculate the exchange rate differences had been changed
in to different way than first planned. The new way enabled to manage better the
transactions uploaded afterwards or which were resaved.
The start of the project, the meaning of the project and implementation in practice has been
described in the thesis. In addition there is information of the accounting rules behind of the
project in the theory part. The main sources were for example internal releases and
instructions of Nokia. Moreover, the thesis includes an evaluation of the project and an
evaluation of personal learning in the process.

Key words: accounting, accounting project, exchange rates
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1

PROJEKTIN LÄHTÖTILANNE JA KEHITTÄMISTARPEET

Projektin aiheena oli rahoituskirjanpitoprosessin uudistaminen. Toimeksiantajana oli Nokia
Oyj, jossa työskentelen opiskelujen ohella. Etsiessäni opinnäytetyöaihetta työpaikallani
kysyttiin, haluaisinko mukaan tähän projektiin. Projektin tuloksena luotiin jo olemassa
olevaan rahoituskirjanpitoprosessiin uusi toiminto, joka nopeutti erityisesti
kurssierokirjausten kirjanpitoa. Tässä työssä kuvataan näin ollen Nokia Oyj:n tytäryhtiöilleen
tarjoaman rahoituskirjanpitopalvelun (TRA-prosessin) valuuttakirjanpidon uudistusprojektia.
Teoriaosuudessa tarkastellaan TRA-prosessin kannalta oleellisimpia kirjanpitosäännöksiä.

Nokia Oyj, (jäljempänä Nokia) on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, joka on
tullut tunnetuksi etenkin matkapuhelimistaan. Vuonna 2007 Nokian liikevaihto oli 51,1
miljardia euroa ja konsernitaseen loppusumma oli 37 599 miljoonaa euroa. Nokian
palveluksessa oli vuoden 2007 lopussa 112 262 henkilöä. (Nokia 2007.)

Nokian rahoitusosastolla toteutettiin tytäryhtiöille tarkoitetun rahoituskirjanpitopalvelun,
TRA-prosessin (Treasury Reverse Accounting) uudistusprojekti. Projektin tarkoituksena oli
yksinkertaistaa ja nopeuttaa TRA-prosessin valuuttamääräisten erien kirjanpitoa
automatisoimalla erityisesti kurssierokirjauksia. Oma roolini oli olla mukana projektin
käyttöönottovaiheessa kehittämässä ja testaamassa valuuttakirjanpidon uudistuksen
käyttöönottoa. Merkittävin rooli oli projektin testauspuolessa datan verifioinnissa ja
kirjanpito-oikaisujen tarkistamisessa. Olin jonkin verran mukana myös tytäryhtiöiden
kouluttamisessa. Projektin lähtökohtana oli Nokian rahoitusosaston tytäryhtiöilleen tarjoaman
kirjanpitopalvelun, TRA-prosessin kehittäminen, jotta TRA-palvelun piiriin voitaisiin ottaa
enemmän tytäryhtiöitä. TRA-palvelu helpottaa rahoituskirjanpidon pitämistä huomattavasti,
sillä se on standardisoitu prosessi, jonka avulla voidaan valvoa muun muassa kirjanpidon
oikeellisuutta. Projektin alussa TRA-palvelun piirissä oli noin seitsemänkymmentä prosenttia
Nokian tytäryhtiöistä, mutta uudistuksen avulla tavoitteena oli saada sata prosenttia
tytäryhtiöistä TRA-palvelun piiriin. Uudistus helpotti erityisesti kurssierokirjausten
tekemisessä, sillä uudistus tekee automaattisesti tarvittavat kurssierokirjaukset niiden
maiden kirjanpitoon, joissa lainsäädäntö poikkeaa valuuttamääräisten erien kirjaamisessa
oleellisesti Nokian käyttämistä kirjanpitostandardeista.

Nokia käyttää TRA-prosessissa kahta eri kirjanpitojärjestelmää, Treasury System Quantumia
(jäljempänä QT) ja SAP R3 -järjestelmiä. Niiden toimivuus oli havaittu hyväksi, mutta TRAprosessiin haluttiin kehittää uusi toiminto kurssierokirjausten kirjaamisen
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nopeuttamiseksi. Nokian tytäryhtiöistä osa sijaitsee maissa, joiden kirjanpitolainsäädäntö
vaatii tiettyjen valuuttakurssien käyttämistä kyseisten maiden paikallisessa kirjanpidossa.
Esimerkkinä tällaisista maista voisi mainita Meksikon ja Kiinan. Nokian kirjanpidossa
valuuttamääräiset rahoitustapahtumat käännetään paikalliseen valuuttaan Nokia-kursseilla,
jota kyseisten maiden lainsäädäntö ei hyväksy. Sen vuoksi TRA-prosessissa tietyissä maissa on
jouduttu pitämään rinnakkaiskirjanpitoa, toinen Nokian raportointia ja toinen paikallista
raportointia varten. Kirjanpidoissa oli eroa siten vain käytetyissä valuuttakursseissa.
Rinnakkaiskirjanpidon pitäminen koettiin turhana ja työläänä, joten sitä varten päätettiin
kehittää uusi toiminto, jolla tehtäisiin paikallista raportointia varten tarvittavat kurssierooikaisut. Itse TRA-prosessi pysyisi täysin samana kuin aiemminkin, uutena toimintona vain
tiettyjen maiden kirjanpitoon automaattisesti tehtävät kurssiero-oikaisut erityisen
siirtotiedoston avulla. Tällöin paikallinen kirjanpito vastaisi paikallista lainsäädäntöä ja
rinnakkaiskirjanpidosta voitaisiin luopua kokonaan. Uusi toiminto tekisi oikaisut
automaattisesti, joten uudistus helpottaisi kyseisten maiden rahoituskirjanpitoa
huomattavasti. Projekti oli osa TRA-prosessia ja se kohdistui TRA-prosessin
valuuttakirjanpitoon. TRA-prosessissa otettiin samanaikaisesti käyttöön toinenkin uudistus,
mutta siihen ei tässä työssä keskitytä, koska työ olisi muuten liian laaja.

2

TAVOITTEET

Tässä luvussa kerrotaan projektin tavoitteesta ja rajauksesta. Tavoitteet asetettiin projektin
suunnitteluvaiheessa, mutta ne tarkentuivat vielä projektin etenemisen myötä. Luvun lopussa
on kuvattu myös omat oppimistavoitteet, jotka asetin itselleni ennen projektin alkua.

Projektin ensisijaisena tavoitteena oli saada Nokian tytäryhtiöstä sata prosenttia TRApalvelun piiriin, kun ennen uudistusta TRA- palvelun piirissä oli noin seitsemänkymmentä
prosenttia tytäryhtiöistä. Ilman TRA Local Currency 2 -projektia se ei olisi mahdollista, sillä
kurssierokirjausten kirjaaminen olisi liian työlästä ja aikaa vievää. Projektilla haluttiin myös
parantaa ja nopeuttaa TRA-prosessin valuuttakirjanpitoa uudistamalla sitä. Uudistuksen
tuloksena saatiin uusi toiminto TRA-prosessin käyttämässä QT-kirjanpitojärjestelmässä.
Uudistuksen avulla TRA-prosessin valuuttakirjanpito nopeutui, sillä uusi toiminto automatisoi
monia vaiheita. Uudistuksen avulla rinnakkaiskirjanpidosta voitiin luopua ja tarvittavat
muutokset tehdään siirtotiedoston avulla SAP R3 -järjestelmään. Opinnäytetyön tavoitteena
oli kuvata projektin edistyminen nykyhetkestä projektin päätösvaiheeseen asti; mitä missäkin
vaiheessa tapahtui, etenikö projekti suunnitellusti vai tuliko odottamattomia ongelmia sekä
kuinka projekti onnistui. Opinnäytetyön teoriaosuuden avulla pyrittiin tuomaan esille
projektin taustalla vaikuttavia ja siihen liittyviä kirjanpitosäännöksiä ja lakeja. Projektin
taustalla oli halu tehostaa ja nopeuttaa TRA-prosessia, jotta voitaisiin keskittää työaika
mahdollisimman tehokkaasti olennaisiin tehtäviin ja vältyttäisiin turhalta työltä. Projektin
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riskinä oli se, ettei projektin tulos onnistu halutulla tavalla. Tällöin tavoitteeseen ei olisi
mahdollista päästä. Kurssierojen manuaaliseen oikaisuun ei yksinkertaisesti olisi aikaa.
Tietoteknisten ongelmien mahdollisuutta ei myöskään voinut täysin sulkea pois. Niiden
todennäköisyys oli kuitenkin pieni, sillä käytössä oli varatietokantoja ja internet- yhteyksiäkin
oli monilla eri servereillä. Jos projekti myöhästyisi merkittävästi, tarkoittaisi sekin resurssien
hukkaamista. Itselleni sillä olisi merkitystä, sillä silloin opinnäytetyöni tekeminen ja sitä
kautta valmistuminen viivästyisivät.

Projekti rajattiin kuvaamaan TRA-prosessin valuuttakirjanpidon uudistusprojektia, joten
muita prosesseja ei työssä juuri kuvata. Teoriaosuudessa tuodaan esille TRA-prosessin
kannalta oleellisimpia kirjanpitosäännöksiä. Omina tavoitteina projektin suhteen oli
ensisijaisesti oppia lisää kirjanpidosta. Projekti oli siinäkin mielessä hyödyllinen, että kaikki
projektissa läpikäymäni asiat liittyvät kiinteästi omaan työhöni. Siksi TRA-prosessin
kokonaisuuden parempi hahmottaminen ja ymmärtäminen auttavat itseäni suoriutumaan
paremmin työssäni. En ole aiemmin ollut mukana todellisissa projekteissa työpaikallani, joten
halusin mielelläni nähdä käytännön projektien takana.

3

TEOREETTINEN TAUSTA

Teoreettisessa taustassa kuvaillaan prosessin kannalta joitain keskeisimpiä käsitteitä, TRAprosessia lähemmin sekä TRA-prosessin kannalta olennaisimpia kirjanpitosäännöksiä.
Teoriaosuuden avulla työssä halutaan tuoda esille projektin taustalla vaikuttavia ja siihen
liittyviä asioita.

Tässä työssä keskitytään kirjaamissäännöksien kuvaamisessa olennaisimpiin TRA-prosessiin
vaikuttaviin kirjanpitosäännöksiin. Olennaisimpia säännöksiä ovat Nokian omat
laskentaperiaatteet lähinnä ulkomaanrahan määräisten erien kirjaamisesta sekä
kansainväliset tilinpäätösstandardit, erityisesti rahoitusvälineiden käypään arvoon
arvostamisesta säätävä standardi IAS 39. Pörssiyhtiöiden sisäisestä valvonnasta säätää
Sarbanex-Oxley -lain kohta 404, eli SOX 404.

3.1

Keskeiset käsitteet

Työ sisältää taloushallinnon termejä, joita on tekstissä pyritty selittämään. Tähän on koottu
joitain oleellisimpia ja työssä eniten esiintyviä termejä, jotka on hyvä varmuuden vuoksi
selventää. Kattavampi opinnäytetyöprojektiin liittyvä sanasto löytyy liitteistä (liite 1).

Valuutta määritellään ulkomaanrahaksi Kirjanpitolautakunnan antamassa yleisohjeessa
koskien ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten
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muuttamisesta suomen rahaksi. (KILA 2005.) Local currency 2 on työssä usein esiintyvä käsite.
Sillä tarkoitetaan tiettyjen tytäryhtiöiden paikalliseen kirjanpitoon raportointia, jossa
tiettyjen TRA-prosessin piiriin kuuluvien maiden lainsäädäntö vaatii paikallisen kirjanpidon
kirjattavan paikallisen maan keskuspankin valuuttakurssien mukaan. Local currency 2 valuuttakurssi on paikallisen lainsäädännön vaatima valuuttakurssi paikallisessa kirjanpidossa.
Nokia-kurssi on Nokian rahoituskirjanpidossa käytettävä valuuttakurssi.

3.1.1

TRA-prosessi

TRA-prosessi on Nokian rahoitusosaston tytäryhtiöilleen tarjoama kirjanpitopalvelu. TRAprosessin tarkoituksena on tukea konsernin yhtiöitä näiden rahoituskirjanpidossa. Nokian
rahoitusosasto tekee näin ollen keskitetysti melkein kaikki TRA-palvelun piiriin kuuluvien
tytäryhtiöiden rahoitukseen liittyvät kirjanpitoviennit Nokian kirjanpitonormien mukaisesti.
TRA-prosessi säästää aikaa palvelun piiriin kuuluvien tytäryhtiöiden paikallisilta
rahoituskirjanpitäjiltä, kun huomioidaan Nokian konserniyhtiöiden ja rahoitusinstrumenttien
paljous. Standardisoitu TRA-prosessi takaa kirjauksien oikean käsittelyn kirjanpidossa. TRApalvelun piiriin kuuluvien yhtiöiden paikalliset kirjanpitäjät ovat vastuussa esimerkiksi
liiketoimien kirjaamisesta pankkitileiltä selvittelytilille, tilitapahtumapäiväkirjan ja oikeiden
pankkitapahtumien välisten erojen tiedottamisesta, lopullisen netotustiliotteen sekä
tilitapahtumapäiväkirjan vastaavuuden tarkastamisesta ja ennakkoverokirjaustilin
tasaamisesta. Nokian rahoitusosasto huolehtii aineiston luomisesta Treasury System Quantum
-järjestelmästä saatujen tietojen perusteella, siirtotiedoston syöttämisestä SAP R3 järjestelmään, SAP R3 -saldojen täsmäyttämisestä TRA-aineistoon, välitilin tasaamisesta ja
tasaustilin omien vientien tasaamisesta sekä muiden taseen tilien tasaamisesta omien
vientien osalta. Lisäksi rahoitusosaston tulee tarkastaa TRA-aineisto tilintarkastajien kanssa
sekä huolehtia Sarbanes-Oxley -lain (jäljempänä SOX) mukaisesta testauksesta TRA:n osalta.
Erilaisilla kontrolleilla varmistetaan, että TRA-prosessi noudattaa täysin SOX-lain kohtaa 404,
jonka mukaan pörssiyhtiön on luotava ja ylläpidettävä taloudellisen raportoinnin tehokasta
sisäistä valvontaa sekä menettelytapoja. (Lahti & Salminen 2008, 155; Petäjäniemi 2008, 3,
23.) SOX 404 -laista tarkemmin jäljempänä. Alla on kuvattu TRA-prosessin kulkua.
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Kuvio 1: TRA-prosessi.
TRA-prosessi tapahtuu kahden kirjanpitojärjestelmän, Treasury System Quantum -ja SAP R3 järjestelmien välillä. Kaikki TRA-prosessin piiriin kuuluvat rahoitustransaktiot syötetään
Treasury System Quantum -järjestelmään (QT), jossa on omat QT-tilit. Sieltä TRA-ohjelma
noutaa tiedot, joiden pohjalta se mäppää, eli ohjaa QT-tilit oikeille SAP R3 -tileille.
Transaktiot muunnetaan paikalliseen valuuttaan Nokian raportoinnissaan käyttämillä Nokiakursseilla. TRA-ohjelma tekee tiedoista myös siirtotiedoston, joilla tiedot siirretään QT:sta
SAP R3 -järjestelmään. Kun siirtotiedosto siirretään SAP R3 -järjestelmään, järjestelmä
muuntaa transaktiot normaalisti tositevaluuttaan, paikalliseen valuuttaan Nokia- sekä
paikallisilla valuuttakursseilla. TRA-prosessissa aineisto on jo muunnettu paikalliseen
valuuttaan Nokia-kursseilla ennen SAP R3:een siirtoa. Liitteessä 14 löytyy TRA-prosessin
vaiheiden yksityiskohtaisempi esittely.

3.2

IAS 39

TRA-prosessi noudattaa täysin IAS 39 -standardia, sillä Nokia-konserni laatii
konsernitilinpäätöksensä kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti. IAS 39 standardi säätää rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostamisesta. Vuodesta 2005 lähtien
kaikkien EU:ssa julkisesti noteerattujen yhtiöiden on tullut noudattaa kansainvälisiä IFRStilinpäätösstandardeja, joista IAS 39 -standardi siis on yksi (Europa 2007).

IAS 39 -standardissa rahoitusinstrumentit luokitellaan neljään ryhmään luonteensa ja
käyttötarkoituksensa perusteella. Suurin osa rahoitusvälineistä arvostetaan käypään arvoon,
kun aiemmin arvostusperiaatteena käytettiin historiallista hankintahintaa. IAS 39 -standardin
mukaan kirjanpitoon kirjataan kaikki rahoitusinstrumentit, myös kytketyt johdannaiset, kun
aiemmin yrityksillä saattoi olla johdannaisia, jotka eivät näkyneet taseessa tai
vastuutiedoissa. Käypään arvoon arvostamisesta johtuvat voitot ja tappiot kirjataan
pääsääntöisesti tulosvaikutteisesti samalle tilikaudelle. IAS 39 -standardi toi lisäksi säännöstön
suojauslaskentaan. Aiemmin suojauslaskennan ohjeistuksen puuttuessa suojauskäytännöt
vaihtelivat suuresti. IAS 39 -standardia sovelletaan pääsääntöisesti kaikkiin
rahoitusinstrumentteihin. Poikkeuksia ovat esimerkiksi sijoitukset tytäryhtiöihin, leasing,– ja
vakuutussopimuksiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä yrityksen itsensä liikkeeseen
laskemat oman pääoman ehtoiset instrumentit. Poikkeuksia ovat johdannaissopimukset, jotka
voidaan luokitella yrityksen tavanomaisiksi osto- ja myyntisopimuksiksi ja jotka selvitetään
toimittamalla sovitut hyödykkeet. Johdannainen on rahoitusinstrumentti, jossa kaupan
kohteena ovat tulevat hinnanmuutokset, eli johdannaismarkkinoilla ostetaan ja myydään
tulevaa kauppatapahtumaa koskevia sopimuksia. Johdannaiskaupan tarkoituksena on usein
suojautua esimerkiksi valuuttakaupoissa tulevilta valuuttamuutoksilta. (Hankonen, Schön, &
Parvikoski 2001. 1 – 11; Leppiniemi 2005, 163.)
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IAS 39 -standardi sisältää rahoitusvälineiden kirjaus- ja arvostusperiaatteet. IAS 39 standardin mukaisesti rahoitusvaroihin ja – velkoihin kuuluvat erät merkitään taseeseen vain,
kun yrityksestä tulee instrumentin sopimusehtojen osapuoli. Näin ollen myös
johdannaissopimuksista syntyvät saamiset ja velat on merkittävä taseeseen. Rahoitusvaroihin
ja –velkoihin kuuluva erä on arvostettava käypään arvoon, kun se merkitään kirjanpitoon
ensimmäistä kertaa. Jos erän luonteen vuoksi rahoituserää ei arvosteta käypään arvoon
tulosvaikutteisesti, pitäisi käypään arvoon lisätä myös erän hankinnasta tai
liikkeeseenlaskusta aiheutuvat transaktiomenot. IAS 39 -standardin mukaisesti rahoitusvarat
jaetaan neljään ryhmään erien myöhempää, alkuperäisen kirjauksen jälkeistä arvostusta
varten. Ryhmät ovat tulosvaikutteisesti käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat,
erääntymiseen asti pidettävät sijoitukset, lainat ja muut saamiset sekä myynnissä olevat
rahoitusvarat. Edellä mainittujen ryhmien mukaisesti tehdään siis rahoitusvarojen myöhempi
arvostaminen. Käypään arvoon arvostetaan edellä mainituista ryhmistä tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat sekä myynnissä olevat rahoitusvarat. Muut mainitut ryhmät
arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen eli sisäisen koron
menetelmää. Hankintamenoon arvostetaan esimerkiksi sijoituksia joihinkin oman pääoman
ehtoisiin instrumentteihin, joille ei ole toimivilla markkinoilla noteerattua markkinahintaa.
Tällöin niiden käypää arvoakaan ei pystytä luotettavasti määrittämään. Kun
rahoitusinstrumenttia arvostetaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen, arvostaminen perustuu
siis käypään arvoon, jaksotettuun hankintamenoon tai alkuperäiseen hankintamenoon.
(Kallunki, Lantto & Sahlström 2008, 77 – 80.)

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavasta rahoituserästä johtuva voitto tai tappio on
kirjattava myös tulosvaikutteisesti. Myynnissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon
muutoksista johtuva voitto tai tappio tulee puolestaan kirjata suoraan omaan pääomaan
sisältäen laskelmia, jotka osoittavat oman pääoman muutoksia. Näin on toimittava siihen asti,
kunnes erä kirjataan pois taseesta. Kun myynnissä oleva rahoitusvara kirjataan pois taseesta,
samalla omaan pääomaan kertynyt voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti.
Jaksotettuun hankintamenoon merkityistä rahoitusvaroista ja –veloista johtuva voitto tai
tappio kirjataan myös tulosvaikutteisesti, kunnes kyseinen erä kirjataan pois taseesta. Jos
kyseisen erän arvo alenee, kun jaksotetaan yli- tai alikurssia, kirjataan voitto tai tappio
tulosvaikutteisesti. (Kallunki ym. 2008, 81.)

IAS 39 -standardi muutti rahoitusvälineiden kirjauskäytäntöjä esimerkiksi siten, että kaikki
rahoitusinstrumentit on kirjattava kirjanpitoon ja taseeseen. Suurin muutos liittyi kuitenkin
rahoitusinstrumenttien arvostuskäytäntöihin. Standardin mukaan suurin osa
rahoitusinstrumenteista on arvostettava käypään arvoon, kun aiemmin instrumentit
arvostettiin Suomen kirjanpitokäytännössä historialliseen hankintahintaan. IAS 39 sisältää
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myös säännökset suojauslaskentaan. Standardin mukaisen suojauskäytännön tarkoituksena on,
että suojausinstrumentin käyvän arvon muutokset kumoavat suojattavan erän käyvän arvon
muutokset sekä siihen liittyvät muutokset rahavirroissa. Edellä mainitun tarkoituksena on
kirjata suojausinstrumentin ja suojauskohteen käypien arvojen muutosten aiheuttamat,
toisensa kumoavat tulosvaikutukset. Sillä pyritään pienentämään tuloksen vaihtelua. IAS 39 standardin mukaan suojauslaskennassa on osoitettava ainakin yksi tai useampi
suojausinstrumentti niin, että sen arvo kumoaa joko kokonaan tai osittain suojauskohteen
käyvän arvon tai rahavirtojen muutokset. On kuitenkin tärkeää muistaa, että
suojauslaskennan määräysten noudattaminen on vapaaehtoista. Jos määräyksiä haluaa
noudattaa, IAS 39 edellyttää kuitenkin erittäin tarkkaa dokumentointia muun muassa
suojaussuhteiden kuvauksista, riskienhallinnan tavoitteista sekä strategiasta. Jos taas
määräyksiä ei halua noudattaa tai yritys ei täytä kaikkia vaatimuksia, suojausinstrumentteina
käytettyjen johdannaisten arvostus ja jaksotus käsitellään kirjanpidossa kuten käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvostukset ja jaksotukset. Silloin
suojauskohde ja suojausinstrumentti käsitellään toisistaan riippumattomina. (Kallunki ym.
2008, 82 – 83.)

3.2.1

Nokian sisäisiä laskentaperiaatteita

TRA-prosessi noudattaa myös Nokian sisäisiä kirjausohjeita ja -säännöksiä. Niiden
luottamuksellisuuden vuoksi niitä ei voida käyttää suoraan lähteenä, vaan niiden mukaisia
säännöksiä kuvataan Nokian konsernitilinpäätöksessä kuvattujen laskentaperiaatteiden
pohjalta. Alla on kuvattu ensin yleistietoa Nokian sisäisistä kirjausohjeista ja -säännöksistä,
jonka jälkeen kuvataan ulkomaanrahan määräisten erien laskentaperiaatteita Nokian
konsernitilinpäätöksen pohjalta.

Nokian sisäiset kirjausohjeet ja säännökset auttavat Nokian rahoitusjärjestelmän ja
raportoinnin rakenteen ja ajatuksen ymmärtämisessä ja hahmottamisessa. Ohjeet sisältävät
muun muassa yleiset ohjeet ja säännöt Nokian raportoinnista, laskentaperiaatteet, tilikartat
sekä sisäiset yhteystiedot. Nokia-konsernin sisäiset kirjanpitoperiaatteet sisältävät Nokian
käyttämät kirjanpitonormit ja -periaatteet, joita kaikkien konsernin yksiköiden on
noudatettava. Kirjanpitosäännökset ovat erilaisia eri maissa, joten jos ulkomainen
lainsäädäntö poikkeaa Nokian yleisistä periaatteista, sovelletaan paikallisia sääntöjä vain
paikallisen lakisääteisen kirjanpidon laatimiseen.

Nokian konsernitilinpäätös laaditaan kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti.
Liitetiedoissa esitetyt tiedot ovat myös suomalaisen laskentasäännöstön mukaiset.
Ulkomaanrahan määräisistä liiketapahtumista mainitaan, että toiminta –ja esittämisvaluutta
määritetään sen taloudellisen toimintaympäristön valuutassa, jossa yritys ensisijaisesti toimii.
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Konsernitilinpäätös esitetään euroissa Nokian toiminta- ja esittämisvaluutan mukaisesti.
Ulkomaanrahan määräisten liiketapahtumien kirjaamisessa käytetään tapahtumapäivän
kurssia, mutta usein käytetään kuitenkin kurssia, joka on tarpeeksi lähellä tapahtumapäivän
kurssia. Kun tilikausi päättyy, yhtiössä avoimena olevat velat arvostetaan vuoden lopun
kurssien mukaisesti. Kurssivoitot ja –tappiot, jotka johtuvat tase-erien arvostuksesta, sekä
tase-erien suojausten käyvän arvon muutokset kirjataan rahoituksen kuluihin ja tuottoihin.
Ulkomaisten konserniyhtiöiden tuotot ja kulut muunnetaan konsernitilinpäätöksessä tilikauden
keskikurssin mukaan. Vuoden lopun valuuttakursseja käytetään ulkomaisten konserniyhtiöiden
kaikkien varojen ja velkojen euroiksi muuntamisessa ulkomaisten konserniyhtiöiden
hankinnasta aiheutuvaa liikearvoa lukuun ottamatta. Ulkomaisten konserniyhtiöiden, jotka on
hankittu ennen IAS 21 -standardin käyttöönottoa, ostosta aiheutuva liikearvo muunnetaan
euroiksi hankintahetken valuuttakurssin mukaan. Tuottojen, kulujen, varojen ja velkojen
muuntamisesta eri kurssilla aiheutuva muuntoero käsitellään eränä, joka oikaisee konsernin
omaa pääomaa. (Nokia 2008, 13 – 14.)

3.2.2

SOX 404

Sarbanex-Oxley -lain kohta 404 (SOX 404) on pörssiyhtiöiden sisäisestä kontrollista säätävä
laki. SOX 404 -laki pyrkii parantamaan pörssiyhtiöiden hallintotapoja sekä torjumaan
väärinkäytöksiä. Lain noudattaminen edellyttää, että konsernin johto antaa vuosittain
raportin, jossa se toteaa olevansa vastuullinen konsernin taloudellisen raportoinnin sisäisestä
valvonnasta sekä riittävistä menettelytavoista. Yhtiön on myös määriteltävä taloudellisen
raportoinnin oikeellisuuden kannalta oleelliset liiketoiminnot sekä merkittävimmät kontrollit.
Johdon on arvioitava konsernissa käytettävän sisäisen valvonnan tehokkuutta ja riittävyyttä
sekä osoitettava tilintarkistajan vahvistaneen arvion sisäisestä valvonnasta sekä antaneen
lausunnon siitä. Eli merkittävimmät taloudellisen tiedon oikeellisuuteen vaikuttavat prosessit
on määriteltävä. Näin pystytään kartoittamaan riskit, jotka uhkaavat taloudellisen tiedon
oikeellisuutta. Samalla riskejä hallitsevat sisäiset kontrollit tulevat kartoitetuiksi. Yhtiön on
lisäksi kuvattava ja dokumentoitava prosessit, riskit ja kontrollit.

SOX 404 edellyttää, että yrityksen tietohallinnon yleiset kontrollit on huomioitu riittävästi ITtoiminnoissa. SOX 404 vaatii riittävää kontrollitasoa, jotta voidaan taata luotettava
taloudellinen raportointi. Liiketoiminnan tietojärjestelmissä on oltava lisäksi
sovelluskontrollit muun muassa virheiden havaitsemiseksi ja jotta voitaisiin turvata
liiketapahtumien käsittelyn oikeellisuus. SOX 404 edellyttää lisäksi arviointia tiedon
virheettömästä varastoinnista tietojärjestelmiin. (Lahti & Salminen 2008, 155 - 156.)
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4

TOTEUTUS

Tässä luvussa kuvataan projektin etenemistä käytännössä. Työn lähtökohtien esittelyn jälkeen
kuvataan lyhyesti projektiorganisaatio. Sen jälkeen käydään läpi projektin vaiheet
aikajärjestyksessä.

4.1

Työn lähtökohdat ja projektiorganisaatio

Projektin lähtökohtana oli Nokian rahoitusosaston tytäryhtiöilleen tarjoaman
kirjanpitopalvelun, TRA-prosessin kehittäminen, jotta TRA-palvelun piiriin voitaisiin ottaa
enemmän tytäryhtiöitä. TRA-prosessia haluttiin kehittää erityisesti kurssierokirjausten
kohdalla, sillä tietyissä maissa oli jouduttu pitämään eri kirjanpidot Nokian raportointia ja
paikallista raportointia varten, koska kyseiset maat vaativat eri valuuttakurssien käyttöä
valuuttamääräisten erien kirjaamisessa kuin mitä Nokia käyttää raportoinnissaan. Ilman
uudistusta uusien maiden ottaminen TRA-palvelun piiriin olisi myös mahdotonta, koska
kurssierokirjaukset tuottaisivat niin paljon ylimääräistä työtä. Projektiorganisaatio koostui
Nokian rahoitusosaston kirjanpitotiimin Local ccy2 -projektiryhmästä. Projektiryhmän
organisaatiokaavio on kuvattu alla.

Minna Petäjäniemi

Juha Sallinen

Taina Saari

Kuvio 2: Projektin organisaatiokaavio.
Projektiorganisaation projektipäällikkö oli Minna Petäjäniemi. Minnan vastuualueita
projektissa olivat projektin suunnittelu, projektin testaus, tytäryhtiöiden koulutus sekä
valmiin projektin käyttöönotto. Juha Sallinen oli vastuussa projektin datan koodaamisesta.
Oma roolini projektissa oli olla mukana kehittämässä ja testaamassa Local currency 2 projektin käyttöönottoa. Merkittävä rooli oli projektin testauspuolessa datan verifioinnissa
sekä kirjanpito-oikaisujen tarkistamisessa. Osallistuin myös uudesta TRA-toiminnosta
kertomiseen ja kouluttamiseen Nokia-konsernin tytäryhtiöille.

4.1.1

TRA-prosessin valuuttakirjanpito

Seuraavaksi on kuvattu uudistus TRA-prosessiin.
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Kuvio 3: Uudistus TRA-prosessiin.
Nokia käyttää kirjanpidossaan SAP R3 -ja Treasury System Quantum -järjestelmiä (jäljempänä
QT). TRA-prosessin aineisto tulee QT:sta, josta TRA-ohjelma vie aineiston SAP R3 järjestelmään. QT:ssa on aineisto kaikista rahoitustransaktioista sekä oma tilikartta QTtileille. Ennen uudistusta TRA-prosessin kulku oli seuraava: TRA-ohjelma hakee tiedot QT:sta.
TRA-ohjelma mäppää eli ohjaa QT-tilit tietyille SAP R3 -tileille, kurssittaa eli muuntaa
valuuttamääräiset erät Nokia-kurssilla paikalliseen valuuttaan sekä tekee siirtotiedoston.
Seuraavaksi SAP R3:een syötetään siirtotiedosto, jolla tiedot siirretään QT:sta SAP R3:een.
SAP R3 muuntaa automaattisesti aineiston sekä tositevaluuttaan, paikalliseen valuuttaan
Nokia-kurssilla että paikalliseen valuuttaan paikallisella kurssilla. TRA-ohjelma muuntaa
aineiston kuitenkin jo ennen SAP R3:een siirtoa paikalliseen valuuttaan Nokia-kurssilla. Siinä
on myös syy rinnakkaiskirjanpidon pitämiseen, sillä paikallinen lainsäädäntö ei hyväksy
paikallista kirjanpitoaan varten Nokian käyttämiä kursseja. Uudistuksen jälkeen TRA-prosessi
säilyy ennallaan. Lisänä on uusi siirtotiedosto, joka toimii lähes samoin kuin TRA-ohjelma, eli
TRA-prosessin aineisto tulee QT:sta ja TRA-ohjelma noutaa tiedot QT:sta. Prosessi muuttuu
kuitenkin, kun TRA Local Ccy2 -ohjelma kurssittaa aineiston suoraan paikallisella kurssilla
paikalliseen valuuttaan Nokia-kurssin sijaan. Lisäksi siirtotiedosto tehdään eri tavalla;
siirtotiedostossa uudesta, paikallisilla kursseilla lasketusta tuloksesta vähennetään Nokiakursseilla laskettu tulos. Tällä oikaistaan TRA-aineisto vastaamaan paikallisen lainsäädännön
vaatimuksia. Kun TRA-prosessi tekee uuden siirtotiedoston, siinä on vain paikallisilla kursseilla
lasketut tiedot. Kun siirtotiedosto syötetään SAP R3:een, aineisto on suoraan muunnettu
paikalliseen valuuttaan paikallisilla valuuttakursseilla. TRA-prosessi toteutetaan muuten siis
aivan samoin kuin ennenkin, lisänä on vain suoraan paikallisilla kursseilla laskettu
siirtotiedosto, jolla tulos oikaistaan vastaamaan paikallista lainsäädäntöä. Prosessi
toteutetaan näin, koska se on teknisesti helpointa ja myös siksi, että Local Currency 2 -maat
saavat TRA-aineistosta tarvittavat tiedot paikallista kirjanpitoaan varten. TRA Local Currency
2 -prosessin tekemät kirjaukset ovat automatisoituja, jolloin kurssierokirjausten tekeminen
helpottui huomattavasti. Projektin toteutuminen mahdollistaa myös uusien maiden ottamisen
TRA-palvelun piiriin juuri sen automatisoitujen kurssierokirjausten ansiosta.
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TRA-materiaali tuotetaan kerran tilikaudessa (periodissa) sen jälkeen, kun rahoituskeskusten
tilikausi on suljettu. TRA-prosessin aineisto tulee Treasury System Quantum kirjanpitojärjestelmästä, jossa TRA-ohjelma luo raportit sekä tekee tarvittavat aineiston
purkamiset. TRA-ohjelma tekee kontrolliraportit (ks. liitteet 3 - 11) sekä siirtotiedoston SAP
R3 -järjestelmään, jota konsernin päätili käyttää. Kontrolliraportit ovat myös rahoitusosaston
intranet- sivuilla TRA-yhtiöiden saatavilla. Kun TRA-materiaali on siirretty SAP R3 järjestelmään, rahoitusosasto täsmäyttää sen tilikauden lopun vahvistuksiin. (FernandezHidalgo 2001, 3.)

4.2

Projektisuunnitelma

Aloitusvaiheessa kartoitettiin projektin lähtökohta, ongelma-analyysi ja tarkoitus. Samalla
arvioitiin myös tuloksia ja tulevaa aikataulua sekä rajoituksia. Suunnitteluvaiheessa
suunniteltiin tarkemmin aikataulutus ja tehtävien jako. Toteutusvaiheessa tehtiin käytännön
muutokset.

Ensin vuorossa oli koodaus, johon sisältyi datan hakua, datan prosessointia sekä SAP R3 siirtotiedoston tekemistä. Datan prosessointi käsitti muun muassa kirjausten kurssieron
laskentaa, kontrollitilien saldojen laskentaa ja perusdatan muokkausta, esimerkiksi niin
sanottua mäppäystä, jossa tietyt Treasury System Quantum -tilit ohjataan tietyille SAP R3 tileille. Testausvaiheessa projekti testattiin ensin parin periodin ajan varatietokannassa,
jonka jälkeen testaus suoritettiin vielä SAP R3 -järjestelmässä. Uudistus otettiin käyttöön,
kun se oli onnistuneesti läpäissyt testausvaiheet. Seuraavaksi luvussa esitellään tarkemmat
kuvaukset projektin päävaiheista.

4.2.1

Aloitus- ja koodausvaihe

Projekti aloitettiin alkusyksystä 2008. Syksyllä toteutettiin projektin suunnittelu, jossa
suunniteltiin projektin toteutustapa, jaettiin tehtävät ja laadittiin alustava aikataulu.
Projektia siirrettiin kuitenkin myöhemmäksi muiden, kiireellisempien projektien vuoksi.
Projektin alustava, yksinkertaistettu aikataulu oli seuraavanlainen:

•

Suunnittelu

15.10.2008.

•

Koodaus

30.11.2008.

•

Testaus

31.12.2008.

•

Käyttöönotto

15.1.2009.
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Projektin aikataulu muuttui projektin edetessä. Aikataulumuutoksiin vaikuttivat muut,
kiireellisemmät projektit, jotka menivät tämän projektin edelle. Koodaus toteutettiin lopulta
eri tavalla kuin alun perin oli suunniteltu. Kun koodausvaiheessa koodaaja löysi paremman
tavan toteuttaa projekti, meni koko suunnittelu uusiksi. Alun perin suunnitelmissa oli
periodinen laskentatapa, mutta koodauksen alettua huomattiin kumulatiivinen laskentatapa
järkevämmäksi vaihtoehdoksi. Syy laskennallisen toteutustavan muuttamiseen oli se, että
kumulatiivisen laskentatavan avulla pystytään paremmin hallinnoimaan uudelleen
tallennettuja sekä jälkeenpäin syötettyjä tapahtumia. (Petäjäniemi 2009.) Lopulta
projektisuunnitelma näytti seuraavalta:

Taulukko 1: Projektisuunnitelma.
Suunnittelu saatiin viimeistellyksi loppuvuodesta. Koodaus saatiin valmiiksi tammikuun
loppuun mennessä. Testausvaihe kesti virallisesti kaksi periodia eli kaksi kuukautta, mutta
testilaskelmia tehtiin aiemminkin. Testaus saatiin valmiiksi maaliskuun alussa. Testausvaiheen
jälkeen projektiryhmällä oli kokous muiden projektin käyttäjien kanssa, joiden kanssa käytiin
läpi käytännön asioita. Kokouksen jälkeen maaliskuun alkupuolella pidettiin koulutukset niin
paikallisille kirjanpitäjille kuin rahoitusosaston kirjanpitäjillekin. Koulutusten jälkeen
vuorossa olikin jo koko projektin käyttöönotto maaliskuun lopussa. Projekti venyi kaikkiaan
noin 2,5 kuukautta alkuperäisestä aikataulusta. Projektille ei laadittu etukäteen varsinaista
budjettia, vaan budjetti koostui projektiin käytetystä työajasta. Projektissa oli mukana
rahoitusosastolta kaksi ja IT-osastolta yksi henkilö, joiden työtunnit laskutettiin
rahoitusosaston kustannuspaikalta. Seuraavana on kuvattu projektin viitteellinen budjetti.
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Taulukko 2: Projektiin käytetty työaika.
Suunnitteluvaiheeseen käytettiin arviolta kolme työpäivää. Suunnitteluun osallistuivat sekä
projektipäällikkö että koodaaja. Suunnitteluun käytettiin melko vähän aikaa, sillä projekti
perustui jo olemassa olevaan prosessiin, johon tehtiin uusi toiminto. Koodaukseen osallistui
pääosin vain projektin koodaaja, joka käytti koodin työstämiseen arviolta kolme kuukautta.
Koodin valmistuttua oli oman osuuteni vuoro, sillä omalla vastuullani oli projektin
testaaminen. Sain siihen paljon apua muilta projektiryhmäläisiltä. Testausvaiheeseen meni
työaikaa itseltäni noin 2,5 kuukautta ja projektipäälliköltä 1,5 kuukautta sekä koodaajalta
noin kuukausi. Kun testausvaihe saatiin onnistuneesti päätökseen, aloitettiin
käyttöönottovaihe, johon sisältyi uuden toiminnon kouluttamista käyttäjille.
Käyttöönottovaiheeseen osallistui kaksi henkilöä, projektipäällikkö ja minä. Siihen kului
arviolta yhteensä pari viikkoa koulutusmateriaalin valmistelu mukaan lukien.

Koodausvaihetta käsitellään työssä vain pintapuolisesti, sillä koodaajan tuottama koodi on
liikesalaisuus. Koodausvaihe sujui enimmiltä osin aikataulun mukaan, mutta yllätyksiltäkään
ei vältytty. Suurimmat haasteet koodausvaiheessa koettiin suunnittelemattomien tilanteiden
kohtaamisessa, jolloin suunnitelmat jouduttiin tekemään uusiksi. Eniten työtä
koodausvaiheessa aiheuttikin juuri koodauksen uudelleen suunnittelu, kun koodaaja keksi
paremman tavan kurssierojen laskentaan. Kun saatiin laadittua kunnon suunnitelma,
koodauksessa ei ollut juuri ongelmia. Vaikka suunnitteluun jouduttiinkin käyttämään
enemmän aikaa kuin oli ajateltu, tuotti se tulosta. Uusien suunnitelmien jälkeen
sivutuotteena syntyi nimittäin uusi ja parempi laskentatapa kurssierokirjausten tekemiseen
kuin alun perin ajateltiinkaan. (Sallinen 2009.)
4.2.2

Testausvaihe

Testausvaiheen tarkoituksena oli laskea manuaalisesti kaikki Local Currency 2siirtotiedostojen viennit testausperiodien ajalta. Testausvaihe kesti virallisesti kaksi periodia,
mutta testilaskelmia tehtiin jonkin verran vuoden 2008 lopulla. Testivaiheessa aineisto
testattiin varatietokannassa. Kun testaus oli onnistuneesti suoritettu, uudistus voitiin ottaa
käyttöön. Testivaihe oli merkitty projektisuunnitelmassa vastuulleni, mutta muutkin
projektiryhmästä osallistuivat aktiivisesti testaukseen. Testattaviin kirjanpitovienteihin kuului
esimerkiksi pääomakorkolaskuja, tasearvostuksia sekä derivatiiviarvostuksia. Testaus
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toteutettiin käytännössä niin, että tietokannasta haettiin rahoitustapahtumat, joille laskettiin
kurssiarvostukset. Esimerkiksi derivatiiveissa (johdannaisissa) QT:n laskema osuus oli väärin
kaikissa avoimissa rahoitustapahtumissa, sillä QT käyttää omia kursseja, vaikka pitäisi käyttää
Local currency 2 -kursseja. Erääntyneissä rahoitustapahtumissa arvostukset oli myös
laskettava eri tavalla. Tällöin arvopäivän kurssista vähennettiin eräpäivän kurssi, joka
kerrottiin rahoitustapahtuman pääomalla.

Testausvaihe aloitettiin testattavan aineiston testipohjan laadinnalla. Testipohja tarkoitti
käytännössä Excel-pohjaista laskentakaavaa, jolla projektin aineistot testattaisiin, eli
tehtäisiin laskelmat joiden avulla nähtäisiin uuden toiminnon toimivuus. Testausvaiheessa
laskettiin tammi- ja helmikuun kaikki Local Currency 2 -kirjanpitoviennit manuaalisesti.
Testipohjan tekoon oli tarkoituksena osallistua pääasiassa projektin koodaaja, mutta muutkin
projektiryhmästä osallistuivat suunnitteluun. Koodaajan tarkoituksena oli auttaa luomaan
puoliautomaattinen testipohja, jotta aineiston manuaalinen testaaminen olisi nopeampaa.
Apua kysyttiin myös projektin vetäjältä, jotta saataisiin sopiva pohja aikaiseksi. Koodaajalla
ja minulla oli taipumuksena ajatella asiaa liian monimutkaisesti, jolloin projektipäällikkö
auttoi keskittymään olennaiseen. Testipohja muuttui alun perin suunnitellusta, koska sen
todettiin olevan liian monimutkainen. Testipohjan valmistuminen viivästyi teknisten
ongelmien vuoksi, joten aloitin laskelmien tekemisen Excel-ohjelman avulla. Täysin
manuaalinen laskeminen oli hyvin hidasta ja työlästä, jolloin projektipäällikkö kehitti uuden
tavan tehdä testauslaskelmat. Lopulta laskelmat tehtiinkin vertailemalla koodaajan
tuottamaa tammikuun Local currency 2 -siirtotiedostoa sekä TRA-kirjanpitovientejä
tammikuun osalta keskenään. Aineiston testilaskelmien tehokas laskeminen aloitettiin siten
vasta helmikuun lopussa, jolloin sen kuun osalta alkoi tulla myös todella kiire, sillä
välitilinpäätös lähestyi. Välitilinpäätöksen jälkeen tarkoitus oli siirtyä jo seuraavan kuun eli
käytännössä helmikuun aineiston laskemiseen. Testauksessa havaittiin kuitenkin, että
siirtotiedoston tietokannasta puuttuivat joidenkin päivien paikalliset kurssit. Se viivästytti
laskemista entisestään, sillä paikalliset kurssit piti hankkia uudestaan puuttuvien päivien
osalta. Kun puuttuvat kurssit saatiin hankittua, pystyttiin tammikuun viennit laskemaan
loppuun. Heti kun tammikuun viennit oli saatu laskettua, siirryttiin helmikuun laskelmiin.
Niihin ei enää mennyt niin kauaa, sillä sen kuun osalta ei tarvinnut enää käyttää aikaa
erilaisten testipohjien laatimiseen. Helmikuun vientien osalta käytettiin tammikuun
laskelmissa käytettyjä laskentametodeja. Suurimmaksi osaksi kurssierojen laskenta
toteutettiinkin lopulta vertailemalla TRA- ja Local Currency 2 -aineistoja keskenään. Kun
testaus oli suoritettu, projektipäällikkö piti muiden projektin kehittämiseen osallistuneiden
kanssa kokouksen, jossa käytiin läpi käytännön asioita. Kokouksessa sovittiin esimerkiksi,
milloin, miten ja keneltä rahoitusosasto saa tarvittavat paikalliset kurssit siirtotiedostoa
varten. Liitteessä 2 on esitetty yksinkertaistettu esimerkki testilaskelmasta vertailun avulla.
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4.2.3

Tytäryhtiöiden koulutus ja käyttöönotto

Testausvaiheen päätyttyä oli aika siirtyä kouluttamaan käyttäjiä eli tytäryhtiöiden
kirjanpitäjiä ja muita henkilöitä, joita uudistus koskee. Ennen koulutusta projektipäällikkö
valmisteli koulutusmateriaalia, joka jaettiin kokouksissa projektipäällikön tietokoneen
näytöltä kokouksen osanottajien kesken. Koulutuksen tarkoituksena oli kertoa käyttäjille
uudistuksesta ja sen toimintaperiaatteista. Uudistus ei vaadi esimerkiksi tytäryhtiöiden
paikallisilta kirjanpitäjiltä mitään toimenpiteitä, sillä vain Nokian rahoitusosasto ajaa
projektin tuotoksen eli siirtotiedoston tilinpäätösten yhteydessä. Koulutuksessa kerrottiin
esimerkiksi siirtotiedostoon liittyvistä raporteista, jotka tulevat myös paikallisten
kirjanpitäjien käyttöön. He saavat niistä esimerkiksi vahvistukset paikalliseen kirjanpitoonsa.
Koulutus toteutettiin niin kutsuttuna conference call -kokouksena. Käytännössä järjestettiin
kokous, johon kutsuttiin sähköpostitse halutut henkilöt. Kommunikointi tapahtui erityisen
kokouspuhelimen välityksellä. Käytössä oli myös niin kutsutuissa live-meetingeissä käytetty
kamera, jonka kuva yhdistyi kokouksen vastapuolen kokoustilan LCD-näyttöön ja päinvastoin.
Uudistus koskee henkilöitä eri puolilla maailmaa, joten eri aikavyöhykkeillä sijaitseville
henkilöille pidettiin omat kokouksensa.

Projektin käyttöönotto tapahtui maaliskuun välitilinpäätöksessä, jolloin uudistus otettiin
käyttöön varsinaisessa tietokannassa. Käyttöönottovaiheessa on aina joitain ongelmia, mutta
niiden pitäisi tasoittua muutamassa kuukaudessa. Jos niin ei tapahdu, projektia kehitetään
edelleen.

5

TULOKSET JA ARVIOINTI

Projektin tuloksena TRA-prosessiin saatiin uusi toiminto, jonka ansiosta kurssierokirjausten
tekeminen helpottui huomattavasti. Voidaan sanoa, että kaikki mitä TRA local currency 2 toiminto laskee, jouduttaisiin muuten tekemään manuaalisesti, mikä veisi valtavasti aikaa.
Sen ansiosta Nokian rahoitusosasto pystyy ottamaan uusia tytäryhtiöitä TRA-palvelun piiriin.
Paikallista raportointia varten riittää, että Nokia-kurssilla lasketun ja paikallisen raportoinnin
kurssilla laskettujen summien erotus oikaistaan uudella paikallisilla valuuttakursseilla
muunnetulla siirtotiedostolla. Uusi toiminto tekee nämä oikaisut automaattisesti. Seuraavaksi
kuvatussa esimerkissä näkyy ero kirjanpitovientien määrässä yksittäisen lainan näkökulmasta.
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Taulukko 3: Tuloksen analysointia.
Taulukkoon on merkitty erikseen Nokian kirjanpidon viennit Nokia-kurssien mukaisesti sekä
paikallisen kirjanpidon viennit LCCY2-kurssien mukaisesti. Oikealla, sinisellä merkityssä
sarakkeessa näkyy tämän projektin tulos, Local Currency 2 -siirtotiedosto, joka siirretään
Quantum-kirjanpito-ohjelmasta SAP R3 -järjestelmään tilinpäätösten yhteydessä.
Siirtotiedostolla oikaistaan Nokia-kurssien ja LCCY2-kurssien väliset kurssierot. Sen ansiosta
rinnakkaiskirjanpidosta LCCY2-kursseilla voidaan luopua. Paikalliset maat saavat TRAsiirtotiedoston aineistosta tarvittavat tiedot kirjanpitoonsa, joita oikaistaan LCCY2siirtotiedostoilla, jolloin kirjanpito on vaatimusten mukainen.

Ylhäällä taulukossa näkyy lainan pääoma 10 000 euroa. Laina otettiin 8.10.2008 ja sen
eräpäivä oli 2.12.2008. Laina oli koroton. Seuraavassa on eritelty Nokia-kurssien mukaiset
viennit. Lokakuussa vientejä tuli 8.10, jolloin laina otettiin. Tällöin saataviin, eli tilille 190100
lisättiin 9000, kun välitililtä 229200 puolestaan kirjattiin kuluksi samaksi summa. Lokakuun
välitilinpäätöspäivänä 30.10. saatavatilille 190100 lisättiin 800, sillä valuuttakurssi vaihtui
positiiviseen suuntaan tilinpäätöspäivänä. Tilille 841000 lisättiin sama summa kurssivoitoksi.
Marraskuussa lainaan liittyviä vientejä tuli vain tilinpäätöspäivänä arvostusten vuoksi, jolloin
valuuttakurssi oli jälleen muuttunut. Tällä kertaa muutos oli negatiivinen, joten saatavista
tililtä 190100 vähennettiin kurssiero 600 ja tilille 841000 kirjattiin sama summa
kurssitappioksi. Laina erääntyi 2.12., jolloin saatavista tililtä 190100 vähennettiin lainan osuus
9200 sekä välitilille 229200 kirjattiin tuloksi sama summa. Paikallisen kirjanpidon viennit
olivat vastaavat, mutta paikallisilla valuuttakursseilla lasketut. Automatisoidun siirtotiedoston
avulla korjattiin Nokian kirjanpidon ja paikallista lainsäädäntöä varten laaditun kirjanpidon
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kurssieroja. Oikaisuviennit laskettiin yksinkertaisesti vertaamalla paikallisen kirjanpidon
vientiä Nokian kirjanpidon TRA-vienteihin. Esimerkiksi 8.10. oikaisu on saatu laskemalla
paikallisen kirjanpidon vientejä tileiltä 190100 ja 229200 Nokian TRA-vienteihin, jolloin
erotukseksi tuli siirtotiedostossa tilille 190100 -800 sekä tilille 229200 summa 800.
Siirtotiedoston kaikki viennit on laskettu samalla periaatteella, ainoastaan lainan eräpäivänä
2.12. tehdään samat viennit kuin paikallisessa kirjanpidossa. Tällöin saatavista tililtä 190100
vähennetään lainan pääoma eräpäivänä ja kurssitappioihin tilille 841000 kirjataan sama
summa. Liitteissä on esitelty TRA-prosessiin liittyviä kontrolli- ja täsmäytysraportteja sekä
TRA- ja Local Currency 2 -siirtotiedostoja saman esimerkkilainan avulla (liitteet 3 – 13).
Esimerkkiyhtiöllä ei ole muita rahoitustapahtumia esimerkkiperiodeissa kuin esimerkkinä
käytetty laina.

5.1

Projektin arviointi

Projektin arviointi on tärkeä osa projektia. Sen avulla nähdään, onnistuiko projekti ja missä
olisi ollut parantamisen varaa. Virheistä oppii ja seuraavassa projektissa voidaan välttää
aiemmin huonoksi havaittuja käytäntöjä. Tässä luvussa projektin arviointia käydään läpi
laadullisesta, ajallisesta sekä taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi esiin tuodaan projektissa
havaittuja ongelmia sekä kehitysehdotuksia. Lisäksi luvussa käydään läpi omaa oppimistani
projektin aikana.

Projektin arviointi suoritettiin arvioimalla projektin kulkua. Ulkopuolelle on rajattu projektin
käyttöönottovaiheen jälkeinen arviointi, sillä muutoin opinnäytetyön valmistuminen olisi
viivästynyt liikaa.

5.1.1

Projektin laadullinen, ajallinen ja taloudellinen onnistuminen

Projektin arvioinnissa on hyvä huomioida kaksi näkökulmaa: projektin tuotoksen onnistuminen
ja projektin onnistuminen kokonaisuudessaan. Tässä projektissa tärkeimpänä kriteerinä oli
laadullinen onnistuminen, sillä laadullisesti hyvin onnistuneesta projektista on eniten hyötyä
yritykselle. Jos uudistus ei onnistuisi kunnolla, ei voitaisi myöskään ottaa uusia tytäryhtiöitä
TRA-palvelun piiriin ylimääräisen työn vuoksi. Projektin tarkoituksena oli luopua tiettyjen
TRA-palvelun piiriin kuuluvien tytäryhtiöiden paikallista kirjanpitoa varten laaditusta
rinnakkaiskirjanpidosta uuden automatisoidun siirtotiedoston avulla, jolla tehtäisiin
tarvittavat kurssierokirjaukset tilinpäätösten yhteydessä. Kurssiero-oikaisujen avulla
paikallinen kirjanpito vastaisi paikallista lainsäädäntöä, joka vaatii käytettävän tiettyjä
valuuttakursseja paikallisessa kirjanpidossa. Projekti onnistui täysin laadullisen tavoitteensa
suhteen. Itse asiassa jopa paremmin kuin alun perin kaavailtiin, sillä siirtotiedoston koodaaja
keksi paremman tavan projektin toteuttamiseen kuin alun perin oli ajateltu. Ensin koodaus
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ajateltiin toteuttaa periodisesti, mutta kumulatiivinen laskentatapa huomattiin
järkevämmäksi vaihtoehdoksi, sillä sen avulla pystyttiin paremmin hallinnoimaan jälkeenpäin
syötettyjä sekä uudelleen tallennettuja tapahtumia. Käytännössä projektin toimivuus nähdään
vasta muutaman kuukauden jälkeen käyttöönotosta. Käyttöönottovaiheessa on lähes
poikkeuksetta joitain ongelmia, mutta myöhemmin nähdään, tasoittuvatko ne halutulla
tavalla vai pitääkö prosessia kehittää edelleen. Käyttäjien kommenttien poisjäännin vuoksi
projektin laadullisen arvioinnin validiteetti kärsii jonkin verran. Sen arviointi on kuitenkin
rajattu pois tästä työstä, sillä opinnäytetyön valmistuminen olisi venynyt liikaa, jos olisin
jäänyt odottamaan useiksi kuukausiksi käyttäjien kommentteja.

Projektille ei asetettu ehdotonta aikataulua, sillä projekti ei kuulunut kiireellisimpien
projektien joukkoon. Projekti hieman venyikin alustavasta aikataulusta, sillä loppuvuodesta
2008 rahoitusosastolla tuli muita kiireellisempiä projekteja, jotka piti saada valmiiksi ennen
vuoden vaihtumista. Kun alun perin suunniteltiin, että projektin käyttöönotto tapahtuisi
tammikuussa, otettiin projekti lopulta käyttöön maaliskuun välitilinpäätöksessä. Projekti
venyi kaikkiaan siis noin kaksi kuukautta. Projektin ajallinen arvioiminen ei ollut mielestäni
oleellista juuri siksi, että projekti ei kuulunut kiireellisiin projekteihin. Jos arviointi tulisi
suorittaa alustavan aikataulun pohjalta, tällöin projekti ei olisi onnistunut ajallisesti, sillä
käyttöönotto tapahtui myöhemmin kuin ensin suunniteltiin. Projektin budjetti koostui
projektiin käytetystä työajasta, eikä sitä ollut etukäteen juurikaan määritelty enempää kuin
laatimalla alustava aikataulu, jonka mukaan projektia alettiin viedä eteenpäin. Projektiin
kului suurin piirtein budjetissa eli alustavassa aikataulussa määritelty määrä työaikaa, joten
projektia voidaan pitää taloudellisesti onnistuneena.

5.2

Projektin ongelmat ja kehitysehdotukset

Projekti sujui kaikkiaan hyvin, mutta lähes poikkeuksetta projekteissa tulee eteen
ongelmiakin. Havaitsin pari asiaa, jotka vaikeuttivat ainakin oman osuuteni suorittamista
projektissa. Suurin ongelma oli mielestäni säännöllisten projektikokousten puuttuminen. Kun
niitä ei ollut, aiheutti se jatkuvan epävarmuuden tunteen siitä, missä vaiheessa projekti
milloinkin oli. Kun kokouksia ei säännöllisesti sovittu, yhteisen ajan löytäminen kaikkien
projektiryhmäläisten kanssa oli ajoittain melko vaikeaa. Vaikka aikaa saattoi löytyäkin, usein
kävi niin, että jonkun projektiryhmästä oli lähdettävä kesken kaiken esimerkiksi kokoukseen.
Käsitellyt asiat jäivät silloin usein kesken ja niiden käsittely siirtyi taas edemmäksi. Silloin
tuntui, ettei projekti etene kunnolla eteenpäin. Samasta syystä oli usein myös vaikea viedä
projektia itsenäisesti eteenpäin, koska asiat jäivät monesti auki eikä niitä osannut
välttämättä itse ratkaista. Projektipäälliköllä oli selkein kuva projektista ja sen
toteutuksesta, mutta yhteisen ajan puutteen vuoksi näkemyksiä ei aina valitettavasti ehditty
jakaa kaikkien kesken. Itselleni kävi muutaman kerran esimerkiksi niin, että olin saattanut
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tehdä paljonkin laskelmia ja kun niitä käytiin myöhemmin läpi muiden kanssa, huomattiin
että ne olisi pitänyt laskea toisella tavalla. Niin kävi esimerkiksi termiinien
(valuuttakauppojen) laskemisen yhteydessä, sillä en ollut aiemmin laskenut kyseisiä
rahoitustapahtumia.

Säännöllinen asioiden läpikäynti kaikkien projektiin kuuluvien kanssa olisi säästänyt paljon
turhalta työltä. Toisen testausperiodin aikana huomasin kuitenkin, että projektia oli jo
helpompi viedä eteenpäin, sillä suurimmat ongelmat oli käyty läpi edellisen testausperiodin
aikana. Jos projekti pitäisi toteuttaa uudestaan, itse haluaisin projektiin säännölliset
projektikokoukset. Niiden avulla kaikki pysyisivät ajan tasalla projektin etenemisestä ja siellä
voitaisiin käydä läpi vastaan tulleita ongelmia. Hyvää projektissa oli kuitenkin se, että kun
aikaa löytyi, se käytettiin tehokkaasti ongelmien ratkaisuun ja tehtävien jakamiseen.
Opinnäytetyön kirjoitusprosessissa havaitsemiani ongelmia käsittelen seuraavassa luvussa.

5.2.1

Oman oppimisen arviointi

Projekti sujui kaiken kaikkiaan mielestäni hyvin. Oli mielenkiintoista olla mukana projektissa,
joka liittyi niin suoraan omaan työhöni ja jonka osanottajat olivat niin asiantuntevia. Ne
lisäsivät motivaatiota, sillä tuntui että pystyi vaikuttamaan prosessiin omien työtehtävien
takana. Projektin jälkeen ymmärsin TRA-prosessin ja koko kirjausketjun kokonaisuuden
paremmin. Projektin aikana kurssierojen laskeminen erilaisista rahoitustapahtumista tuli
tutuksi. Siitä oli paljon hyötyä, sillä välillä tilien täsmäytyksissä ilmenee eroja, jotka voivat
johtua esimerkiksi juuri siitä, että on käytetty väärää valuuttakurssia tai korkoprosenttia. Kun
ymmärtää, kuinka erilaiset rahoitustapahtumat lasketaan, virheiden selvittäminen helpottuu
ja nopeutuu. Vaikka projekti tuntuikin välillä vaikealta ja stressaavalta, opetti se kuitenkin
paljon projektityöskentelystä.

Opinnäytetyötä kirjoittaessani huomasin joitain asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota
ennen kuin ryhtyy kirjoittamaan. Ensinnäkin aihe kannattaa rajata kunnolla, jottei tee liian
laajaa työtä. Samalla kannattaa tutustua kunnolla opinnäytetyöohjeisiin, jotta osaa tehdä
oikean muotoisen raportin. Itse tein juuri edellä mainitut virheet, eli en heti rajannut työtäni
kunnolla enkä perehtynyt kunnolla opinnäytetyöohjeisiin. Siitä syystä työstäni meinasi tulla
huomattavasti laajempi kuin oli tarkoitus. Kun tutustuin ohjeisiin tarkemmin, siellä oli
selkeästi määritelty, mitä toiminnalliseen opinnäytetyöhön vaaditaan. Alun perin
opinnäytetyöni teoriaosuus oli huomattavasti laajempi ja jouduin rajaamaan sitä paljon, sillä
pääpaino oli kuitenkin itse projektin kuvaamisessa. Itse lähdemateriaalin hankkimisessa ei
onneksi ollut vaikeuksia, ennemminkin sen karsimisessa. Kirjoittamiselle olisi kannattanut
laatia tarkempi aikataulu. Nyt kirjoittaminen oli melko satunnaista. Kirjoituskertojen välillä
saattoi olla monta viikkoakin, jolloin oli vaikea muistaa, mitä edellisellä kerralla oli ajatellut
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tehdä. Huomasin lisäksi, että työn asetusten tekemiseen olisi kannattanut varata enemmän
aikaa, sillä siihen meni huomattavasti kauemmin kuin olin ajatellut. Jos tekisin työni
uudestaan, antaisin siis enemmän arvoa suunnittelulle ja aikataulutukselle. Niiden avulla työ
pysyy kasassa ja etenee suunnitelmien mukaisesti.
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Liite 1

Liite 1. Sanasto.

SANASTO

B-RAPORTTI

Taseen täsmäytysraportti, jota käytetään TRA-prosessissa taseen tilien saldojen
tarkastukseen. (Petäjäniemi 2008, 14.)

J-RAPORTTI

”Lokiraportti”, jota käytetään TRA- siirtotiedoston kirjanpitovientien tarkastukseen ennen
siirtotiedoston siirtämistä SAP R3:een. J- raportti toimii myös kirjanpitotositteena.
(Petäjäniemi 2008, 14.)

KÄYVÄN ARVON MÄÄRITTELY

Käyvän arvon määrittämistavat esitetään KTM:n asetuksen 5§:ssä hierarkkisesti
määrittämistavan luotettavuusjärjestyksessä seuraavasti:
•

käypänä arvona pidetään rahoitusvälineen markkina-arvoa, jos rahoitusvälineelle on
ongelmitta määriteltävissä luotettavat markkinat

•

kun rahoitusvälineen markkina-arvon perusteella ei pystytä määrittämään käypää
arvoa, käypä arvo määritetään
1. rahoitusvälineen osien tai vastaavien rahoitusvälineiden markkina-arvosta
johtamalla
2. rahoitusmarkkinoilla yleisesti hyväksytyillä arvostusmalleilla- ja menetelmillä
laskemalla, jos niiden avulla pystytään markkina-arvo luotettavasti
arvioimaan.

Jos ei pystytä luotettavasti määrittämään käypään arvoon arvostamista, arvostetaan
rahoitusvälineet tällöin niiden hankintamenoon. (Virkkunen 2005, 46; KTM 2004, 5§.)

LOCAL CURRENCY 2

Local currency 2:lla tarkoitetaan tiettyjen tytäryhtiöiden paikalliseen kirjanpitoon
raportointia, jossa tiettyjen TRA-prosessin piiriin kuuluvien maiden lainsäädäntö vaatii
paikallisen kirjanpidon kirjattavan paikallisen maan keskuspankin valuuttakurssien mukaan.
Local currency 2 -valuuttakurssi on paikallisen lainsäädännön vaatima valuuttakurssi
paikallisessa kirjanpidossa.
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NOKIA-KURSSI

Nokia-kurssi on Nokian rahoituskirjanpidossa käytettävä valuuttakurssi.

RAHOITUSINSTRUMENTTI

Rahoitusinstrumentti- tai väline määritellään kirjanpitolain 5. luvun 2§:n mukaan saamisiksi,
rahoitusvaroiksi ja veloiksi. Rahoitusvälineiden käypään arvoon arvostamisesta säätävässä Fair
value -direktiivissä (2001/65/EY) rahoitusvälineisiin on sisällytetty myös rahoitusjohdannaiset.
(Virkkunen 2005, 43 – 44.)

T-RAPORTTI

Testiraportti, joka näyttää TRA-prosessissa kirjatut tapahtumat SAP R3 -tileittäin.
(Petäjäniemi 2008 14.)

TRA-PROSESSI

Nokian tytäryhtiöille Nokian rahoitusosaston kirjanpitäjien tarjoama kirjanpitopalvelu, jonka
avulla pyritään helpottamaan ja standardisoimaan tytäryhtiöiden paikallisten kirjanpitäjien
rahoituskirjanpitoa.

VALUUTTA

Valuutta määritellään ulkomaanrahaksi Kirjanpitolautakunnan antamassa yleisohjeessa
koskien ulkomaanrahan määräisten saamisten sekä velkojen ja muiden sitoumusten
muuttamisesta Suomen rahaksi. (KILA 2005.)

LYHENTEET
LCCY2 = Local Currency 2
QT= Treasury System Quantum
TRA = Treasury Reverse Accounting
B-raportti = B/S Reconciliation Report
J-raportti = Journal Report
T-raportti = Trial Balance Report

33
Liite 2

Liite 2. Yksinkertaistettu esimerkki testilaskelmasta.

34
Liite 3

Liite 3. B-raportti, lokakuu 2008.
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Liite 4. J-raportti, lokakuu 2008.
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Liite 5. T-raportti, lokakuu 2008.
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Liite 6. B-raportti, marraskuu 2008.
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Liite 7. J-raportti, marraskuu 2008.
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Liite 8. T-raportti, marraskuu 2008.
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Liite 9. B-raportti, joulukuu 2008.
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Liite 10. J-raportti, joulukuu 2008.
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Liite 11. T-raportti, joulukuu 2008.
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Liite 12. TRA-siirtotiedoston viennit kuukausittain.
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Liite 13. TRA Local Currency 2 -siirtotiedoston viennit kuukausittain.
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Liite 14. TRA Process Steps.
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(Sallinen 2009.)

