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The aim of this thesis was to find an alternative way for Microsoft Excel to manage 
and plan cash flow in Arctic Drilling Company Oy Ltd, therefore the Accuna-soft-
ware was tested, made by Talgraf Oy. The aim was to improve the cash flow 
accounting to support the strategic decision making. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön lähtökohdat ja tutkimustehtävä 

Kannattaviakin yrityksiä on ajautunut nopeasti kassakriisiin täysin itsestään riip-

pumatta tai talouden itsensä aiheuttamattoman kriisin seurauksena. Tämän ovat 

Suomessakin joutuneet kokemaan lukuisat yritykset koronaviruksen aiheuttaman 

kriisin myötä. Tällaiseen kriisiin ei kukaan osannut olla varautunut. Valtio on tu-

kenut mittavilla tukipaketeilla suoraan yrityksiä, jotta nämä selviäisivät kriisin vai-

keimman shokkivaiheen yli. Valtion antaman suora tuki yrityksille on hyvin poik-

keuksellista. 

Kriisitilanteissa yritysten täytyy kyetä nopeasti sopeuttamaan toimintaansa. 

Suunnittelua ja päätöksentekoa tulevaisuudesta helpottaisi, mikäli yrityksillä olisi 

nykyistä parempia kassanhallinnan työkaluja, joilla liiketoimintaa voidaan suunni-

tella, ennustaa ja mallintaa strategiasta käsin. Johtamisen, seurannan ja toimin-

nan ohjauksen laadun merkitys kasvaa yrityksissä koko ajan. Akuutin kriisin ai-

kana pitää keskittyä tietenkin toimenpiteisiin, joilla rahavirtaa yrityksestä ulospäin 

voidaan pienentää nopeasti.  

Liiketoiminnasta saatua rahavirtaa ja kassavirtaennustetta tulisi kyetä seuraa-

maan normaalioloissa kuukausittain tai viikoittain. Tämän tulisi tapahtua niin, että 

yritysten kuukauden lopun toteutuneesta tilanteesta käsin tehtäisiin automaatti-

sesti kassavirtaennusteita kuukausiksi, jopa vuosiksi, eteenpäin. Kassavirtatulok-

sen seuraamisessa on kyse rahamäärästä, joka on käytettävissä yrityksen oh-

jaamiseen tietyllä aikavälillä. Kyse on johtamisen ja seurannan työkalusta. Kriisi-

aikana yhtiöt joutuvat seuraamaan kassavirtojaan jopa päivittäin.  

Tutkimuksen tekijä työskentelee talouspäällikkönä Arctic Drilling Company Oy 

Ltd:ssä. Yhtiö on konsernin emoyhtiö, jolla on tytäryrityksiä Ruotsissa ja Chilessä. 

Yhtiö- ja konsernitasolla kassan ennustaminen on koettu haasteelliseksi ja seu-

rannan kannalta hankalaksi pelkästään Microsoftin Exceliä käyttämällä. Tämä on 

perussyy haluun kehittää kassanhallintaa nopeammaksi ja joustavammaksi, stra-

tegiseksi johtamista paremmin tukevaksi prosessiksi. Tutkimuksessa tuon esille 

myös yritystoiminnan virallisen tuloksen ja kassavirtatuloksen vertailua. Selviyty-

misen ja elinkelpoisuuden kannalta kirjapidollisella tuloksella ei ole ratkaisevaa 
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merkitystä, vaan ainoastaan käytettävällä rahalla tai liiketoiminnan kautta kumu-

loituvalla rahan määrällä on. 

1.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite 

Tutkimuksen kohdeyrityksessä, ADC Oy:ssä, on otettu tiedolla johtamisen en-

siaskeleita jo muutaman vuoden ajan. BI:tä (Business Intelligence, liiketoiminta-

tiedon hallinta) hyödynnetään ja sen käyttöönottoa laajennetaan. Yhtiöllä on käy-

tössä erilaisia mittareita toimintansa seuraamiseen. Datan merkitys kasvaa koko 

ajan yhtiön päätöksenteon prosesseissa. Tietoon luotetaan ja suunnittelu on koh-

tuullisen hyvässä kunnossa kaikilla yrityksen liiketoimintatasoilla. Toki paranta-

misen varaa tiedolla johtamisessa on, niin kuin useimmilla yrityksillä. 

Kohdeyrityksellä on käytössään Lemonsoft-toiminnanohjausjärjestelmä, jolla hoi-

detaan koko yhtiön taloushallinto ja tuotannon suunnittelu. Nyt yhtiöllä on tarkoi-

tus mennä eteenpäin tiedolla johtamisen portaikossa. Opinnäytetyön tarkoituk-

sena on tutkia, saadaanko yhtiön nykyinen kassavirran hallinnan prosessi hel-

pommaksi, nopeammaksi, joustavammaksi ja varmemmaksi. Tavoitteena on tut-

kia vaihtoehtoinen menetelmä Microsoftin Excelin korvaamiseksi kassavirran 

seurannassa ja suunnittelussa.  

Tutkimuksessa pyritään löytämään kohdeyritykselle nykyistä parempi ratkaisu 

kassavirtojen hallintaan ja ennustettavuuteen. Tätä tarkoitusta varten tässä opin-

näytetyössä on tavoitteena tutkia Talgraf Oy:n tekemä kassaennusteohjelma ja 

sen metodi. Tutkimusongelman pääkysymys on:  

Millaisilla perusteilla tutkimuksen kohteena oleva kassaennusteoh-

jelma Accuna soveltuisi kohdeyrityksen kassavirtojen ennustami-

seen? 

Toinen tutkimuskysymys, joka on alisteinen pääkysymykselle, on: 

Eroaako tutkimuksen kohteena olevan ohjelman antama kassavirta-

tulos kohdeyrityksen virallisen rahoituslaskelman liiketoiminnan ra-

havirran tuloksesta? 
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Kassaennusteohjelman on kehittänyt Talgraf Oy yhteistyössä LJK Riku Lehtisen 

kanssa. Riku Lehtinen on Strategic Accounting Finland Oy:n pääanalyytikko ja 

hallituksen puheenjohtaja. Ohjelman algoritmi on hänen keksimänsä. On erittäin 

mielenkiintoista päästä testaamaan ja näkemään käytännössä, miten ohjelma toi-

mii ja oppia ymmärtämään algoritmin toiminta.  

Kassaennusteohjelma noudattaa kahdenkertaisen kirjanpidon periaatetta, jolloin 

tase ja tuloslaskelma menevät aina tasan. Jo pelkästään tämä luo ohjelmaa koh-

taan luottamusta. Pyrin esittelemään tässä opinnäytetyössä ohjelmassa olevan 

algoritmin, jos se on mahdollista. Tämän tiedon avaaminen auttaisi ymmärtä-

mään vielä syvemmin ohjelman toimintaa. 

1.3 Työelämäyhteys 

Kassavirtaennuste- tai kassavirtalaskelmaraportin tulisi kuulua jokaisen yrityksen 

perusraportteihin, joita käydään läpi johtoryhmän ja hallituksen kokouksissa. Mi-

käli näin olisi, se olisi erittäin merkittävä lisä kokonaiskuvan saamiseksi yrityksen 

taloudellisesta asemasta ja talouden liikkumavarasta. Päätökset pohjautuisivat 

aina ajankohtaisiin, tuoreimpiin, toteutuneisiin liiketoiminnan lukuihin ja ennustei-

siin.  

Tuloslaskelma ja tase sekä niistä tehtävät erilaiset tunnusluvut ovat tärkeitä yri-

tyksen kannattavuuden ja vakavaraisuuden selvittämisessä. Liikevaihdon ja liike-

voiton ymmärtävät kaikki. On kuitenkin täysin eri asia lukea kassavirtalaskelmaa 

kuin tuloslaskelmaa. Niillä on yhteys, mutta se yhteys pitää ymmärtää.  

Kaikissa paikoissa, jossa olen 30-vuotisen urani aikana ollut töissä, kassaennus-

teet on käytännössä tehty MS Excel-ohjelmalla, koska ohjelma on helppokäyttöi-

nen. Tasebudjettien tekemistä ei ole tehty yhdessäkään yrityksessä systemaatti-

sesti. Excel on monipuolinen ja erinomainen työkalu, mutta siinä on myös rajoit-

teita.  

Opinnäytetyön tekeminen tulee erittäin tärkeään vaiheeseen yhtiön ja tutkijan 

kannalta. Käsillä oleva koronakriisi on tuonut entistäkin tärkeämmäksi erilaisten 

skenaarioiden esittämisen kassavirtatuloksen muodossa. Tavoitteena on: pystyä 

ennustamaan yhtiön kassavirtaa luotettavammin; seurata, miten hyvin ennusteet 
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toteutuvat; auttaa näkemään, milloin pitää reagoida muutoksiin. Proaktiivisuus on 

kaiken lähtökohtana kassaennusteen tekemisessä. 

Kassaennusteohjelmiston hankinta on tullut myös ajankohtaiseksi, koska yhtiön 

liiketoiminta on kasvamassa merkittävästi ulkomailla. Tavoitteena on hyödyntää 

ohjelmaa myös konsernitasolla. Mikäli ohjelma osoittautuu joustavaksi ja lisäar-

voa tuottavaksi emoyrityksen kannalta, testataan sitä myös konsernitasaolla. 

Tässä tutkimuksessa Accuna-kassaennusteohjelman soveltuvuus testataan en-

sin vain emoyhtiön aineistolla. Ohjelman testaus ulotetaan kuitenkin konsernita-

solle, mikäli tutkimukselle varattu aikarajoite ei tule vastaan. 

Mikäli ohjelmalla saavutetaan sille asetetut tavoitteet, tutkimus hyödyttää ennen 

kaikkea kohdeyrityksen kassanhallintaprosessia huomattavasti. Samalla se hyö-

dyttää kaikkia muitakin yrityksiä, joilla on käytössään Lemonsoft-järjestelmä ta-

loushallinnossa. Ne saavat tietoa vaihtoehtoisesta tavasta seurata omaa kassa-

virtatuloksen muodostumista. Myös ohjelman tekijä ja kehittäjä hyötyvät tutkimuk-

sen esiin nostamista havainnoista. Käyttäjäkokemus on aina arvokasta tietoa oh-

jelmistojen kehittäjille. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TUTKIMUSAINEISTO 

2.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksen filosofinen viitekehys on ontologinen ja tieto-opillinen. Ontologi-

sessa suhtautumisessa pyritään ymmärtämään, minkälainen tutkimuskohde sy-

vimmältään on (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 130.) Tämän opinnäytetyön 

tutkimuksen kohde on tietokoneohjelma, joka on kehitetty kassavirtojen hallitse-

miseksi. Tavoitteena on selvittää ohjelman todellinen luonne ja varmistua ohjel-

man talousteorian mukaisesta toimivuudesta. Tästä voidaan hyvin muodostaa 

ontologinen kysymys: Mikä on tutkittavan ilmiön luonne? Tärkeintä ei kuitenkaan 

ole selvittää, millainen ohjelma itsessään on, vaan tutkia sen antamia kassavirta-

tuloksia ja -ennusteita. 

 

Tieto-opillisessa viitekehyksessä tiedonsaannin ja tiedostamisen ongelmaa voi-

daan lähestyä sellaisen metodin kautta, joka pystyy lähestymään tutkimuskoh-

detta parhaiten (Hirsjärvi 2009, 130). Opinnäytetyön tutkimus toteutetaan sellai-

sella metodisella otteella, josta selviää, toimiiko ohjelma niin kuin teorian mukaan 

sen pitäisi toimia. Ohjelma testataan käytännössä ja oikealla aineistolla. Tutki-

muksen tekijän mukaan tämä on pätevä tapa lähestyä tutkimuksen ongelmaa ja 

etsiä siihen vastausta. Tämän tutkimuksen tekijällä ja tutkimuksen kohteen välillä 

vallitsee tieto-opillinen suhde, jossa tutkimuksen tekijä tuntee rahoituslaskelman 

teorian, mutta ei vielä tutkimuksen kohteen olevaa ohjelmaa. Vaikka tutkimuksen 

tekijä ei vielä tunne tutkittavaa ohjelmaa, hänellä on selkeä käsitys tutkimuskoh-

teesta. 

 

Ontologinen ja tieto-opillinen perusratkaisu käy tutkimuksen viitekehyksen pohja-

ratkaisuksi: kun se pystytään perustelemaan hyvin, kun se kohdentaa tutkimuk-

sen tarkasti tutkimuskohteeseen ja kun tutkimus on menetelmällisesti mahdolli-

nen toteuttaa (Hirsjärvi 2009, 131). Kaikki vaaditut kohdat täyttyvät tutkimuksen 

tekijän mielestä tässä opinnäytetyössä. Kun tutkija on pysynyt yhteensovitta-

maan ongelmanasettelun, tieteenfilosofiset valinnat, tutkimuksen menetelmäva-

linnat sekä teorian ymmärtämisen, tutkimukselle on luotu hyvä pohja (Hirsjärvi 

2009,124). Tekeillä oleva tutkimus perustuu selkeään kysymyksen asetteluun. 
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Tieteenfilosofinen valinta on edellä mainittu ja perustelu. Tutkimuksen menetel-

mänä on tutkia käytännössä tutkimuksen kohteena olevan ohjelman toimivuus 

teorian mukaisesti. 

 

Tämän tutkimuksen menetelmäksi on valittu kvantitatiivinen (määrällinen) tutki-

mus. Määrällistä ja laadullista (kvalitatiivinen) tutkimusta on kuitenkin käytän-

nössä vaikea tarkasti erottaa toisistaan, koska ne ovat toisiaan tukevia tutkimuk-

sen lähestymistapoja (Hirsjärvi 2009, 136). Paradigma tutkimussuuntausten vä-

lillä voidaan nähdä koskevan esimerkiksi numeroita. Tutkimus mielletään yleensä 

määrälliseksi, kun se käsittelee numeroita. Laadullisen tutkimuksen sanotaan 

puolestaan käsittelevän merkityksiä. Numerot ja merkitykset ovat kuitenkin riip-

puvaisia toisistaan (Hirsjärvi 2009, 137.) Vaikka tämän paradigman eroavaisuu-

det tai yhteneväisyydet otetaan huomioon, määrälliselle tutkimukselle löytyy sel-

keämmät perusteet tälle tutkimukselle. Siitäkin huolimatta, että mittaamisessa 

voidaan nähdä kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen puoli (Hirsjärvi 2009, 137). 

 

Tämän tutkimuksen taustalla olevat ilmiöt, rahoituslaskelma ja kassavirtatulos, 

eivät ole uusia ilmiöitä. Laadullinen tutkimus edellyttää ja se sopii ilmiöön, jotka 

ovat uusia eikä niistä ole olemassa tutkimustietoa ja teorioita (Kananen 2011, 

12). Tämä seikka puolustaa tutkimuksen kvantitatiivista otetta. Määrällisen tutki-

muksen edellytys on ilmiön tunteminen (Kananen 2011, 12). Tässä tutkimuk-

sessa tiedetään ilmiöön vaikuttavat tekijät. Tutkimuksessa halutaan päästä var-

muuteen siitä, että tutkimuksen kohteena olevalla ohjelmalla päästään käytän-

nössä samoihin tuloksiin kuin teoriassa. 

 

Määrällinen tutkimus perustuu muuttujien mittaamiseen sekä niiden välisen vuo-

rovaikutuksen laskemiseen (Kananen 2011, 12). Mittaus voi kohdistua ilmiöön tai 

havaintoyksikköön, josta halutaan saada tietoja. Mittareiden ei tarvitse olla konk-

reettisia mittareita. Mittarin tai mittauksen tulos voi olla lukuarvo, jonka voidaan 

sanoa olevan muuttujan arvo (Kananen 2011, 53.) Tässä tutkimuksessa mittarin 

voidaan sanoa olevan tutkimuksen kohteena oleva tietokoneohjelma. Ohjelma, 

mittari, antaa arvoja muuttujille, jotka ovat liiketoiminnan-, investointien- ja rahoi-
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tuksen rahavirtoja. Nämä muuttujan arvot ovat juuri niitä tekijöitä, joita koko tutki-

mus koskee. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, vastaako ohjelman antamat 

kassavirtalaskelman mittarin tulokset teorian mukaisia mittarin tuloksia. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa nähdään keskeisenä aiemmat teoriat ja käsittei-

den määrittelyt (Hirsjärvi 2009, 140). Tämän opinnäytetytön keskeinen teoria on 

rahoituslaskelma ja siihen kuuluvat käsitteet, jotka on määritelty riittävällä tark-

kuudella asian ymmärtämisen kannalta. Myös hypoteesin esittäminen kuuluu 

keskeisenä osana kvalitatiiviseen tutkimukseen. Hypoteesin esittäminen ei kui-

tenkaan ole pakollista. Siitä, milloin olettamuksia tulisi käyttää, ei metodikirjalli-

suudessa ole esitetty selviä ohjeita (Hirsjärvi 2009, 140, 158.) Suuntaa antavana 

hypoteesina tutkimuksen kohteena olevalle ohjelmalle voisi kuitenkin olla esimer-

kiksi se, että ne, jotka tietokoneohjelmaa käyttävät saavat tehtyä helpommin ja 

tarkemmin ennusteensa kassavirtatuloksesta kuin ne, jotka tekevät ennusteensa 

Microsoftin Excelillä. 

 

Hypoteesien käyttäminen on yleistä selittävissä ja vertailevissa tutkimuksissa. 

Selittävälle tutkimukselle on tyypillistä etsiä selitystä syy-seuraus-suhteiden muo-

dossa (Hirsjärvi 2009, 138, 158.) Tutkimuksen kohteena olevaan teoreettiseen 

ilmiöön, kassavirtatulokseen, ja niihin toimintoihin, jotka siihen vaikuttavat perus-

tuvat syys-seuraus-suhteelle. Näitä suhteista tarkastellaan aikasarjoina. 

 

Kananen (2011, 20) vertaa määrillistä tutkimusta kirjanpitoprosessiin, joka on 

sääntö- ja sopimusperusteista. Tämän tutkimuksen aineisto perustuu puhtaasti 

kirjanpidosta saataviin tietoihin, joten kvantitatiivisessa tutkimuksen tyypissä 

yleensä tarvittavia kysymyksiä tietojen saamiseksi ei tarvitse tehdä. Tutkimuksen 

aineistoa ei käsitellä tilastotieteen analyysimenetelmien mukaan, koska se ei so-

vellu tutkittavalle ilmiölle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tutkimuksen 

ongelmaan saada ratkaistua. Tämän tutkimuksen prosessi tehdään samalla pie-

teetillä kuin kirjanpitoprosessi, järjestelmällisesti ja prosessimaisesti. 

 

Tutkimuksen tulisi antaa mahdollisimman luotettavaa ja oikeaa tietoa (Kananen 

2011, 118). Tämä tutkimuksen mittauksen kohde on yhden yrityksen tietokanta. 
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Tutkimuksessa käytettävän mittarin, tietokoneohjelma, avulla pyritään selvittä-

mään, onko mittari validi. Jos ohjelma osoittautuu validiksi, tutkimuksen voidaan 

sanoa olevan luotettava. Tämä edellyttää oikeiden asioiden mittaamista tutkimus-

ongelman kannalta, jotta voidaan sanoa, että tutkimus täyttää validiteetti kriteerin. 

Toinen luotettavuutta kuvaava käsite on reliabiliteetti, jolla tarkoitetaan tutkimus-

tulosten pysyvyyttä (Kananen 2011, 118.) Tässä tutkimuksessa reliabiliteetti to-

detaan poistamalla kaikki tiedot ohjelmasta ja lukemalla ne uudesta ohjelmaan 

sisään. Mikäli tuotavat tiedot eivät muutu ja tulokset ovat samat, ohjelman voi-

daan sanoa olevan luotettava myös reliabiliteetin käsitteen muodossa. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija luottaa mieluummin omiin havaintoihin ja 

haastatteluihin kuin mittausvälineillä saataviin tuloksiin (Hirsjärvi 2009, 164).  Täl-

lainen lähestymisnäkökulma ei voi tulla kysymykseen tässä tutkimuksessa, sillä 

tutkimuksen kohteena olevat kassavirtojen toteutuneet tulokset täytyy perustua 

kirjanpidosta saataviin lukuihin. Ei voi olla niin, että nämä tulokset muuttuisivat 

esimerkiksi haastattelujen perusteella tai tutkijan omiin havaintoihin perustuen. 

Eli laadullisen tutkimuksen tyypillinen piirre, jossa tutkittavien näkökulmat ja ääni 

(Hirsjärvi 2009,164) pääsisivät esille, ei sovellu tähän tutkimukseen. 

 

Kananen (2011, 18) kirjottaa, että laadullisessa tutkimusmenetelmässä käyte-

tään yllä mainittujen havainnoinnin ja haastattelujen lisäksi tekstianalyysejä. Ke-

rätty aineisto siis perustuu kuvauksiin, kertomuksiin, haastatteluihin jne. Tämän 

opinnäytetyön tulokset perustuvat mittaamiseen, jonka tavoitteena on tuottaa pe-

rusteltua, luotettavaa ja yleistettävää tietoa. Kvantitatiivinen tutkimus korostaa tie-

don objektiivisuutta ja yksiselitteisyyttä (Kananen 2011, 18), joihin tämäkin tutki-

mus pyrkii. 

 

Edelleen Kananen (2011, 19) toteaa, että laadullisessa tutkimuksessa samasta 

aineistosta on mahdollista muodostaa erilaisia tulkintoja, tukijan omiin koke-

musksiin tai kiinnostuksiin perustuen. Tälläkään perusteella tutkimuksen mene-

telmäksi ei voi ottaa laadullista tutkimusta. Rahoituslaskemista tai kassavirtatu-

loksista ei voi syntyä erilaisia tuloksia tutkimuksen tekijän vaikutuksesta, sillä hän 

ei myötävaikuta lainkaan laskelmien syntyyn, vaan tutkimuksen kohteena olevan 
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ohjelman metodi tekee laskelmat. Tukija esittää oman näkemyksen vain siitä, 

ovatko tulokset teorian mukaiset. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimuksen kohteena oleva ilmiö on ratkais-

sut käytettävän tutkimusotteen ja -menetelmän (Kananen 2011, 17). 

2.2 Aineisto ja tiedonkeruu 

Tutkimuksessa käytettiin ADC Oy:n kirjanpitotietoja, joihin saatiin käyttöoikeus 

toimeksiantosopimuksen myötä. Toteutuneista luvuista tutkimuksessa esitettiin 

virallisiin tilinpäätöksiin perustuvia tietoja rahoituslaskelman osalta. Ennusteina 

esitettävät luvut ovat esimerkkejä, eivät ADC Oy:n todellisia budjetteja.  

 

Teorian lähdemateriaalissa turvauduttiin pääasiassa kirjoihin, e-kirjoihin, sähköi-

sessä muodossa oleviin lehtiin ja artikkeleihin sekä internet-sivustoilla oleviin 

alan kirjoituksiin. Lähteinä pyrittiin käyttämään ensisijaisesti mahdollisimman tuo-

reita teoksia. 

Keskeisin hakusana on rahoituslaskelma / kassavirtalaskelma (casf flow state-

ment). Englanninkielinen termi kuvaa hyvin laskelman virtaavaa luonnetta. Kas-

savirtalaskelmasta nähdään koko laskenta-ajanjakson rahamääräiset tapahtu-

mat. Toinen keskeinen termi on maksuvalmius (liquidity), jolla tarkoitetaan yrityk-

sen kykyä selviytyä lyhytaikaisista velvoitteistaan. Kolmas merkittävä termi on 

käyttöpääoma (working capital), joka kuvaa liiketoimintaan sitoutuvan jokapäiväi-

sen rahan määrää.  

Tutkimuksen teoriaosassa käydään ensin läpi rahoituslaskelman (rahavirtalas-

kelma) rakenne. Seuraavaksi selvitetään budjetoinnin ja ennustamisen perusteita 

ja niiden merkitystä. Kolmanneksi teoriaosuudessa perehdytään kassavirtalas-

kelmaan ja sen hallintaan sekä yrityksen keskeisimpiin tunnuslukuihin, jotta opi-

taan vertaamaan virallisia tuloksia kassavirtatuloksiin.  
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3 RAHOITUSLASKELMA 

3.1 Rahoituslaskelman sisältö 

Rahoituslaskeman laatiminen perustuu lakiin. Kirjanpitoasetuksessa (1339/1997 

2:1 §) säädetään, mitä kirjanpitolain (1336/1997 3:1.3 §) mukaan tilikaudelta laa-

dittavasta tilinpäätöksen sisällöstä on ilmennettävä: 

a) tase, joka kuvaa taloudellista asemaa tilinpäätöspäivältä 

b) tulolaskelma, joka kuvaa tuloksen muodostumista koko tilikaudelta 

c) rahoituslaskelma, josta selvittää varojen hankintaa ja niiden käyttöä. 

 

Rahoituslaskelman on velvollinen laatimaan vain suuryhtiö, julkinen tai yksityi-

nen, jolla ylittyy sekä päättyneeltä että edeltäneeltä tilikaudelta vähintään kaksi 

seuraavista kriteereistä (Kirjanpitolaki 1336/1997 1:4 c §): 

a) taseen loppusumma 20 miljoonaa euroa 

b) liikevaihto 40 miljoonaa euroa 

c) palveluksessa on ollut keskimäärin 250 henkilöä tilikauden aikana. 

 

Rahavirtalaskelma tipahti pois monen yrityksen tilinpäätöksestä kirjanpitolain uu-

distuksen myötä 1.1.2016. Tuolloin raja-arvot rahavirtalaskelmalla olivat vielä: ta-

seen loppusumma 3,65 miljoonaa euroa, liikevaihto 7,3 miljoonaa euroa ja pal-

veluksessa keskimäärin 50 henkilöä. Vaikka lakisääteistä velvollisuutta useim-

milla yrityksillä ei ole laatia rahavirtalaskelmaa, on se keskeisessä roolissa yritys-

toiminnan ohjaamisen kannalta. Tämä näkökulma on tämän opinnäytetyön 

tausta-ajatuksena. 

 

Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen rahoituslaskelman laatimisesta 

(30.1.2007, päivitys 11.12.2007). Yleisohjeen mukaan rahoituslaskelma on las-

kelma, josta käy selville rahavarojen hankinnan lähde ja niiden käyttö tilikauden 

aikana. Ohjeen lähtökohtana on ohjata kirjanpitovelvollinen tekemään rahoitus-

laskelma maksuperusteisesti siten, että siitä selviää erikseen liiketoiminnan, in-

vestointien ja rahoituksen rahavirrat olennaisuuden periaatetta noudattaen. 
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Kirjanpitoasetuksessa (1313/2004 2:1 §) säädetään, mitä rahoituslaskelmasta pi-

tää sisältää: 

1) liiketoiminnan rahavirta, joka osoittaa, kuinka paljon kirjanpitovelvollinen 

on liiketoimintansa avulla kyennyt tuottamaan tilikauden aikana 

rahavaroja liiketoimintansa ylläpitämiseen, korvauksen maksamiseen 

oman pääoman sijoittajille, uusiin investointeihin ja lainojen 

poismaksamiseen ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta. 

2) investointien rahavirrat, jotka kirjanpitovelvollinen on tehnyt tulevien 

rahavirtojen kerryttämistä varten pitkällä tähtäimellä. 

3) rahoituksen rahavirta, joista näkyy oman ja vieraan pääoman tilikauden 

aikaiset muutokset. 

 

Rahoituslaskemaksi voidaan kutsua vain kirjanpitoasetuksen mukaista rahoitus-

laskelmaa ja ainoastaan sellaisen saa ottaa mukaan kirjanpitolain mukaiseen ti-

linpäätökseen. Kirjanpitovelvollinen voi kuitenkin esittää liitetiedoissaan toisenlai-

siakin rahavirtalaskemia oikean ja riittävän kuvan antamiseksi, mutta niitä ei saa 

kutsua rahoituslaskelmaksi (Leppiniemi & Leppiniemi 2009, 156.) 

 

Liiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka toteuttaa yrityksen toiminta-ajatusta 

suunnitelmallisesti ja jatkuvasti tuotteiden ja palvelujen myymiseksi (Ikäheimo, 

Laitinen, Laitinen & Puttonen 2014, 32). IAS 7 (International Accounting Stan-

dards) -standardi määrittelee liiketoiminnan toiminnaksi, josta yritys saa pääasi-

allisesti tulonsa sekä muuksi toiminnaksi, joka ei kuulu investoinnin eikä rahoituk-

sen toimintoihin (Leppiniemi & Leppiniemi 2009, 159). 

 

Liiketoiminnan rahavirtaan lasketaan kuuluvaksi sekä yrityksen liikevaihtoa tuot-

tava toiminta, että sen aiheuttamat menot (KILA 2007, 6). Saadut maksut tava-

roiden ja palveluiden myynnistä kuuluvat liiketoiminnan rahavirtaan (Leppiniemi 

& Leppiniemi 2009, 159). Liiketoimintaan kuuluvia rahavirtoja ovat tyypillisimmil-

lään aineiden, tavaroiden ja ulkopuolisten palveluiden hankinnoista suoritettavat 

maksut sekä henkilöstökulut (Ikäheimo ym. 2014, 32). Maksetut korot esitetään 

myös liiketoiminnan rahavirrassa. Myös välittömät verot esitetään liiketoiminnan 



16

rahavirrassa, elleivät ne kohdistu investointien tai rahoituksen rahavirrassa esi-

tettäviin eriin (KILA 2007, 6.) 

 

IAS 7 -standardi määrittelee, että investoinnit ovat sekä pitkäaikaisten varojen ja 

muiden rahavaroihin kuulumattomien sijoitusten sekä hankkimista että luovutta-

mista (Leppiniemi & Leppiniemi 2009, 161). Investointien rahavirtoina pidetään 

pysyvissä vastaavissa esiintyvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden han-

kinnasta suoritettuja maksuja sekä niiden myynnistä saatuja tuloja. Investointien 

tulisi olla maksettuja. Pysyvien vastaavien myyntihinnat esitetään rahavirtalaskel-

massa investointien rahavirrassa, vaikka ne kirjanpidossa myyntivoiton osalta si-

sältyvät yleensä liiketoiminnan muihin tuottoihin. Pysyvissä vastaavissa esitettä-

vät lainasaamiset esitetään myös investointien rahavirrassa (Suomen Tilintarkas-

taja ry 2019.) Näin toisille osapuolille, muu kuin rahalaitos, annetut rahalainat ja 

saadut takaisinmaksut kuuluvat investointien rahavirtaan (Leppiniemi & Leppi-

niemi 2009, 161). 

 

Rahoitus on IAS 7 -standardin mukaan toimintaa, jolla yrityksen oman pääoman 

sekä lainojen määrää ja rakennetta muutetaan (Leppiniemi & Leppiniemi 2009, 

163). Rahoituksen rahavirrassa ilmoitetaan oman ja vieraan pääoman muutokset 

(Suomen Tilintarkastajat ry 2019). Rahoituksen rahavirtaan kuuluu esimerkiksi 

saadut maksut osakkeiden liikkeelle laskemisesta tai omistajille suoritetut maksut 

osakkeiden hankkimisesta. Myös rahoitusleasingin lyhennykset, joita vuokralle-

ottaja suorittaa, ovat rahoituksen rahavirtaa (Leppiniemi & Leppiniemi 2009.) Ti-

likauden aikana nostetut ja maksetut lainojen lyhennykset esitetään erikseen ra-

hoituksen rahavirrassa (Suomen Tilintarkastajat ry 2019.)  

 

Rahavirtalaskelman ymmärtämisen kannalta on tärkeä mieltää sen linkki päättä-

vän ja alkavan taseen kassavarojen välillä. Esimerkki (kuvio 1) kuvaa selkeästi 

tätä linkkiä. Avaavassa taseessa rahavarat ovat olleet 100. Liiketoiminnasta yri-

tys on saanut kerättyä positiivista kassavirtaa 210. Investointeihin yritys on käyt-

tänyt rahavarojaan -100. Rahoituksen rahavirran -50 yritys on voinut käyttää esi-

merkiksi lainojensa lyhennyksiin ja/tai osinkoihin. Näiden kaikkien rahavirtojen 

nettovaikutus yrityksen kassaan on +60. Kun saatu summa lisätään aloittavan 
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taseen rahavaroihin, saadaan lopettavan taseen rahavarat 160 (Kallunki 2014, 

188.) 

 

 

   Rahavirtalaskelma      
   Liiketoiminnan rahavirta 210    
Aloittava tase (31.12.2019)  Investointien rahavirta -100  Lopettava tase (31.12.2020) 

Pitkäaikaiset varat 950 
 

Rahoituksen rahavirta -50 
 

Pitkäaikaiset varat 950 

Rahavarat 100 Rahavirtojen nettolisäys 60 Rahavarat 160 

Muut lyhytaikaiset varat 50     Muut lyhytaikaiset varat 50 

        

Kuvio 1. Rahavirtalaskelma taseiden välissä yhdistävänä tekijänä. 

3.2 Rahoituslaskelman tavoitteet 

Kirjanpitolautakunnan mukaan rahoituslaskelman keskeisenä tavoitteena on an-

taa tillinpäätöksen lukijalle informaatiota siitä, miten kirjanpitovelvollinen on ai-

kaansaanut rahavirtaa liiketoimintansa avulla ja mihin se on hankkimansa raha-

varansa käyttänyt. Rahoituslaskelma auttaa tilinpäätöksen lukijaa kokonaisuu-

den arvioinnissa. Kirjanpitolain (1997 3:2.1 §) mukaan tilinpäätöksen tulee antaa 

oikea ja riittävä kuva kirjanpitovelvollisen harjoittamasta toiminnasta ja taloudelli-

sesta asemasta. 

 

Rahoituslaskelmasta eliminoidaan pois kaikki arvostus- ja jaksotuserät, joita on 

tehty kirjanpidossa tilikauden aikana. Eri yritysten välisiä rahoituslaskelmia voi-

daan vertailla suoraan keskenään, koska erilaisia jaksotus- ja arvostuseriä ei ole 

vaikeuttamassa vertailua. Tillinpäätöksen lukija kykenee arvioimaan yhtiön talou-

dellista tilannetta, rahoitusasemaa, rahoitusrakennetta, vakavaraisuutta ja muu-

toksia maksuvalmiudessa (Kirjanpitolautakunta 2007, 5.) 

3.3 Rahoituslaskelman suora ja epäsuora muoto 

Kirjanpitolautakunnan antaman yleisohjeen (2007) mukaan rahoituslaskelma voi-

daan esittää joko suoraa tai epäsuoraa menetelmää hyväksikäyttäen. Kirjanpito-

lautakunta pitää suoraa esittämistapaa informatiivisempana. Suora esitystapa on 

bruttoperusteinen. Epäsuorassa esitystavassa rahoituslaskelma lähtee liikkeelle 
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tuloslaskelman kohdasta voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Suo-

ran ja epäsuoran esittämistavan ero on liiketoiminnan rahavirran esittämista-

vassa.  

 

Alla on esitetty esimerkinomainen suora rahoituslaskelma (taulukko 1.), joka pe-

rustuu kirjanpitolautakunnan (KILA) antamaan yleisohjeeseen (2007): 

 

Taulukko 1. Suora rahoituslaskelma. 

  Liiketoiminnan rahavirta: 

  Myynnistä saadut maksut 

  Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 

  Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 

  Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 

  Saadut korot liiketoiminnasta 

  Saadut osingot liiketoiminnasta 

  Maksetut välittömät verot 

Liiketoiminnan rahavirta (A) 

  Investointien rahavirta: 

  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 

  Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 

  Investoinnit muihin sijoituksiin 

  Lainasaamisten takaisinmaksut 

  Luovutustulot muista sijoituksista 

  Saadut korot investoinneista 

  Saadut osingot investoinneista 

Investointien rahavirta (B) 

  Rahoituksen rahavirta: 

  Maksullinen oman pääoman lisäys 

  Omien osakkeiden hankkiminen 

  Omien osakkeiden myynti 

  Lyhytaikaisten lainojen nostot 

  Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 

  Pitkäaikaisten lainojen nostot 

  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 

  Oman pääoman ehtoisen pääomalainan nosto 

  Oman pääoman ehtoisen pääomalainan takaisinmaksu 

  Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista 

  Maksetut osingot ja muu voitonjako 

  Saatu tai annettu konserniavustus, joka on maksettu 

Rahoituksen rahavirta (C 

Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys ( ) 
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  Rahavarat tilikauden alussa 

  Rahavarat tilikauden lopussa 

 

 

Epäsuora rahoituslaskelma (taulukko 2.) eroaa suorasta rahoituslaskelman muo-

dosta vain liiketoiminnan rahavirran osalta. Epäsuora rahoituslaskelma lähtee tu-

loslaskelman välituloksesta (voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja). Alla 

on esimerkki (KILA 2007) epäsuorasta rahoituslaskelmasta, josta on esitetty vain 

liiketoiminnan rahanvirran osuus. 

 

Taulukko 2. Epäsuora rahoituslaskelma. 

Liiketoiminnan rahavirta: 

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 

Oikaisut:   

  Suunnitelman mukaiset poistot 

  Pysyvien vastaavien arvonalentumiset 

  Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 

  Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 

  Rahoitustuotot ja -kulut 

  Muut oikaisut 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 

Käyttöpääoman muutos: 

  Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys ( ) / vähennys (+) 

  Vaihto-omaisuuden lisäys ( ) / vähennys (+) 

  Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys ( ) 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 

Saadut osingot liiketoiminnasta 

Saadut korot liiketoiminnasta 

Maksetut välittömät verot 

Liiketoiminnan rahavirta (A) 

 

 

Yrityksen toiminnan kohdatessa kriittisiä tilanteita, rahavirtojen seuraaminen tuot-

taa merkittävää lisäarvoa. Kannattavallakin yrityksellä kassavirtatulon tuottamis-

kyky on heikkoa, mikäli tuotot sitoutuvat käyttöpääomaan tai investointeihin. Toi-

saalta heikommin kannattava yritys voi tuottaa merkittävää kassavirtaa, jos käyt-

töpääomaa vapautuu samanaikaisesti myyntisaatavista ja varastosta (Ikäheimo 

ym. 2019, 70.) 
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Rahavirtalaskelman muodossa esitetty rahoituslaskelma antaa informatiivisem-

man ja ymmärrettävämmän lähestymistavan taloudelliseen kokonaisuuden hah-

mottamiselle sellaiselle lukijalle, jolla muuten ei ole laskentakäsitteiden tunte-

musta. Rahavirtalaskelman antama informaatio on perustellusti yksiselitteisem-

pää, luotettavampaa, todenmukaisempaa ja vertailukelpoisempaa kuin tuloslas-

kelman ja taseen tarjoamat suoriteperusteiset kuvaukset (Ikäheimo ym. 2019, 

70.) Kokonaiskuvan saaminen yrityksen suoritevirrasta on vaikea saada, olipa 

yritys pieni tai suuri. Kassavirtalaskelman avulla tämä vaikeus poistuu. Se on 

suoritevirran peilikuva, jossa juokseva-, investointien- ja rahoituksen rahavirta il-

maistaan rahana. Kassavirtalaskelman rakenne on pääsääntöisesti lähes sa-

manlainen eri maissa ja sen pystyvät ymmärtämään monet ihmiset koulutus- ja 

kokemustaustastaan riippumatta (Mäkinen 2012, 30, 44.) Epäsuoran mallin mu-

kainen rahavirtalaskelman esittämistapa voi johtua siitä, etteivät yhtiöt halua pal-

jastaa liikaa tietoja rahavirroistaan (Epstein, Wiley & Sons 2012, 76). 
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4 BUDJETOINTI JA SISÄINEN RAPORTOINTI 

4.1 Budjetit ja budjetin tehtävä 

Budjetin tulee aina olla ylimmän johdon hyväksymä ja sen on perustuttava stra-

tegiaan. Budjetoinnin avulla organisaatio allokoi resurssinsa strategisten tavoit-

teiden saavuttamiseksi ja pyrkii varmistumaan siitä, että sen toiminta on kehitty-

mässä strategian suuntaisesti. Budjetin avulla on tarkoitus varmistua myös orga-

nisaation kustannusten ja kannattavuuden kontrolloimisesta sekä kassavirran 

hallinnasta ja taseasemasta (Ladvelin 2020, 1-2.)  

 

Hyvän ja toimivan budjetin tunnistaa siitä, että se viestii ja tukee organisaation 

strategisia tavoitteita selkeästi. Hyvä budjetti tuottaa tietoa päätöksen teon poh-

jaksi ja se tuo esille mahdollisuudet huomata poikkeamat. Hyvässä budjetissa on 

elementit myös henkilökohtaisille tavoitteille ja palkitsemiselle. Hyvin toimiva bud-

jetti selkeyttää valvontaa ja mahdollistaa nopean reagoinnin toimintaolosuhteiden 

muuttuessa (Ladvelin 2020, 1.) Ennusteiden tekeminen on monissa yrityksissä 

kuitenkin mennyt ohi budjetin laatimisesta, koska vuoden lopussa tehty budjetti 

on jo viimeistään tammikuussa vanhentunut. Tämä koskee erityisesti kassavirta-

budjettia, joka yksi tärkeimmistä ohjaustekijöistä, jolla yritys suunnittelee ja seu-

raa toimintaansa (Åkerberg 2017, 39.) 

 

Budjetit ovat luonteeltaan aina tavoitelaskelmia. Niiden tarkoitus ei ole ainoas-

taan ennustaa tulevia tilanteita. Budjetti on rahamääräinen, joskus myös määräl-

lisesti ilmaistu toimintasuunnitelma, joka pyrkii mahdollisimman edulliseen talou-

delliseen tulokseen koko yrityksessä tai yksittäisessä osastossa (Leppiniemi & 

Sinivuori, 43.) Yrityksen toiminnan suunnittelun tukeminen on budjetoinnin kes-

keisin tehtävä. Budjetoinnin avulla voidaan varmistua siitä, että toiminnallisista 

lähtökohdista tehdyille suunnitelmille on rahaa. Vaihtoehtoisia versioita yrityksen 

toiminnoille käydään läpi budjetointiprosessin aikana, jotta löydetään hyväksyttä-

vin ja taloudellisin tapa toimia (Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, 155.) 

 

Pääbudjetit ovat tavallisimmin tulos-, rahoitus- ja tasebudjetti. Tulosbudjetti teh-

dään suoriteperusteisena tuloslaskelman muotoon. Rahoitusbudjetti puolestaan 
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laaditaan maksuperusteisena kassavirtalaskelman muotoisena. Tasebudjetteja 

tehdään harvemmin kuin muita budjetteja (Ikäheimo ym. 2019, 157.)  

 

Johdon tulee ennen budjetin hyväksymistä ennakoida rahan ja sijoitetun pää-

oman riittävyys, sillä luottamukseen perustuvassa liiketoiminnassa myyntiä ei 

saada tulona heti kassaan. Yritys on joutunut uhraamaan rahavaroja monenlai-

siin palveluihin ja ostoihin ennen kuin voi laskuttaa myyntinsä (Pellinen 2017, 82.) 

 

Yrityksen omistaja asettaa yleensä tulostavoitteen jokaiselle tilikaudelle. Tämä 

tavoitteen saavuttamiseksi ja seurantaa varten toimivan johdon on tehtävä tulos-

budjetti. Budjettia voi verrata sopimukseen omistajan ja toimivan johdon kesken 

tavoiteltavasta tuloksesta. Tehtyä budjettia käytetään hyväksi tulevaisuuden en-

nakoinnissa ja muutostilanteissa, mikäli toimintaa pitää sopeuttaa. Budjettipro-

sessin lopputuotoksena on tarkoitus saada aikaa rahoitusbudjetti ja ennakoitu 

tase, jotka ovat tärkeitä rahoitusaseman turvaamisen ja kassahallinnan kannalta. 

Budjetin pitää aina pystyä kertomaan, mihin tehty suunnitelma johtaa kassavirto-

jen ja tuloksen kannalta (Pellinen 2017, 70.) Kassavirta, tuo mittareiden kuningas, 

on yrityksen hengissä pysymisen avaintekijä (Åkerberg 2017, 40). 

 

Budjetin kokoaminen lähtee liikkeelle osabudjettien valmistuttua. Jokainen vas-

tuualue on suunnitellut silloin oman toimintansa. Useimmilla yrityksillä toimintaa 

eniten rajoittava tekijä on yleensä myynti, josta budjetointityö aloitetaan. Toki on 

aloja, joissa toimintaa rajoittaa ammattitaitoisen henkilökunnan saanti. Myynti-

budjettia seuraa valmistavassa yrityksessä valmistusbudjetti, josta käy ilmi suun-

nitellut tuotteet kuukausittain. Osto-, raaka-aine- ja komponenttivarastobudjetit 

johdetaan tuotannon budjetista. Investointibudjetti, jossa on huomioitu laajemmat 

strategian pohjalta päätetyt kustannukset, laaditaan yleensä edellisten lisäksi. 

Osabudjettien avulla kootaan lopuksi rahoitus- ja tasebudjetti (Ikäheimo 2019, 

157.) 

 

Budjetit laaditaan aina tiettyä ajanjaksoa varten. Tässä mielessä ne ovat kerta-

käyttöisiä johtamisen työkaluja, mutta keskeisiä talousjohtamisen välineitä. Bud-

jetit ovat aina kompromisseja. Budjetoinnin tulisi toimia siltana strategian ja käy-

tännön välillä. Tulosbudjettia tehdessä joudutaan ottamaan kantaa siihen, onko 



23

nykyinen strategia oikea tapa rahan tekemiseen. Budjetointi testaa strategiaa 

myös siitä, onko strategia ajan hermoilla. Budjetointi auttaa mitoittamaan yrityk-

sen voimavarat ja strategiaan liittyvät toimintasuunnitelmat keskenään. On tär-

keää säilyttää nykyinen maksukyky, vaikka kuinka olisi kannattavaa toimintaa nä-

kyvissä muutamien vuosien päässä. Hyvästäkään strategiasta ei ole hyötyä, jos 

rahat loppuvat. Budjetti on tärkeässä roolissa yrityksessä taloudellisen toiminnan 

koordinaatiossa (Pellinen 2017, 73.) 

 

Useat yritykset turvautuvat joustaviin budjetteihin mahdollistaakseen nopeam-

man reagoinnin olosuhteiden muuttuessa. Keinoja budjetin joustavuuden lisää-

miseksi: 

 Budjetin rakenne ja käytettävä tietojärjestelmä ovat sellaisia, että ne 

mahdollistavat hallitut tarkistamiset joustavasti. 

 Valmistellaan erilaisia budjetointinäkemyksiä. 

 Hyödynnetään suhteellista budjetointia, kulut suhteessa liikevaihtoon. 

 Tehdään varaukset investointi- ja rahoitusbudjettiin valmistautumalla 

budjettikauden tulevaisuuden mahdollisuuksiin tai riskeihin. 

 Kiinnitetään huomiota kassavirtapohjaiseen budjetointiin perinteisemmän 

tulosbudjetoinnin sijaan (Ladvelin 2020, 4  5.) 

 

Rahan riittävyyden eli likviditeetin varmistamiseksi yritys tarvitsee rahoituksen ja 

kassanhallintaa. Tämä pitäisi erottaa yrityksen tuloksellisesta johtamisesta, jossa 

on kyse siitä, kuinka varmistua liiketoiminnan hyvästä kannattavuuskehityksestä 

lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ensisijainen tavoite on suotuisa kannattavuuskehi-

tys, jota tukevat rahoitus-, kasvu-, taloudellisuus- ja tuottavuustavoitteet. Nämä 

budjetoidut tavoitteet lähtevä aina strategiasta käsin. Budjetti on strategian takti-

nen suunnitelma (Pellinen 2017, 69.) 

 

Microsoft Excelistä on paljon apua moneen taloudelliseen selvitykseen, mutta 

siinä on myös rajoitteita, kuten: läpinäkyvyyden hämärtyminen, kun budjetoitavia 

yksiköitä on paljon; virhealttius; tehottomuus taulukoiden yhdistelyssä ja rajoituk-

set budjetointiulottuvuuksissa; joustavuuden puute; integroinnin hankaluus mui-

hin järjestelmiin ja riittämättömyys budjettipoikkeamien raportoimiseksi, jolloin 
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tarvitaan toinen järjestelmä (Ladvelin 2020, 5.) Excelillä on näennäisen helppo 

laatia erilaisia ennusteita budjetointitarkoituksiin, mutta varsinainen ongelma Ex-

cel-raporteissa on seuranta. Tietojen pilkkominen ja uudelleen yhdistely saattaa 

johtaa tilanteeseen, jossa tiedon hyödyntäminen esimiestyössä on vaatimatonta 

(Åkergberg 2017, 41.) Ongelmaksi muodostuu täten tietojen hallittu ylläpito ja 

kommunikointi. Organisaation osaamispääoma ei pääse kehittymään, koska sillä 

ei ole tietoa ja ymmärrystä, millaisia laskelmia yksittäisillä henkilöillä on (Suomala 

ym. 2011, 76.) 

 

Digitalisaation myötä kehittyneillä ohjelmistoilla kyetään parantamaan budjetoin-

tiprosessia sekä vähentämään budjetointiin käytettävää aikaa. Nykyaikaisilla työ-

kaluilla tietojen hallinta on parempaa ja läpinäkyvää. Ne mahdollistavat joustavan 

tavan budjetoida ja simulointimahdollisuudet paranevat. Tämä puolestaan mah-

dollistaa nopeamman reagoinnin muutoksiin. Budjetoinnissa painopiste siirtyy lu-

kujen analysointiin niiden tuottamisesta. Budjettipoikkeamia kyetään seuraa-

maan tehokkaasti (Ladvelin 2020, 6.) 

4.2 Sisäinen tiedon raportointi ja sen kehittäminen 

Tiedon merkitys kilpailutekijänä kasvaa jatkuvasti tiivistyvillä globaaleilla markki-

noilla. Sellainen yritys, joka saa nopeimmin oikeaa tietoa käyttöönsä, kykenee 

hyödyntämään mahdollisuuksiaan muita paremmin. Sellaisella yrityksellä on pa-

remmat mahdollisuudet hallita riskejä, kehittää toimintaansa ja ylläpitää kilpailue-

tua. Nykyinen teknologia suo tähän mahdollisuuden. Varovaisuus on kuitenkin 

paikallaan teknologiahankkeissa, sillä ne sitovat merkittävästi ihmisiä, aikaa ja 

rahaa eli yrityksen resursseja. Tämän vuoksi teknologiahankkeet tulisi aloittaa 

pienessä mittakaavassa. Menestyvä yritys kyllä tietää, että vain muutos on pysy-

vää. Ilman tätä oivallusta ja muun organisaation tukea, yritys ei kykene luomaan 

kulttuuria, joka tukee asioiden eteenpäinviemistä. Sisäisen raportoinnin kehittä-

miseen tarvitaan johdon sitoutuminen (Wasastjerna, 2020, 1.) 

 

Nykyisin ei enää riitä, että yrityksen talousosasto tuottaa tulos-, tase- ja kassavir-

taraportit kerran kuukaudessa. On kyettävä raportoimaan luotettavia arvioita tu-

levaisuudesta menneiden kausien ohella. Johdolla on tarve saada laaja-alaisesti 
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konsernitason tietoa sekä yksityiskohtaisempaa kannattavuus tietoa. Kaikki tieto 

tulisi kyetä tarjoamaan silloin kun sen tarve on, viipymättä. Sama vaatimus kos-

kee organisaation muitakin tasoja, jossa päätöksiä tehdään. ERP (Enterprise Re-

source Planning eli toiminnanohjaus) -järjestelmissä on valtava määrä tietoa, 

mutta niistä niiden raportointiominaisuudet ovat heikkoja tietojen hyödyntämisen 

kannalta (Wasastjerna 2020, 1.) Toiminnanohjausjärjestelmissä tapahtumien kä-

sittely tässä ja nyt on keskiössä. Tämä ei tule päätöksentekoa, jossa tietoa pitää 

pystyä tarkastelemaan useilla eri tasoilla sekä eri aikaulottuvuuksilla. ERP-järjes-

telmissä olevia tietoja hyödynnetään useissa yrityksissä BI:n (Business Intelli-

gence) tietolähteinä (Tiirikainen 2010, 20.) 

 

Myös ei-taloudellisen tiedon merkitys on alettu ymmärtämään yrityksen johtami-

sen kannalta. Työilmapiiri ja henkilöstön kehittäminen vaikuttavat yrityksen ky-

kyyn tehdä tulosta. Kilpailuilla markkinoilla ulkoisella tiedolla on kasvava merki-

tys. Oman yrityksen toimintakyky on kyettävä suhteuttamaan markkinoihin ja kil-

pailijoihin (Wasastjerna 2020, 1.) Tieteellinen julkaisija Springer on julkaissut 

kaksi suomalaista artikkelia, joissa on esitelty hyvän ja huonon johtamisen vaiku-

tuksia kassavirtoihin suomalaisissa pk-yrityksissä. Hyvän työilmapiirin ja hyvin 

johdettujen yritysten kassavirtatulokset ovat satojatuhansia euroja suuremmat 

kuin huonosti johdetuilla yrityksillä. Hyvä työilmapiiri tuo aina vain parantavaa tu-

losta. Tutkimuksessa oli 30 pk-yritystä, joiden liikevaihdot olivat 1,1  130 miljoo-

naa euroa (Penttinen, Raitala, Reunanen & Kantola 2020, 5.)  

 

Talousraportoinnin painopiste on ollut perinteisesti menneisyyden ja budjettipoik-

keamien analysoinnissa. Tämä johtuu siitä, että valtaosa tiedoista perustuu men-

neisiin tapahtumiin. Menneisyyttä ei voi muuttaa, mutta sen ymmärtäminen aut-

taa tulevaisuuden suunnittelussa ja ennakoinnissa.  Luonnollisena tavoitteena 

tästä on kääntää painopiste tulevaisuuden kehityksen ennustamiseen, johon tu-

lisi voida vaikuttaa. Prosessien muuttaminen tai toimintatapojen kehittäminen 

vaatii teknologiapanostuksia (Wasastjerna 2020, 6.) Nämä panostukset voivat 

valua hukkaan, mikäli muutoksia prosesseihin, ihmisten työtapoihin tai rakentei-

siin ei saada tehtyä. Tukitoimintojenkin (talous-, henkilöstö- ja tietohallinto) tieto-

järjestelmien muutokset tulisi tehdä bisnesjohtamisen periaatteella todellisten 

hyötyjen saamiseksi (Tiirikainen 2010, 47.) 
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Yrityksen talouden rullaavia ennusteita tulisi päivittää riittävän usein, joko kuu-

kauden tai muutaman kuukauden välein. Ennusteiden tulisi perustua toimiviin 

myynnin- ja tuotannonohjauksen prosesseihin. Tällöin ennusteilla on todellista 

merkitystä resurssoinnin, tuotannon optimoinnin ja hankintojen ohjauksen kan-

nalta. Ennusteet analysoidaan vielä lopuiksi ottamalla huomioon ympäröivän 

maailman tilanne. Ennusteiden osumatarkkuutta tulisi seurata, jotta saadaan kä-

sitys niiden luotettavuudesta. Ennusteilla on tarkoitus tukea ennakoivaa johta-

mista (Wasastjerna 2020, 7.) 

 

Yrityksen raportoinnin kehittämisen tarkoituksena on vapauttaa työntekijöiden ai-

kaa korkeampiin lisäarvoa tuottaviin tehtäviin. Laskenta- ja raportointijärjestelmä-

prosessit tulisi olla yhdenmukaiset läpi konsernin. Tällöin saadaan tuottamatto-

mia työvaiheita karsittua vähemmäksi ja toimintaa tehostettua. Kun tiedot määri-

tellään yhdenmukaisesti, väärinkäsitykset vähenevät. Näin toimien resurssointia 

voidaan vähentää ei-tuottavista toiminnoista lisäarvoa tuottaviin (Wasastjerna 

2020, 7.) Vaikka IT-järjestelmien ja raportoinnin kehittämisen tarkoituksena on 

ensisijaisesti parantaa toimintaa eikä saneerata, saattaa rutiinitöiden vähentymi-

nen johtaa siihen, että kaikki vanhat työntekijät eivät koulutuksen jälkeenkään 

kykene suoriutumaan uusista vaativimmista tehtävistään (Tiirikainen 2020, 79). 
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5 YRITYKSEN TUNNUSLUVUT VERSUS KASSAVIRTA 

5.1 Rahoitusbudjetti (kassavirtalaskelma) 

Budjetoinnissa on viimekädessä kysymys tulojen ja menojen arvioinnista sekä 

säästämisestä. Usein budjetit ovat liian optimistisia. Tämän vuoksi kulujen suh-

teen tulisi olla myös varasuunnitelmia tehtynä. Tällöin on jo etukäteen ajatuksia 

siitä, mistä voidaan säästää ja missä järjestyksessä, mikäli budjetti on pettä-

mässä. Olennaisena osana budjetin seurantaan kuuluu kassavirran seuraami-

nen, koska tulojen lasku näkyy yleensä ensimmäisenä yrityksen kassavirrassa. 

Syitä kassan kuivumiseen voi olla useita, ja ne kaikki tulee tiedostaa ja löytää. 

Tuotot voivat olla esimerkiksi ennakoitua alhaisempia tai asiakkaiden maksukäyt-

täytyminen on muuttunut (Hurme & Österberg-Hurme 2017, 73  74.) 

 

Rahoitusbudjetti eroaa pääluvussa 3 mainitusta rahavirtalaskelmasta siten, että 

rahavirtalaskelma kuvastaa historiatietoa siitä, kuinka rahavirrat ovat aikoinaan 

muodostuneet. Rahoitus- tai kassavirtabudjetti suuntaa tulevaisuuteen. Rahoi-

tusbudjetti koostuu samoista elementeistä kuin rahavirtalaskelma ja se laaditaan 

yrityksen sisäistä käyttöä varten. 

 

Rahoitusbudjetin avulla yritys ennakoi rahankäyttöä ja -lähteitä sekä pyrkii ensi-

sijaisesti huolehtimaan rahan riittävyydestä. Rahoitusbudjetin avulla yritys kyke-

nee koordinoimaan toimintojaan sekä avustamaan valvonnassa. Rahoitusbudje-

toinnin kautta saadaan myös tietoa rahoitusrakenteen suunnittelua varten (Lep-

piniemi & Sinivuori 2009, 43.) Rahoitusbudjetti ilmaisee yrityksen taloudellisen 

liikkumatilan ja sen avulla kyetään seuraamaan ja ohjaamaan kassavirtoja (Ikä-

heimo 2019, 157.) Menestyvillä ja pitkäikäisillä yrityksillä on yhteisenä piirteenä 

positiivinen kassavirta pitkällä tähtäimellä. Ne ovat huolellisia rahoituksen riittä-

vyyden kanssa (Åkerberg 2017, 68.) 

 

Rahoitusbudjetti laaditaan kassatuloina ja kassamenoina. Rahoitusbudjetti muo-

dostetaan osabudjeteista yrityksen toiminta- ja rahoitusstrategioista käsin. Tär-

keimpiä kohtia, joita tulee ottaa huomioon rahoitusstrategisina näkökohtina ovat: 

 miten sovittaa yhteen kasvu-, kannattavuus ja rahoitustavoitteet 
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 oman ja vieraan pääoman tavoitetila (Leppiniemi & Sinivuori 2009, 46.) 

 

Kaikille yrityksille on tärkeää kassavirtojen ja rahoituksen tarpeen ennakointi, 

koska kassavarat ja lainansaantimahdollisuudet ovat rajalliset. Kassatasapainoa 

ennustetaan myynnistä saatavilla kassatuloilla, joista vähennetään ennakoidut 

kassamenot. Tämän yksikertaisen ja suoran menetelmän perusteella pyritään 

selvittämään, tarvitseeko yritys lyhyt- vai pitkäaikaista lisärahoitusta toiminnal-

leen. Tätä suoraan menetelmää käytetään yleensä päivä-, viikko- tai kuukausi-

suunnitelmien tekemisessä. Tuloslaskelmalähtöistä epäsuoraa menetelmää käy-

tetään yleensä pitempien jaksojen kassatilanteen suunnittelussa (Pellinen 2017, 

83.) 

 

Rahoitusbudjetin avulla on tarkoitus varmistua yrityksen maksukyvystä erilaisissa 

kausi-, suhdanne- ja markkinamuutoksissa. Rahoitusbudjetti tukee omalta osal-

taan operatiivista johtamista ja auttaa kiinnittämään huomiota esimerkiksi sellai-

siin seikkoihin, joilla voidaan vähentää käyttöpääoman määrää (Ikäheimo 2019, 

158.) Liiketoimintaan sitoutuneen käyttöpääoman määrä on se tekijä, joka tekee 

kassavirran ennustamisesta vaikeaa. Tämä korostuu etenkin vähänkin suurim-

missa yrityksissä, jotka toimivat matriisiorganisaatiolla. Tuloslaskelmaan keskit-

tyminen vie huomiota pois tase-erien kiertonopeuksien tarkastelusta (Åkerberg 

2017, 41.) 

 

Alla on esitetty esimerkki suoralla tavalla laadittavasta kassavirtalaskelmasta 

(taulukko 3). Taulukon pääoma- ja lainarahoitus osaa on hieman muutettu alku-

peräisestä, koska alkuperäiseen esitykseen on jäänyt yhteensä riville ko. kohtaan 

yhteenlaskuvirhe. Kassan loppusaldoon korjauksella ei ole vaikutusta. Korjattu 

kohta merkitty taulukkoon kursiivilla. 

 

Taulukko 3. Kassavirtalaskelma suoralla menetelmällä (Koski 2012, 103  104). 

KASSAVIRTAENNUSTE           

Kuukausi Tammi Helmi Maalis Huhti Yhteensä 

Alkusaldo 0 4 504 3 834 2 554   

KASSAANMAKSUT (+)           

Kassaanmaksut myynnistä (il-
man ALV:a) 0 3 000 4 000 5 000 12 000 
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Laskutet ALV:t (tässä 22 %)   660 880 1 100   

Yhteensä 0 3 660 4 880 6 100 12 000 

KASSASTA MAKSUT (-)           

Ostot ilman ALV:a 2 500 1 000 1 500 2 000 7 000 

Henkilökustannukset 0 2 300 2 300 2 300 6 900 

Vuokrat 200 200 200 200 800 

Markkinointi (ilman ALV:a) 1 300 0 1 000 0 2 300 

Muut (ilman ALV:a) 0 500 500 500 1 500 

Ostojen ALV:t 1 496 330 660 550   

ALV-velka (maksut kassasta 
vasta kahden kuukauden 
päästä) -1 496 -1 166 -946 -396   

Yhteensä 5 496 4 330 6 160 5 154   

Liiketoiminnan kassavirta (=) -5 496 -670 -1 280 550   

INVESTOINNIT (-) -3 000 0 0 0 3 000 

Pääoma- ja lainarahoitus           

Osakepääomasijoitukset (+) 8 000       8 000 

Pääomalainat (+)           

Lainat rahoituslaitoksilta (+) 5 000       5 000 

Lainojen lyhennykset (-)           

Korot (-maksut / + saamiset)           

Muut           

Yhteensä 13 000         

Kassan muutos (=) 4 504 -670 -1 280 550   

Loppusaldo (=alkusaldo + 
muutos) 4 504 3 834 2 554 3 104 3 104 

 

 

Tehdään esitetystä kassavirtaennusteesta käsin tuloslaskelmaennuste vastaa-

valle neljälle kuukaudelle (taulukko 4). Ennustetta varten on seuraavat olettamuk-

set: 

- tehdyn 3 000 euron investoinnin oletetaan tuottavan tuloa 3 vuotta 

- palvelujen myynti huhtikuussa on 8 000 euroa, jonka oletetaan tulevan 

kassaan toukokuussa 

- varastoon arvioidaan jäävän materiaalia 1 000 euron arvosta 

- nostetun lainan korko on 5 %, koronmaksu vuoden lopussa 

- yritysvero maksetaan seuraava vuonna (Koski 2012, 104). 

 

 

 



30

Taulukko 4. Suoriteperusteinen tuloslaskelma (Koski 2012, 105). 

Tuloslaskelma (1-4 kk) Summa Selitys 

LIIKEVAIHTO 20 000 

Koska tuloslaskelma on suoriteperustei-
nen, liikevaihdossa huomioidaan 8 000 
euron myynti, joka ei ole tullut vielä kas-
saan. 

 - Ostot ja varaston muutos -6 000 
Ostoista on vähennetty varastoon jäänyt 
1 000 euroa 

 - Materiaalit ja palvelut -2 300 Markkinointikulut 

 - Henkilöstökulut: -6 900   

 - Poistot ja arvonalentumiset -333 
Investointi (3 000 eur) jaksotettuna nel-
jän kuukauden ajalle. 

 - Liiketoiminnan muut kulut -2 300 Vuokrat sekä muut kustannukset 

= LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 2 167   

 + rahoitustuotot / -kulut: -83 
Lainan korko jaksotettu neljälle kuukau-
delle 

= VOITTO (TAPPIO) ENNEN 
VEROJA 2 084   

 - Tuloverot -511   

TILIKAUDEN VOITTO (TAP-
PIO) 1 573   

 

 

Esimerkkiyrityksen ennakoiduksi taseeksi muodostuu kassavirtaennusteen ja 

suoriteperusteiseen tuloslaskelman pohjalta (taulukko 5).  

 

Taulukko 5. Ennakoitu tase. 

VASTAAVAA   VASTATTAVAA   
  PYSYVÄT VASTAAVAT   OMA PÄÄOMA   
  Aineelliset hyödykkeet 2 667 Osakepääoma 8 000 
  VAIHTUVAT VASTAAVAT   Tilikauden voitto (tappio) 1 573 
Vaihto-omaisuus   OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 9 573 
  Aineet ja tarvikkeet 1 000     
Saamiset   VIERAS PÄÄOMA   
  Myyntisaamiset 8 000   Pikäaikainen vpo 5 000 
  ALV-saaminen 396   Lyhytaikainen vpo   
      (siirtovelat)   
         Verovelka 511 
         Korkovelka 83 
Rahat ja pankkisaamiset 3 104     
VASTAAVAA YHTEENSÄ 15 167 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 15 167 

 

 

Kassavirtalaskelma ei ole ainoastaan hyvä työkalu maksuvalmiuden varmistami-

sessa, vaan sen tarkoitus on tukea myös operatiivista johtamista. Kun tämän 
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merkityksen ymmärtää, kassavirtalaskelma muodostuu yritykselle yhdeksi tär-

keimmistä taloudenhallinnan työkaluista. Useissa pk-yrityksissä kassavirran seu-

rannan merkitys onkin ymmärretty ja niinpä kassavirtalaskelmat raportoidaankin 

kuukausittain johtoryhmälle ja hallitukselle. Menestyksellistä yritystoimintaa ra-

kennetaan systemaattisella asiakkuuksien etenemisellä myyntiprosessissa sekä 

niistä johdetuilla kassavirta- ja tuloslaskelmaennusteilla (Koski 2012, 106 - 107.) 

 

Yrityksissä aloitetaan tekemään oikeita asioita viimeistään silloin, kun rahat ovat 

loppuneet ja joudutaan säästökuurille. Tuolloin on pakko keskittyä ydinasioihin ja 

karsittava pois kaikki tarpeettomat toiminnot ja toimintamallit, joihin liittyy talou-

dellinen riski. Vaarana tässä on se, että yritys säästää itsensä hengiltä. Hyvissä 

yrityksissä ei kuitenkaan yt-neuvotteluja pidetä, koska ne osaavat sopeutua 

muuttuviin markkinatilanteisiin ja määritellä resurssinsa oikein. Etenkin palvelu-

yrityksissä henkilöstö on voimavara, joka pitää yrityksen pystyssä myös vaikeina 

aikoina. Henkilökunnan joustoille luodaan pohja hyvinä aikoina olemalla reilu 

työnantaja. Vain henkilökunnan joustojen kautta saadaan kassanpohja täytty-

mään. Tämän motivaation yrityksen tulee ansaita. Palveluyrityksessä henkilö-

kunta on sama kuin yritys itse. Vain hyvinvoiva henkilökunta tekee asiat muita 

paremmin joka päivä (Hurme & Hurme 2017, 77, 203.) Suomen joustava yt-me-

nettelymahdollisuus on kuitenkin mahdollistanut monien yritysten selviämisen ko-

ronakriisistä. 

5.2 Yrityksen talouden keskeisimpiä tunnuslukuja 

Laskentatoimi jaetaan yleensä ulkoiseen ja sisäiseen laskentatoimeen, joiden pe-

rusteilla yritykselle lasketaan erilaisia tunnuslukuja. Ulkoista laskentatoimesta 

käytetään myös nimitystä rahoituksen laskentatoimi (financial accounting). Sitä 

ohjaavat useista eri lähteistä koostuva lainsäädäntö, ohjeet ja suositukset. Ulkoi-

sen laskentatoimen kohderyhmänä ovat esimerkiksi verottaja ja sijoittajat, joille 

yhtiö pyrkii tuottamaan tietoa. Sisäinen laskentatoimi on johdon laskentatointa 

(management accounting), joka mittaa ja raportoi taloudellisen informaation li-

säksi muutakin tietoa johdon päätöksenteon tueksi. Johdon laskentatoimi on re-
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levantin informaation tunnistamista ja luomista. Sillä on käyttöä yrityksen strate-

gian muotoilussa sekä päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä (Kinnunen, 

Laitinen, Laitinen, Leppiniemi & Puttonen 2007, 81.)  

 

Ulkoinen laskentatoimi tuottaa tilinpäätöksen, joka antaa hyvän pohjan taloudel-

lisen tilanteen tarkastamiselle. Tilinpäätöksen perusteella selviää yrityksen tulos-

kunto (Vilkkumaa 2011, 43.) Tilinpäätöksen analyysin pohjalta voidaan muodos-

taa käsitys yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja sen menestymisestä sekä yri-

tysjohdon kyvykkyydestä kerryttää lisäarvoa. Edellä mainitun lisäksi tilinpäätös-

analyysin perusteella voidaan esittää arvioita yhtiön arvosta (Ikäheimo ym. 2014, 

45.) Yrityksen talouden kulmakivi muodostuu kannattavuuden, maksuvalmiuden 

ja vakavaraisuuden tunnusluvuista (Vilkkumaa 2011, 44), joista lukijalle esitellään 

tyypillisimmät muutaman tärkeimmän kiertonopeustunnusluvun kanssa. 

 

Yritystoiminnan perusta on kannattavassa liiketoiminnassa. Yrityksen taloudel-

lista menestymistä ja kehitystä kuvaavat voittomarginaaleihin perustuvat tunnus-

luvut ovat käyttökelpoisia sekä yksittäiselle yritykselle, että toimialan sisäisessä 

vertailussa. Tällaisia tunnuslukuja ovat liikevoitto-% ja nettotulos-%, jotka suhteu-

tetaan liikevaihtoon (revenue, turnover). Liikevoitto (EBIT, earnings before inter-

est and taxes) kuvaa tuoton kustannustehokkuutta suhteessa liikevaihtoon. Lii-

kevoitto-% kaava on (Ikäheimo ym. 2014, 67.): 

 

 

 

Käyttökate-% saadaan haluttaessa lisäämällä liikevoittoon poistot ja suhteutta-

malla se vastaavalla liikevaihtoon (Vilkkumaa 2011, 47). 

 

Nettotulosprosentti on myös voittomarginaalia osoittava luku. Siinä tilikauden 

voittoa (net profit) tarkastellaan suhteessa liikevaihtoon (Ikäheimo ym. 2014, 67.)  

 

 

 



33

Tämän tunnusluvun käytössä tulee kiinnittää huomiota yhtiön rahoitusrakentee-

seen, ettei tee virheellisiä johtopäätöksiä. Tilikauden voittoprosentti voi olla sa-

malla liikevaihdolla samansuuruinen, mutta toisella yhtiöllä saattaa olla oma pää-

oma tuplasti suurempi. Tällöin myös suhteellinen tuotto sijoitukselle on tuplasti 

parempi yhtiöllä, jolla on pienempi oma pääoma (Vilkkumaa 2011, 48.) 

 

Sijoitutun pääoman tuotto-% (ROIC, return on invested capital) osoittaa tuoton 

omalle ja korolliselle vieraalle pääomalle. Nimittäjässä esitettävät pääoman erät 

laskentaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona (Ikäheimo ym. 2014, 69.) 

 

 

 

Sijoitetun pääoman tuoton tunnusluvun käyttöä ei rajoita toimiala juurikaan. Se 

on erinomainen luku osoittamaan toiminnan kannattavuutta, erityisesti pitem-

mässä tarkastelujaksossa (Vilkkumaa 2011, 46.) Kannattavuudesta saa rahoitus- 

ja veroneutraalin lisäämällä yllä esitettyyn osoittajaan välittömät verot. Tällä ta-

valla laskettua kannattavuuden suhdelukua pidetään parhaana (Laitinen & Laiti-

nen 2014, 116.) 

 

Yrityksen taloudellinen menestyminen riippuu kokonaan kannattavuudesta (kuvio 

2), mutta toiminnan jatkuvuus edellyttää myös maksuvalmiuden ja vakavaraisuu-

den tasapainoa. Yrityksen toiminta voi loppua, vaikka se olisi kuinka kannattavaa, 

jos maksuvalmius tai vakavaraisuus romahtaa. Sama pätee myös toisin päin. 

Vaikka maksuvalmius ja vakavaraisuus olisivat kunnossa, toiminta loppuu, ellei 

se ole kannattavaa. Näin ainakin normaaleissa markkinaolosuhteissa. Kun halu-

taan selvittää yrityksen taloudellinen menestys, on kiinnitettävä huomiota kaikkiin 

mainittuihin osatekijöihin. Heikoin lenkki pyritään aina tunnistamaan analysoita-

essa yrityksiä (Laitinen 1988, 189  190.) 

            Maksuvalmius         Vakavaraisuus 

 

 

             Kannattavuus 

Kuvio 2. Yrityksen terveyskolmio. 
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Kannattavuus, joka on yrityksen tulorahoituksen tärkeä tekijä, vaikuttaa epäsuo-

remmin yrityksen maksukyvyttömyyteen kuin tulorahoitus. Yrityksen kannatta-

vuus ja kasvunopeus vaikuttavat yhtä voimakkaasti tulorahoitukseen. Tulorahoi-

tusta kertyy yritykselle sitä enemmän, mitä parempi on kannattavuus ja mitä hi-

taampi on kasvu. Kannattava toiminta tuo suhteessa tulorahoitusta saman verran 

kuin kasvu sitä vie. Tämä on se syy, jonka seurauksena kannattavakin yritys voi 

ajautua maksukyvyttömäksi, mikäli sen kasvu kannattavuuteen nähden on liian 

nopeaa (Laitinen & Laitinen 2014, 109  110.) 

 

Maksuvalmius voidaan jakaa dynaamiseen ja staattiseen. Dynaaminen maksu-

valmiuden avulla tarkastellaan, riittääkö yrityksen rahoitustulos suoriutumaan tili-

kauden aikaisista maksuvelvoitteista. Maksuvalmiutta tarkastellaan tällöin kassa-

virtalaskelman muodossa. Staattisessa maksuvalmiudessa on kyse yhden het-

ken tilanteesta, esim. tilinpäätöksen tilanne. Tällöin vertailun kohteena ovat no-

peasti rahaksi muutettava omaisuus sekä lyhytaikaiset velat. (Heikinmatti ym. 

2017, 74.) 

 

Nämä kaksi maksuvalmiuden näkökulmaa voidaan myös määritellä jatkuvuus- ja 

likvidointilähestymistavoiksi. Jatkuvuuden periaate nojaa siihen, ettei yrityksen 

toiminta lakkaa näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Likvidointiperiaatteessa 

varaudutaan siihen, että yrityksen toiminta voi pysähtyä koska tahansa. Yleisim-

min käytetyt suhdeluvut likvidointilähestymistavalla ovat quick ratio ja current ra-

tio (Laitinen 1988, 193, 201.): 

 

 

 

 

 

 

Mikäli yrityksen toiminta on vakaalla pohjalla ja toiminta on jatkuvaa, ei likvidoin-

titavalla ole merkitystä. Epävarmoissa olosuhteissa staattisen lähestymistavan 

merkitys korostuu (Laitinen 1988, 194.) Quick ration alarajaksi asetetaan usein 
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1, ja kriittisenä rajana pidetään 0,4  0,5. Tämän rajan alle menevä tunnusluku 

aiheuttaa yritykselle jo vaaran ajautua maksukyvyttömyyteen vuodessa (Laitinen 

& Laitinen 2014, 125.) 

 

Kolmas yrityksen terveyskolmiossa oleva kohta on vakavaraisuus, jolla tarkoite-

taan omien pääomien suhdetta taseen loppusummaan. Mikäli yrityksellä on mer-

kittäviä saatuja ennakoita, ne vähennetään pois. Yrityksen vakavaraisuus laske-

taan omavaraisuutena useimmiten (Vilkkuma 2011, 50.): 

 

 

 

Tämän tunnusluvun osalta on otettava huomioon, että taseen osoittama oma 

pääoma ei välttämättä vastaa todellisen oman pääoman arvoa, joka perustuu 

käypään arvoon, josta on vähennetty vieras pääoma. Yritys saattaa olla todelli-

suudessa ylivelkainen, vaikka tase näyttäisi huomattavaa omaa pääomaa. Toi-

sena tärkeänä kohtana on kiinnittää vakavaraisuutta arvioitaessa huomio taseen 

ulkopuolisiin vastuihin, esim. leasing, takuut ja takaukset (Laitinen & Laitinen 

2014, 119.)  

 

Alle 40 %:n omavaraisuutta pidetään heikohkona. Kun yrityksen omistajat eivät 

nosta aina osinkojaan ulos, vaan jättävät niitä yritykseen, kuvastaa se omistajien 

uskoa yritykseen. Hyvä vakavaraisuus antaa yritykselle paremmin liikkumatilaa 

itsenäisten ratkaisujen muodossa. Luotonantajat asettavat tällöin vähemmän 

vaatimuksia lainojen ehdoille (Vilkkumaa 2011, 50.) 

 

Toinen yleinen vakavaraisuutta kuvaava tunnusluku on gearing, joka kuvaa yri-

tyksen rahoitusrakenteen nettovelkaantumista. Tunnusluvun osoittajaan sijoite-

taan korolliset velat vähennettynä rahoilla ja pankkisaamisilla, nimittäjään merki-

tään oma pääoma. Tunnusluvun hyvänä tavoitearvona pidetään alle 100 %. Yhtiö 

on nettovelaton, mikäli gearing-luku negatiivinen (Kallunki 2014, 118  119.) 
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Kannattavuuteen, vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen on yritystoiminnan kas-

vulla olennainen vaikutus. Yrityksen menojen kasvaessa jatkuvasti ja tulojen vii-

veellisen kotiutumisen erotuksena ulkopuolisen rahoituksen tarve kasvaa. Kas-

vunopeuden vaikutus tulorahoitukseen on sama kuin kannattavuuden, mutta vas-

takkaissuuntainen. Pienenevä tulorahoitus voi johtaa nopeasti kasvavan, mutta 

kannattavan yrityksen maksuvalmiusvaikeuksiin. Tällainen kasvu on hallitsema-

tonta. Usein kasvussa tapahtuu myös virheinvestointeja, jolloin maksukyvyttö-

myyden uhka on lähempänä, mikäli kasvussa on vielä velkaannuttu. Rahoituksen 

kultaisen säännön mukaan pitkällä tähtäyksellä yrityksen keskimääräinen kasvu-

nopeus ei saa ylittää sijoitetun pääoman tuottosuhteen keskimääräistä arvoa. Jos 

näin käy, terveyskolmio voi kaatua huonoon maksuvalmiuteen tai huonoon vaka-

varaisuuteen. Epätasaisella kasvulla on myös olennainen vaikutus terveyskol-

mion osiin, koska toiminta toiminnan suunnittelu, organisointi ja rahoitus on vai-

keasti hallittavissa (Laitinen & Laitinen 2014, 128, 131.) 

5.3 Käyttöpääoma ja sen hallinta 

Käyttöpääomalla (working capital) tarkoitetaan sitä yrityksen toimintaan sitoutu-

vaa pääoman määrää, joka syntyy kassaan maksujen ja kassasta maksujen vä-

lisen eriaikaisuuden perusteella. Käyttöpääoma laskentaan seuraavasti: myynti-

saamiset + vaihto-omaisuus  ostovelat. Kaava ilmaisee selkeästi yrityksen ra-

hoitustarpeen, mitä suuremmat myyntisaamiset ja varastot ovat suhteessa osto-

velkoihin, sitä suurempi on rahoitustarve. Myyntisaamiset ovat asiakkaiden vel-

kaa yhtiölle, varastot ovat raaka-aineita tai keskeneräisiä ja valmiita töitä, osto-

velat ovat yhtiön velkaa materiaaleista ja palveluista toimittajille. Kiertonopeuk-

sien avulla voidaan vaikuttaa rahoitustarpeen kokoon, mutta on huolellisesti tar-

kastettava, ettei pääoman pienentäminen vaikuta yrityksen toimitusvarmuuteen 

negatiivisesti (Suomala, Manninen & Lyly-Yrjänäinen 2011, 44.) 

 

Myyntisaamisten hallinnan merkitys on yrityksille suuri. Liian pitkät maksuehdot 

voivat johtaa liian suureen sitoutuneeseen käyttöpääoman määrään. Myyntisaa-

misten liiallinen suuruus voi johtaa lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen, josta ai-
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heutuu yritykselle turhia kustannuksia. Myyntisaamisten asiakaskohtaisesta seu-

rannasta saadaan arvokasta tietoa kassabudjettia varten. Myyntisaamisten kier-

toaika (DSO = Days Sales Outstanding) lasketaan: 

 

 

 

Tunnusluku ilmaisee ajan, milloin yritys saa myyntituottonsa kassaan. Myyntisaa-

misten kiertonopeus (accounts receivable turnover) saadaan jakamalla laskenta-

periodin päivät saadulla myyntisaamisten kieroajalla. Yrityksen myyntisaatavista 

saadaan huomattavasti esitettyä tapaa parempi kuva, kun saatavat esitetään ja-

oteltuna iän perusteella, esim. 0-30, 31-60 tai 61-90 päivää myöhässä olevat saa-

miset (Niskanen & Niskanen 2013, 390  391.) 

 

Vaihto-omaisuudelle voidaan laskea vastaavalla tavalla tehokkuus. Vaihto-omai-

suuden kiertonopeus saadaan kaavasta: 

 

 

Kaavassa vertailuna olevat erät eivät vastaa täysin toisiaan. Liikevaihdon tilalla 

tulisi olla vaihto-omaisuuden hankintameno, mutta sellaista ei ole tilinpäätöksestä 

saatavissa, joten tunnusluvun tarkkuudesta joudutaan vähän tinkimään. Tunnus-

luku ilmaisee, kuinka monesti vaihto-omaisuus kiertää vuoden aikana. Kiertono-

peus saadaan kiertoajaksi jakamalla vuoden päivät kiertonopeudella (Ikäheimo 

2011, 69  70.): 

 

 

Ostovelat mahdollistavat yritykselle maksuttoman rahoitusmuodon. Ostovelkojen 

kiertonopeus ja kiertoaika lasketaan seuraavasti (Niskanen & Niskanen 

2013,399.): 
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Käyttöpääoman kiertoaikojen yhteenlaskulla saadaan selkeä kokonaiskuva si-

toutuvasta käyttöpääoman määrästä. Esimerkki:  

Käyttöpääoma = Myyntisaamisten kiertoaika (30 pv) + varaston kiertoaika (40 pv) 

 ostovelkojen kiertoaika (15 pv) = 55 päivää. Saatu luku kertoo päivien lukumää-

rän, joille yhtiöllä tulee olla jatkuva rahoitus järjestettynä jollakin rahoituslähteellä. 

Rahoitettava käyttöpääoma voidaan laskea myyntikateprosentin avulla. Mikäli 

yhtiöllä on 11 miljoonan liikevaihto ja myyntikate-% on 31, saadaan muuttuvien 

kustannusten (69 % / 11 miljoonasta) osuudeksi päivää (365) kohden 20 795 eu-

roa. Rahoitettavien päivien ollessa 55 päivää, saadaan rahoitettavaksi määräksi 

1 134 699 euroa (Niskanen & Niskanen 2011, 400.) 

5.4 Kassavirtalaskelma työkaluna 

Kassavirtalaskelmaa hyödynnetään kassabudjetin muodossa. Kassabudjetti on 

kassavirtalaskelman työkalu. Koski (2012) nostaa kirjassaan Pk-yrityksen strate-

ginen talousjohtaminen esille syitä siihen, minkä vuoksi kassavirtalaskelma (kas-

san ennustaminen) on yksi merkittävimmistä työkaluista raportoinnissa: 

 

1) Kassavirtalaskelman avulla yritys kykenee varmistumaan 

maksuvalmiudestaan aikasarjana. 

2) Kassavirtalaskelma auttaa optimaalisen kasvunopeuden löytämisessä, 

ilman maksuvalmiuden vaarantumista. 

3) Kassavirtalaskelman tekemällä yrityksen johto joutuu ottamaan kantaa 

myynti- ja tuotantoprosessiin sekä asettamaan niille välitavoitteita. 

4) Kassavirtalaskelma on mainio budjetointityöväline. 

 

Kosken (2012) näkemyksen mukaan (kohta 1) perinteinen tilinpäätöksen maksu-

valmiutta kuvaava tunnusluku quick ratio, jossa lyhytaikainen rahoitusomaisuus 
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suhteutetaan lyhytaikaisiin korottomiin velkoihin, on pk-yritysten kannalta ongel-

mallinen. Rahavirrat saattavat kulkea niin epäsäännöllisesti, että maksuvalmiu-

desta syntyy virheellinen kuva. Koski pitää parempana tapana laatia kassavirta-

ennuste suoralla menetelmällä, kuin seurata maksuvalmiuden tunnusluvun kehit-

tymistä kuukausittain (Koski 2012, 93  94.) Lyhytaikaisessa maksuvalmiuden 

seurannassa kassavirtalaskelma on keskeisin apuväline (Niskanen & Niskanen 

2011, 401.) 

 

Toisessa (2) kohdassa Koski (2012) kiinnittää huomion kustannusten etupainot-

teisuuteen toiminnan kasvaessa. Kasvun seurauksena käyttöpääoman tarve ja 

suurempien varastojen tarve kasvaa väistämättä, käyttöomaisuusinvestointien 

vaatiman rahoituksen lisäksi. Kassavirtaennusteella kyetään arvioimaan kustan-

nusten määrä, jonka yritys kykenee kantamaan maksuvalmiuden vaarantumatta. 

Yritys voi kasvaa vain sellaisella nopeudella, jonka kassan saldo kestää (Koski 

2012, 94 - 95.) Hyvän taloushallinnon osaajan tulisi tämä nähdä. Hänen tulisi 

kyetä viestimään, mihin yrityksen oma orgaaninen kasvu riittää maksuvalmiuden 

vaarantumatta. Tällöin yhtiön hallitus miettii niitä vaihtoehtoja, joilla maksuval-

mius turvataan. 

 

Kolmannessa (3) kohdassa Koski (2012) haluaa kiinnittää huomiota siihen, että 

kassavirtalaskelman avulla pystytään löytämään liiketoimintaprosesseissa olevia 

heikkouksia. Välitavoitteita antamalla niin myynti kuin tuotantoprosesseille, voi-

daan yrityksen toimintaa tehostaa.  Kosken mielestä valtaosalla yritysten ongel-

mista johtuu siitä, ettei myynnin moottoria ei ole joko tunnistettu tai sille ei ole 

asetettu systemaattisia tavoitteita tai sitten moottori muuten on epävireessä 

(Koski 2012, 96 - 99.) 

 

Neljäntenä (4) kohtana oleva kassavirtaennusteen käyttäminen budjetoinnintyö-

välineenä on myös tässä tutkimuksessa keskeisessä roolissa. Tutkimuksessa 

paneudutaan käytännössä kassavirtaennustetyökalun testaukseen liiketoimin-

nan ohjaamisessa ja kassavirran hallinnassa. Koski (2012) korostaa, että varmin 

keino rakentaa menestyvää yritystoimintaa on systemaattinen asiakasrajapin-

nassa tapahtuva myyntiprosessien seuranta sekä niiden perusteella johdetut 

kassavirta- ja tuloslaskelmaennusteet (Koski 2012, 107). 
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Kassavirran suunnittelu tai budjetointi on välttämättömyys yrityksen suunnitel-

lessa sijoitus- tai rahoitustoimenpiteitä. Kassabudjetin avulla nähdään etukäteen 

lyhytaikaiset tai pitkäaikaiset rahoitustarpeet. Käyttöpääomaeriin liittyvät päätök-

set vaativat tietoja tulevista kassavirroista, joita ilman kassabudjettia ei voi saada 

(Niskanen & Niskanen 2011, 401.) 
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6 TUTKIMUS KOHDEYRITYKSESTÄ 

6.1 Rahavirtalaskelma ja tunnuslukuanalyysi 

Tarkastellaan aluksi (taulukko 6) tutkimuksen kohteena olevan yrityksen toteutu-

neita rahavirtalaskelmia kolmelta vuodelta. Luvut ovat virallisen tilinpäätöksen 

mukaiset. Rahoituslaskelma on laadittu epäsuoraa menetelmää käyttäen.  

 

Taulukko 6. Rahavirtalaskelma, epäsuora menetelmä 

Arctic Drilling Company Oy Ltd  Rahavirtalaskelma  
          v. 2017 v. 2018 v. 2019 
Liiketoiminnan rahavirta:      
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 709 1148 1413 
Oikaisut:        
  Suunnitelman mukaiset poistot 605 766 853 
  Rahoitustuotot ja -kulut   277 137 196 
  Saadut ennakot     347 -165 -338 
  Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 1938 1885 2124 
             
Käyttöpääoman muutos      
  Pitkäaikaisten korottomien liikesaamisten 184 179 -236 
  lisäys (-) / vähennys (+)      
  Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten 292 -2352 1079 
  lisäys (-) / vähennys (+)   0 0 0 
  Vaihto-omaisuuden lis. (-)/vähennys (+) -1251 -571 -114 
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen 1228 797 -875 
  lisäys (+) / vähennys (-)         
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 2391 -63 1978 
             
  Maksetut korot ja maksut muista -282 -142 -199 
  liiketoiminnan rahoituskuluista    
  Saadut korot liiketoiminnasta 5 5 3 
  Maksetut välittömät verot -104 -292 -201 
Liiketoiminnan rahavirta (A)   2010 -491 1581 
             
Investointien rahavirta:      
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -1431 -621 -1760 
  hyödykkeisiin        
  Aineellisten hyödykkeiden luovutusvoitot 24 2 104 
  Lainasaamisten takaisinmaksut 615 559 58 
Investointien rahavirta (B)   -792 -60 -1598 
             
Rahoituksen rahavirta:      
  Omien osakkeiden hankkiminen 0 -1728 0 
  Lyhytaikaisten lainojen nosto 0 1469 0 
  Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu -1257 0 -645 
  Pitkäaikaisten lainojen nostot 1020 1896 1442 
  Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu -763 -566 -1743 
  Maksetut osingot ja muut voitonjako 0 -303 -300 
Rahoituksen rahavirta (C )   -1001 769 -1245 
                
Rahavarojen muutos (A + B + C)   218 218 -1262 
Rahavarat tilikauden alussa 1.1.   1036 1254 1471 
Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 1254 1471 209 
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Accuna-kassaennusteohjelman mukaiset liiketoiminnan, investointien ja rahoi-

tuksen rahavirrat vastaavalta ajalta kohdeyrityksestä on esitetty (taulukko 7) yh-

teenvetona kassavirtalaskelman kohdassa. Rahoituksen rahavirta on eriytetty 

taulukossa vielä oman ja vieraan pääoman rahavirtaan. Taulukossa 7 näkyvät 

myös kohdeyrityksen tuloaskelmat ja taseet lyhennettyinä kolmelta vuodelta. 

 

Taulukko 7. Accuna-kassaennusteen rahavirtalaskelma 

 

 

Taulukoista huomaamme, että rahavirrat eroavat toisistaan, mutta rahavirtojen 

muutos yhteensä on sama. Näin pitääkin olla, mutta tarkastellaan syyt rahavirto-

jen esittämistavan eroavaisuuksiin tarkemmin (taulukko 8) vuoden 2019 lukujen 

perusteella. Accuna-ohjelmalla esitetty liiketoiminnan rahavirta eli kassavirtatulos 
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lasketaan yksinkertaisesti tilikauden tulos lisättynä poistoilla sekä saamisten 

muutoksella. Tämä liiketoiminnan rahavirta on merkitty taulukkoon keltaisella. 

 

Taulukko 8. Rahavirtalaskelmien vertailu epäsuora malli vs. Accuna-metodi 

Arctic Drilling Company Oy Ltd   RAHOITUSLASKELMA     
      v. 2019     

            
epäsuora 

malli Accuna-kassaennusteohjelman 

Liiketoiminnan rahavirta:       Kassavirtatulos Investoinnit Rahoitus 
Rahavarojen 

muutos 
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1 413 1 413    
Oikaisut:       0     
  Suunnitelman mukaiset poistot 853 853    
  Rahoitustuotot ja -kulut     196     
  Saadut ennakot       -338   -338  

  
Rahavirta ennen käyttöpääoman muu-
tosta 2 124     

                  
Käyttöpääoman muutos           

  
Pitkäaikaisten korottomien liikesaamis-
ten -236 -236    

  lisäys (-) / vähennys (+)           

  
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamis-
ten 1 079 1 079    

  lisäys (-) / vähennys (+)           
  Vaihto-omaisuuden lis. (-) / vähennys (+) -114 -114    
  Lyhytaikaisten korottomien velkojen -875   -875  
  lisäys (+) / vähennys (-)           
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja ve-
roja 1 978     
                  
  Maksetut korot ja maksut muista   -199     
  liiketoiminnan rahoituskuluista         
  Saadut korot liiketoiminnasta 3     
  Maksetut välittömät verot   -201 -201    
Liiketoiminnan rahavirta (A)     1 581 2 853    
                  
Investointien rahavirta:           
  Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin -1 760  -1 760   
  hyödykkeisiin         
  Aineellisten hyödykkeiden luovutusvoitot 104  104   
  Myönnetyt lainat     0     
  Lainasaamisten takaisinmaksut   58 58    
  Investoinnit muihin sijoituksiin 0     
  Luovutusvoitot muista sijoituksista   0     
Investointien rahavirta (B)     -1 598   -1 656   
                  
Rahoituksen rahavirta:           
  Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu -645   -645  
  Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 442   1 442  

  
Pitkäaikaisten lainojen takaisin-
maksu   -1 743   -1 743  

  
Maksetut osingot ja muut voiton-
jako   -300   -300  

Rahoituksen rahavirta (C )     -1 245     -2 459  
                  
Rahavarojen muutos (A + B + C)     -1 262       -1 262

 

Liiketoiminnasta saatu rahavirta eroaa merkittävästi (2853  1581 = 1272) epävi-

rallisen mallin mukaisen rahavirran esittämistavasta. Tämä johtuu käyttöpää-
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oman ja saatujen ennakoiden erilaisesta esittämistavasta. Investointien rahavir-

rassa ero tulee lainasaamisten käsittelytavassa, joka Accunassa on käsitelty lii-

ketoiminnan rahavirrassa. Rahoituksen rahavirassa ero muodostuu korottomien 

velkojen ja saatujen ennakoiden käsittelytavasta.  

 

Kohdeyritykselle tehtiin esimerkinomainen kassaennuste (taulukko 9) ohjelman 

testausta varten. Taulukossa liikevaihto ja liiketoiminnan muut kulut asetettiin 

vuoden jokaiselle kuukaudelle samaksi, ostot ja muuttuvat kulut säädettiin kate-

prosenttia käyttäen. Investoinnit ja vieraan pääoman kulut ovat myös esimerkin-

omaisia. Kassaennusteessa lähdettiin vuoden 2019 toteutuneesta tilanteesta, ei 

kuluvan vuoden viimeiseltä lukitulta kuukaudelta, koska toteutuneita tilikauden 

aikaisia lukuja ei haluta esittää ulkopuolisille. 

 

Taulukko 9. Esimerkki kassaennusteesta 
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Tärkeimmät kannattavuutta, maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta koskevat tunnus-

luvut kohdeyrityksestä on esitetty taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. ADC Oy:n keskeisimpiä tunnuslukuja 

Tunnuslukuja v. 2017 v. 2018 v.2019 
Sijoitettu pääoma    
Oma pääoma 5 099 3 924 4 836 
Vieras pääoma    
  Pitkäaikainen 2 299 3 513 2 771 
  Lyhytaikainen (korollinen) 1 017 2 602 2 103 
Sij.pääoma vuoden lopussa 8 415 10 039 9 710 
Keskiarvo 6 316 9 227 9 875 
Sijoitetun pääoman tuotto 15,6 % 13,9 % 16,3 % 
Liikevoitto-% 4,9 % 5,2 % 6,4 % 
Nettotulos-% 3,0 % 3,5 % 4,8 % 
Quick ratio 0,9 0,9 0,7 
Current ratio 1,4 1,4 1,3 
Omavaraisuusaste 42,9 % 27,5 % 36,1 % 
Gearing 40,4 % 118,3 % 96,5 % 
Myyntisaamisten kiertonopeus 51 72 59 
Ostovelkojen kiertonopeus 50 53 29 
Vaihto-omaisuuden kiertoaika 53 51 52 
Nettokäyttöpääoma-% 9,1 % 11,1 % 7,7 % 
Liikevaihdon kehitys 53,0 % 23,7 % 2,1 % 

 

Vertailtaessa tilikausien tuloksia (taulukko 11) liiketoiminnasta saatuun rahavir-

taan huomamme merkittävät vaihtelut tuloksien välillä.  

 

Taulukko 11. Nettotulos versus kassavirtatulos 
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Edellä esitetyt tunnusluvut antavat hyvän kokonaiskuvan ADC Oy:n toiminnan 

tuloksellisuudesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä. Sijoitetun pääoman 

tuottoprosentti on ollut keskimäärin yli 15 %. Tunnusluku on laskettu rahoitus- ja 

veroneutraalisti, jota pidetään parhaimpana tapana laskea kannattavuutta. Kan-

nattavuus on kohtuullisella tasolla. Liikevoittoprosentin kehitys osoittaa toiminnan 

tehokkuuden kasvaneen (taulukko 12) parin viimeisen vuoden aikana materiaali- 

ja liiketoiminnan muiden kulujen osalta, henkilöstökulujen kehitys sen sijaan on 

palautunut pienen laskun jälkeen takaisin 40 %:n tasolle liikevaihdosta. Ei kuiten-

kaan kannata tuijottaa materiaali- ja ulkopuolisia palveluja yksistään erillään hen-

kilökustannuksista, sillä yritys voi ostaa vastaavan oman työn palveluna aliura-

koitsijalta, jolloin kustannukset sisältyvät materiaalit ja palvelut kohtaan. Taulu-

kossa 12 sisältyy materiaaleihin myös palvelujen osuus. 

 

Taulukko 12. Liikevoittoprosenttiin vaikuttavien erien tarkastelu 

  v. 2017 v. 2018 v.2019 
Materiaalitehokkuus 35,6 % 40,6 % 37,5 % 
Henkilöstökulut 39,3 % 36,1 % 40,0 % 
Liiketoiminnan muut kulut 17,5 % 15,9 % 13,8 % 

 

Myyntisaamisten kiertoajassa ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia, mutta osto-

velkojen kieroaika on selvästi myyntisaamisten kiertoaikaa lyhyempi. Ostovelko-

jen kiertonopeus näyttää lyhentyneen jopa kahdella viikolla, joka vaikuttaa erikoi-

selta. Saatuja ennakkomaksuja asiakkailta ei enää viimeisenä vuonna ole ollut 

helpottamassa rahoitusrasitusta. Vaihto-omaisuuden tehokkuudessa ei ole ta-

pahtunut merkittävää muutosta, keskiarvo tarkastelujaksolla on 14,3 %. Netto-

käyttöpääomaprosentin keskiarvo on ollut 9,3 % tarkastelujaksolla ja viimeisenä 

vuonna se on 7,7 %, jota voidaan pitää hyvänä kehityksenä. Liikevaihto kasvoi 

voimakkaasti vuonna 2017, mutta nettokäyttöpääoman kasvu on ollut pysynyt 

hallinnassa. Maksuvalmiuden quick ratio on pysynyt kohtuullisen lähellä tavoite-

lukua 1, mutta viimeisenä vuotena se on pudonnut 0,7:ään. Current ratio tunnus-

luvut ovat pysyneet hieman tyydyttävän tavoitearvon 1,5 alapuolella. Maksuval-

mius on kuitenkin säilynyt kohtuullisen hyvällä tasolla. Yhtiön vakavaraisuus oli 

hyvällä tasolla vuonna 2017. Suurin syy omavaraisuuden heikkenemiseen on ol-

lut omien osakkeiden hankinta. Nettovelkaantumisen gearing tunnusluku osoittaa 
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tämän selkeästi, vuonna 2018 hyvänä rajana pidetty (100 %) ylitettiin, tunnuslu-

vun arvo oli tuolloin 118,3 %, mutta velkojen takaisinmaksukyky on sen jälkeen 

taas kasvanut. 

6.2 Accuna-kassaennusteen soveltuvuus 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää perusteita, joilla Accuna-kassaen-

nusteohelma soveltuisi kohdeyrityksen käyttöön talouden suunnittelussa ja seu-

rannassa. Näitä perusteilta löytyi useita. Ensinnäkin kokonaisuuden hallinta kas-

saennusteelle tulee huomattavasti jämäkämmäksi, kun budjetit ja ennusteet saa-

daan tietokantaan, pois Microsoft Excelistä. 

 

Budjetteja ja ennusteita oli helppo luoda ja niitä pystyi tekemään monella eri ta-

valla. Mikäli haluaa, voi ottaa edellisen tilikauden toteutuneita tietoja tulevan bud-

jetin pohjalle ja simuloida niitä todella joustavasti prosenttiperusteella tai käsin 

syöttämällä muutokset haluttuihin kohtiin. Kulut voi suhteuttaa liikevaihtoon pro-

senttiperusteisesti. Tämä on joustavaa budjetointia. Tässä piilee tietenkin myös 

vaaransa, tarpeettomia kuluja voi jäädä perusteetta mukaan budjetteihin. Tästä 

ongelmasta päästään nollabudjetoinnilla, eli tehdään budjetti siten, ettei hyödyn-

netä lainkaan edellisen vuoden tietoja. Tämä on tietenkin hidas tapa tehdä bud-

jetti, mutta vastapainona tulee kaikki toiminnot käytyä läpi seikkaperäisesti. Ylei-

sin tapa lienee hyödyntää aikaisempia toteumatietoja.  

 

Ohjelmalla oli todella nopea tehdä erilaisia budjetteja, jotka voidaan jokainen tal-

lentaa erikseen ja käyttää niitä kassaennusteiden skenaarioissa. Kassaennus-

teeseen voi syöttää myös suoraan ennusteita ilman, että tarvitsee tehdä muutok-

sia budjetteihin. Tällöin voi simuloida kassaennustetta esimerkiksi suoraan johto-

ryhmän tai hallituksen kokouksessa, jolloin strategisia päätöksiä voidaan tehdä 

ja nähdä niiden vaikutukset suoraan rahana kassassa. Kaikkien päätösten taus-

talla on aina viimekädessä niiden vaikutus yhtiön rahavaroihin. 

 

Tutkimuksen kohdeyrityksellä on käytössä ERP-toiminnanohjausjärjestelmä, 

jonka kautta tilataan yritystoiminnassa tarvittavia materiaaleja. Näitä tietoja ei voi 
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tuoda kassaennusteeseen. Mikäli avoimet ostotilaustiedot olisivat saatavissa re-

aaliaikaisesti, parantaisi se kassaennusteen hyödynnettävyyttä. Saman ajatuk-

sen voi ulottaa myös myyntilauksiin, mikäli yhtiöllä olisi pitkän toimitusajan tuot-

teita. Avoimen tilaus- ja tarjouskannan liittäminen osaksi kassaennustetta ERP:n 

kautta, tarkentaisi ja laajentaisi entisestään kassaennusteen käytettävyyttä.  

 

Accunassa voidaan seurata vain kuukausitasolla kassaennustetta. Normaa-

lioloissa tämän pitäisi riittää. Siitä huolimatta olisi hyvä, mikäli saataisiin esimer-

kiksi neljästä kuuteen viikkoa lähempään tarkasteluun. Tämä edellyttäisi jo res-

kontratietojen tuomista jossakin muodossa Accunaan. Mikäli viikkokohtaisia tie-

toja saataisiin, toisi se lisäarvoa kassaennusteen seurannalle, koska asiakkaiden 

maksut eivät tule aina ajallaan.  

 

Accuna on strategisen johtamisen työkalu, ei niinkään reskontratietoihin perustu-

vaa kassaennustemallintamista. Reskontrien tietoihin pohjautuvat ennusteet ovat 

lyhytnäköisiä eivätkä ne toimi kassaennusteiden pohjalla, koska tulevaisuus ei 

ole koskaan samanlainen. Liiketoiminta- ja talousympäristö muuttuu jatkuvasti 

epävarmemmaksi, siksi on tärkeä yrittää hallita sitä tulevaisuutta ennakoiden ja 

riskejä minimoiden. Tämä vaatii ajoittain nopeaa reagointikykyä, jolloin päätösten 

vaikutukset tulee aina nähdä viimekädessä yhtiön kassavirrassa. Ilman kassaen-

nustetta niitä ei näe. Talouden ennustaminen, kassavirran hallinta ja kustannus-

säästöjen jahtaaminen ovat aina osa taloushallinnon tärkeimpiä toimintoja. Accu-

nan pilvipohjainen palvelu tuo myös tähän näkökulmaan vaihtoehtoisen tavan toi-

mia, vaikka se ei muutakaan taloushallinnon prosesseja itsessään. 

 

Olisi tietenkin kaikkein luontevinta, mikäli kassaennuste olisi yhtiön omassa 

ERP:ssä. Tiedot yhtiön kirjanpidosta siirtyvät kuitenkin niin vaivattomasti Accu-

naan, ettei eri ohjelmaan siirtyminen ole mikään ongelma. Vastaavalla tavalla 

Microsoftin Power BI:n saadaan yhtiön tiedot vaivattomasti. ERP:ssä olevaa tie-

toa käytetään siis monessa paikassa ja useilla ohjelmilla. Tämä aiheuttaa jonkin 

verran lisää sisäistä organisointia palvelujen toimittajien suuntaan. Se on kuiten-

kin vähäistä verrattuna taloushallinnon prosessien nopeutumiseen ja aikaa vie-

vien tuottamattomien tehtävien eroon pääsemisestä. Tietojen automatisoidut siir-
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rot vähentävät talousprosessien rutiinitoimenpeitä, jolloin voidaan keskittyä en-

nusteisiin ja poikkeamien analysointiin. Vain tehokkaasti hoidetuilla prosesseilla, 

kuten kassaennusteen tekemisellä, taloushallinto kykenee vastaamaan sille ase-

tettuihin odotuksiin. 

 

Accunasta saatavat raportit kannattaisi jakaa itsepalveluperiaatteella, jolloin ra-

portit ovat aina niiden saatavissa kenelle oikeudet on annettu. Toisaalta tämä 

johtaa siihen, että talouden raportteja pitää katsoa useista eri ohjelmista, Accu-

nasta ei tällä hetkellä pystytä poratumaan ylätasolta yksityiskohtiin Lemonsoftin 

reskontratietoihin. Tällöin yksityiskohtaisemmat tiedot tulee katsoa joko ERP:stä 

tai BI:stä. Tämä tietenkin aiheuttaa hieman ylimääräistä vaivaa. Tavoitteena tulisi 

olla, että raportit luetaan yhdestä paikasta. Tämä asettaa haastetta teknisen ta-

son osaamiselle ja hallinnalle. Kassaennusteen tietoihin pystytään luonnollisesti 

porautumiaan, kosken ne tehdään Accunassa. 

 

Accunan käyttö tulisi kehittämään yhtiön budjetointiprosesseja. Ohjelmaa ei kan-

nata hankkia, mikäli mikään toiminto ei kehittyisi. Tavoite on tietenkin kehittää ja 

tehostaa koko organisaation toimintaa, ei yksistään taloushallinnon prosesseja. 

Mitään muutosta ei kuitenkaan tapahdu, ellei muutosta johdeta ja viedä läpi kom-

munikoimalla ja tekemällä yhteistyöstä niiden henkilöiden kanssa, joita muutos 

koskee. Kehittämistoimenpiteiden läpivienti vaatii aina organisaation tuen, jotta 

siitä tulee pysyvää. Accunan käyttöönotossa kohdeyrityksen osastojen tulisi itse 

antaa laatia oma budjettinsa, jonka yhtiön korkein johto hyväksyy tai muuttaa. 

Omaan toimintaan vaikuttaminen on tärkeä motivaation lähde. Alhaalta ylöspäin 

olisi hyvä tapa rakentaa eri budjetit, vaikka se usein taidetaankin tehdä ylhäältä 

alas periaatteella. 

 

Kokonaisuudessaan Accunan käytöllä saataisiin ne hyödyt ja edut, joita yhtiö on 

kassavirran ennustettavuudelle asettanut. Muutokset kassaennusteisiin voidaan 

tehdä joustavasti. Huomio kiinnittyy budjetoinnista ennustamiseen. Accuna antaa 

mahdollisuuden strategisten päätösten näkemiseen konkreettisesti kassassa. 

Ohjelman käyttöönotolle ei voida osoittaa x määräistä kustannussäästöä, koska 

ohjelma on maksullinen. Raporttien nopeutumisella, laadun parantumisella ja vir-
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heiden vähänemisellä on mielestäni kuitenkin arvo, joka on suurempi kuin ohjel-

man käytöstä maksettava hinta. Näin varsinkin, mikäli ohjelmasta saadaan po-

rautumismahdollisuus yksittäisiin kuluihin sekä tuottoihin projekti- ja vaihetasolle 

asti. Kassaennuste itsessään ei näitä muita tasoja tarvitse. Kassaennusteohjel-

malla saadaan tehtyä myös konsernitason kassavirran seuranta, ilman yhtään 

konsernitason eliminointikirjausta, joka on merkittävä helpotus konsernitason 

kassavirran hallinnassa. 

 

Kassaennusteohjelman käyttöönotolle on löytynyt siis merkittävästi perusteita. 

Ohjelmaa on simuloitu todellisilla aineistoilla niin yhtiön kuin tutkimuksen tekijän-

kin toimesta. Ohjelma on helppokäyttöinen ja selkeä. Budjetit on helppo luoda, 

käytti millaista budjetointitapaa tahansa. Ohjelmasta saadaan talouden tunnuslu-

vut. Accuna-kassaennusteohjelma tapa laskea yrityksen kassavirtatulos on ää-

rimmäisen yksinkertainen. Näin sen tulee ollakin. Erilaisten tunnuslukujakin seu-

rantaa tarvitaan, mutta konkreettisin ja selkein mittari on raha. Tätä mittari ei voi 

seurata muuten kuin kassavirtojen kautta, sillä perinteiset staattiset maksuval-

miuden tunnusluvut eivät enää toimi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Ne ovat auttamattomasti myöhässä, kun päätöksiä pitää tehdä katse kiinnitettynä 

tulevaisuuteen. 
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön lähtökohtana ja tarkoituksena oli päästä kehittämään ja uu-

distamaan joustavammaksi Arctic Drilling Company Oy:n kassaennusteiden laa-

dintaa yhtiö- ja konsernitasolla testaamalla Talgraf Oy:n Accuna-kassaennuste-

ohjelmaa. Tavoitteena oli selvittää kassaennusteohjelman käyttämä metodi ja 

testata sitä käytännössä oikealla aineistolla ohjelman soveltuvuuden selville saa-

miseksi tutkimuksen kohdeyritykselle.  

 

Tutkimuksessa esitetyt ennusteluvut ovat esimerkkejä, mutta aikaisempien vuo-

sien toteumatiedot ovat todellisia ja julkisia tietoja. Kassaennusteohjelman anta-

mia kassavirtoja (liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat) verrattiin 

yhtiön virallisen rahoituslaskelman vastaaviin rahavirtoihin. Tutkimuksessa esi-

tettiin yksityiskohtaisesti kohdeyrityksen epäsuoran mallin mukainen rahavirtalas-

kelma vuodelta 2019 ja sen rinnalla kassaennusteohjelmalla lasketut vastaavat 

rahavirrat. Kaikki rahavirtojen erät erosivat toisistaan, mikä oli aluksi hämmentä-

vää. Rahavarojen muutos tilikaudelta on sama molemmilla tavalla esitettynä ja 

kumpaakin tapaa voidaan pitää Kirjanpitolautakunnan antaman ohjeen (2007) 

mukaisina kassavirtalaskelmina.  

 

Kassaennusteohjelma Accunan mukainen tapa laskea liiketoiminnan rahavirta eli 

kassavirtatulos on yksinkertaisempi ja suoraviivaisempi tapa esittää liiketoimin-

nasta saatu rahavirta kuin epäsuoran mallin mukainen tapa. Ero rahavirtalaskel-

massa kohdeyrityksen osalta johtuu siitä, että kassaennusteohjelman mukai-

sessa metodissa käyttöpääomaan kuuluva erä lyhytaikaisten korottomien velko-

jen muutos, sekä saadut ennakot esitetään rahoituksen rahavirrassa. Accuna-

kassaennusteohjelman metodin mukaista tapaa pidän selkeämpänä tapana las-

kea liiketoiminnasta saatu nettokassavirta, joka on kassavirtalaskelman kolmesta 

komponenteista tärkein. Rahoituslaskelman mukainen epäsuora kassavirtalas-

kelma saadaan Accunassa omalla raportilla myös tehtyä räätälöinnillä. 

 

Epäsuoran mallin mukainen tapa laskea yrityksen rahoituslaskelma, on eniten 

käytetty yritysten tilinpäätöksissä. Se on myös helpompi tapa laskea kuin suoran 
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mallin mukainen rahavirtalaskelma, jota Kirjanpitolautakunta suosittaa. Tutkimuk-

sessa testatun ohjelman metodi on äärimmäisen yksinkertainen tapa esittää kas-

savirtalaskelma. Sitä ei voida pitää virheellisenä eikä harhaanjohtavana, vaan 

nerokkaan yksinkertaisena, jota kaikki taloudellista toimintaa harjoittavat yhtiöt 

voivat hyödyntää kassavirtojen suunnittelussa. Kun kassavirtalaskelma voidaan 

esittää automatisoidusti näin selkeästi ja ymmärrettävästi, ihmettelen joskus, 

miksi yritykset eivät halua tai vaadi kassavirtalaskelmaraportteja. 

 

Liiketoiminnasta saatu kassavirtatulos on konkreettista rahaa, jolla yritys operoi. 

Millään muulla kuin oikealla rahalla yritys ei voi operoida. Sen pitäisi kiinnostaa 

kaikkia. Ilman kassavirtalaskelmaa ja -ennustetta yritys ei tiedä mistä raha tulee 

ja minne se menee. Sitä ei kerro tuloslaskelma, sen kertoo kassavirtalaskelma, 

joka viimekädessä taseiden muutos. Tämän tiedon oivaltaminen oli myös itselleni 

merkittävin huomio tässä tutkimuksessa. Kassavirtatulos on yksinkertaisin tulos-

seurannan muoto. Samalla se on myös konkreettisin ja helpoimmin ymmärret-

tävä tunnusluku, jossa mittarina on todellinen raha. Kun vertaa tässäkin tutkimuk-

sessa esitettyjä tunnuslukuja kassavirtatulokseen, voidaan todeta, että kassavir-

tatulos on yksinkertaisuudessaan selkein taloudellinen mittari. Tämä ei tarkoita 

sitä, etteikö yhtiö muitakin tulosmittareita toimintansa seuraamiseen tarvitsi par-

haimman kokonaiskuvan saamiseksi. 

 

Rahoituslaskelman tekemisen raja-arvoja on nostettu monikertaisiksi alkuperäi-

sestä säädöksestä. Tämä tuntuu vähän oudolta siitä näkökulmasta, että rahavir-

talaskelma kertoo kaikista oleellisemman tiedon yhtiön kyvystä tuottaa kassavir-

taa liiketoiminnastaan. Tuloslaskelma ei tätä kerro. Rahoituslaskelma täydentää 

tilinpäätöstä ja sen soisi olevan osa pk-yritysten tilinpäätöstä, koska sille on tar-

vetta yrityksellä itsellään kuin yrityksen sidosryhmilläkin. Kassavirtaennusteita 

kaikki yritykset joutuvat jossakin muodossa tekemään joka tapauksessa tehdes-

sään strategisia päätöksiä liiketoiminnassaan. Kassaennusteiden tekeminen on-

nistuu MS Excelillä tai vaikkapa ruutupaperilla, mutta erillisiä raportointia varten 

suunniteltujen ohjelmistojen käyttäminen tekee toiminnan suunnittelusta hallitum-

paa ja vapauttaa voimavaroja tulosten analysointiin ja sitä kautta entistä parem-

pien päätösten tekemiseen.  
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Mikään ohjelma ei saa muodostua itsetarkoitukseksi, vaan aina pitää valita ensin 

menetelmä tai tapa toimia ja sen jälkeen ohjelma. Tutkimuksessa tarkistettu me-

netelmä laskea kassavirtatulos ja itse kassaennusteohjelma Accuna osoittautui-

vat toimiviksi ja käyttökelpoisiksi välineiksi liiketoiminnan suunnittelussa, jolla 

kyetään näkemään ja simuloimaan strategisten päätösten vaikutuksia kassassa. 

Myös itse budjettien tekeminen oli todella helppoa ja nopeaa sekä joustavaa. Oh-

jelmalla pystyy tekemään useita skenaarioita sekä hallitusti tarkistamaan budjet-

tien rakenteita. Erilaiset joustavat ja monipuoliset suhteelliset simulointimahdolli-

suudet tekevät ohjelmasta erittäin käyttökelpoisen. 

 

Erilaiset taloudelliset tunnusluvut kertovat paljon asiantuntijoille, mutta nekin voi-

vat mielestäni johtaa harhaan, mikäli päätöksiä tehdään yksistään niiden perus-

teella. Tunnuslukuja (kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius) tulisi tutkia 

ensikädessä suhteessa saman toimialan yrityksiin, kassavirtoja voi puolestaan 

tutkia ja vertailla kaikkien yritysten kesken, koska mittari on kaikissa sama  raha. 

Tunnusluvut kertovat aina menneisyydestä, kassavirtaennuste peilautuu tulevai-

suusteen toteutuneeseen tuloskuntoon pohjautuen. Tulevaisuuden pitäisi lähtö-

kotaisesti kiinnostaa enemmän kuin menneisyyden, sitä ei voida enää muuttaa. 

 

Tutkimuksessa saavutettiin sille asetetut tavoitteet ja pystyttiin vastaamaan tutki-

muskysymyksiin. Ainoastaan kassavirtaennusteiden osumatarkkuutta ei pysytty 

seuraamaan riittävällä tarkkuudella, koska se olisi vaatinut useamman kuukau-

den seurannan ja ennustamisen. Tämä ei kuitenkaan estänyt johtopäätösten te-

kemistä tutkimuksesta. Accuna-ohjelmistolla kyetään tekemään joustavasti yh-

tiön tarvitsemat budjetit ja kassaennusteet. Ajansäästö on merkittävää koko or-

ganisaatiotasolla, koska budjettien tekeminen ja seuranta voidaan hajauttaa. 

Säästö ja hyöty kertaantuvat, kun kassaennustaminen ja seuranta voidaan ulot-

taa konsernitasolle.  

 

Tutkimuksen tekeminen edesauttoi toimeksiantajan kassaennusteiden laadinnan 

menetelmien kehittämistä. Toimeksiantaja otti jo tutkimuksen aikana koekäyttöön 

Accuna-ohjelmiston. Tämä aiheutti haasteen tutkimuksen menetelmälle, joka 

olisi voinut olla myös toiminnallinen opinnäytetyö, varsinkin jos kassaennusteoh-

jelma otetaan toimeksiantajalle pysyvään käyttöön. Määrällisenä tutkimustavalla 
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pysyin kuitenkin saavuttamaan työlle asetetut tavoitteet: kassaennusteohjelman 

käytölle löytyi vankat perusteet ja hyödyt toimeksiantajalle sekä ohjelman tuotta-

mat rahavirrat todettiin tutkimuksessa teorian mukaisiksi.  

 

Koronakriisi on ollut vaikuttamassa kassaennusteohjelman koekäyttöönotolle. 

Tarve tehdä erilaisia skenaarioita tulevaisuudesta joustavasti sekä seuranta kas-

saennusteita säännöllisesti, on tullut entistäkin ajankohtaisemmaksi. Toimeksi-

antaja pystyy luottamaan kassaennusteohjelman antamiin rahavirtoihin, jotka pe-

rustuvat sen omiin budjetteihin tai ennusteisiin. Kaikki valmisraportit eivät kuiten-

kaan toimineet oikein. Nämä raportit toimeksiantaja voi itse muokata toimiksi tai 

ostaa palveluna ohjelman tekijältä. Tutkimuksen tekijänä en nähnyt järkeväksi 

itse alkaa muokkaamaan toimimattomien raporttien parametreja, siihen olisi men-

nyt liian paljon aikaa. Tässä tutkimuksessa keskityin vain kassavirtalaskelmara-

portteihin ja niihin tuleviin lukuarvoihin sekä ohjelman hyödynnettävyyteen kas-

san ennustamisen kannalta. 

 

Mikäli Accuna-ohjelma otetaan toimeksiantajalla käyttöön, lisää se yhden rapor-

tointikanavan taloushallintoon. Tavoitteena voisi kuitenkin olla, että kaikki talou-

delliset raportit kyettäisiin ottamaan samasta paikasta. Nyt raportteja otetaan 

ERP:stä, BI:stä sekä Accunasta. Tästä ongelmasta voidaan nostaa aihe uudelle 

tutkimukselle: miten digitalisaatiota voitaisiin hyödyntää yhtiössä siten, että kaikki 

talouden seuraamisessa tarvittavat raportit saataisiin haettua yhdestä paikasta. 

Accuna-ohjelman tuottamilla raporteilla voidaan vähentää kirjanpidosta otettavia 

raportteja, mutta niillä ei voida korvata BI:stä otettavia raportteja. Raportoinnin 

kehittämiselle on yhtiössä edelleenkin tilausta.  

 

Tässä tutkimuksessa päästiin raportoinnin ja talouden seurannan kehittämisessä 

pieni, mutta merkittävä, askel eteenpäin. Jatkossa integraatiota eri ohjelmistojen 

kesken tulisi mielestäni lisätä. Kaikki kuitenkin lähtee yrityksen tarpeesta ja ha-

lusta nähdä digitalisaation tuomat edut kilpailuetuna. Tutkimuksen kohteena ole-

valla yrityksellä on halua kehittää jatkuvasti toimintojaan niin tuotannossa kuin 

hallinnossakin, josta tämäkin opinnäytetyö omalta osaltaan todistaa. Jatkuva ke-

hitystoiminta on menestymisen edellytys. 
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