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Opinnäytetyö on työelämänkehittämistehtävä, jonka lopputuotoksena on toimeksiantajalle sisäi-
seen käyttöön räätälöity käyttöohje. Taloussuunnittelujärjestelmän käyttöohjeen tarkoitus on ku-
vata toimeksiantajan liiketoimintojen budjetointiprosesseja uudessa järjestelmässä ja avata uuden 
järjestelmän perustoiminnallisuuksia. Toimeksiantajan valitsemassa järjestelmässä on jatkossa 
mahdollista tehdä myös rullaavaa budjetointia, ennustamista ja muodostaa eri skenaarioita yrityk-
sen taloudellisesta tulevaisuudesta. Näitä skenaarioita voidaan käyttää hyödyksi johtotason strate-
gisessa suunnittelussa. 
 
Työn teoriaosa sekä viitekehys on kirjoitettu sisältämään tarvittavan tiedon työn toiminnallista 
osuutta eli ohjetta varten.  Tähän tietoperustaan kuuluvat hyvin olennaisesti tuloslaskelman ja ta-
seen rakenteet ja miten niitä voidaan mielekkäästi suunnitella, sekä miten budjetoinnin onnistumi-
sia ja ongelmia voidaan seurata. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Opinnäytetyön tekoon liit-
tyen toimeksiantajalta ei varsinaisesti haastateltu ketään yksittäistä henkilöä. Toimeksiantajan 
kanssa oltiin projektin ajan tiiviissä vuoropuhelussa, jotta lopputulos olisi heille mieluinen. Kyseessä 
on toiminnallinen opinnäytetyö, sillä lopputuloksena syntyy yritykselle räätälöity käyttöohje. Aineis-
tona käytettiin laajasti eri johdon laskentatoimen kurssikirjoja, ja ajankohtaisia artikkeleita aihealu-
eesta sekä taloussuunnittelujärjestelmän omia ohjesivustoja. 
 
Tämä opinnäytetyö antaa tietoa siitä, miten ja mitä asioita pitää ymmärtää, että on mahdollista 
suunnitella ja kuvata budjetointiprosesseja ja mitä mahdollisuuksia rullaava budjetointi ja -ennus-
taminen tulevaisuudessa tuovat yrityksille ja miksi sellaisia tarvitaan. 
 
Työn tuloksena saatiin kasaan räätälöity taloussuunnittelujärjestelmän käyttöohje, jossa kuvattiin 
yrityksen liiketoimintojen budjetointiprosesseja ja uuden järjestelmän perustoiminnallisuuksia. Ai-
heesta voisi tehdä jatkotutkimusta sen perusteella miten kyseinen järjestelmä vastasi ennakko-
odotuksia sekä miten rullaavabudjetointi ja ennustaminen ovat toteutunut yrityksessä käyttöönoton 
jälkeen. 
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The thesis is a working life development task with the end-output of a customized user guide for 
budgeting in a new economic planning software ordered by the client. The guide's purpose is to 
describe the budget process in the new software and show the basic functionality of it. In the 
software chosen by the client, it is also possible to carry out rolling budgeting, forecasting, and 
various scenarios about the company's financial future thus can be used for strategic planning at 
the executive level. 
 
The theory section of the work is intended to cover all the theory that was needed making the guide. 
This theory, therefore, very substantially includes the structures of the income statement and 
balance sheet and how they can be meaningfully planned, as well as budgeting and its problems 
and how the results of budgeting can be monitored. 
 
The thesis was carried out as qualitative research. Thesis itself is functional since the outcome is 
a customized user guide for the client. Management accounting course books were widely used as 
material and current articles on the subject area. 
 
This thesis provides insight into how and what information needs to be understood, that it is possible 
to plan and describe budgeting processes, and what opportunities will be brought to businesses by 
rolling budgeting and forecasting in the future. 
 
The work resulted in an instruction manual for budgeting for the new economic planning software 
for the client, which included the budgeting processes of the client's business and the basic 
functionality of the new software. Further research on the subject could be carried out based on 
how the software in question met the expectation and whether the rolling budgeting and forecasting 
responded to expectations after the implementation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: economic planning, budgeting, instruction manual 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö on tilattu toimeksiantajalta. Ohje tulee tarpeelliseksi koska yritys on päättänyt inves-
toida uuteen järjestelmään, joka helpottaisi yrityksen sisäisen laskentatoimen yksikön taloussuun-
nittelua ja mahdollistaisi tulevaisuudessa ennusteiden muodostamisen sekä paremman skaalautu-
vuuden yrityksen kasvaessa. Opinnäytetyöni on työelämän kehittämistehtävä, jossa laaditaan toi-
meksiantajan valitsemaan Anaplan-taloudensuunnittelujärjestelmään käyttöohje, jossa avataan 
järjestelmän perustoiminnallisuudet sekä kuvataan nykyinen budjetointiprosessi. 
 
Käyttöohjeen tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää perehtyä oleelliseen kirjallisuuteen ja teoriaan. 
Näiden perusteella muodostuu opinnäytetyön tietoperusta, jonka tekeminen samalla tukee omaa 
kehitystä sekä asiantuntijuutta. Toiminnallisen osuuden tuotosta tehtäessä on välttämätöntä itse 
opiskella Anaplanin ympäristön toimintaa. Tätä opiskelua on tarkoitus tehdä Anaplanin omalla si-
vustolla, johon on kasattu erilaisia kursseja, ohjeita ja oppaita sovelluksen käyttöön.  
 
Aiheen rajaus 
 
Taloussuunnittelun ollessa terminä todella laaja olen pyrkinyt rajaamaan aihetta vastaamaan par-
haiten ohjeessa vaadittavaan tietoperustaan ja toimeksiantajan käyttämiin toimintatapoihin. Teoria 
on rajattu vastaamaan osuutta mitä toimeksiantaja tulee järjestelmässä käyttämään.  
 
Viitekehys ja tutkimusmenetelmä 
 
Viitekehys on johdon laskentatoimen teoriasta. Laskentatoimen teoriasta olen keskittynyt talous-
suunniteluun ja siinä erityisesti termeihin kuten taseen ja tuloslaskelman suunnittelu sekä budje-
tointi ja ennusteet. Kyseiset asiat ovat vahvasti niitä mitä taloussuunnittelujärjestelmä mahdollistaa 
toimeksiantajalle. Kyseessä on toiminnallinen opinnäytetyö, sillä lopputuloksena syntyy yritykselle 
käyttöohje sisäiseen jakoon. Ohje auttaa jatkossa muun muassa perehdytyksessä, kun yritykseen 
palkataan lisää laskentatoimen työntekijöitä. Budjetointiprosessien dokumentoiminen on myös aina 
hyödyllistä tulevaa ajatellen. 
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2 SISÄINEN LASKENTATOIMI 

Laskentatoimella tarkoitetaan toimintaa, jossa yritysten ja organisaatioiden johdolle tarjotaan luo-
tettavaa, tarkkaa ja merkityksellistä tietoa. Näiden perusteella voidaan tehdä rationaalisia ja perus-
teltuja päätöksiä. Laskentatoimi voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen laskentatoimeen niiden tar-
joaman informaation ja yrityssuhteen perusteella. Ulkoinen laskentatoimi, jota kutsutaan myös ra-
hoittajien laskentatoimeksi, pyrkii antamaan kuvaa yrityksen, konsernin tai muun organisaation ta-
loudellisesta asemasta ja tuloksesta. Tätä tietoa käyttävät ulkoiset sidosryhmät kuten muun mu-
assa osakkeenomistajat, lainoittajat, analyytikot, asiakkaat ja tavarantoimittajat. (Ikäheimo, Malmi 
& Walden 2019, 12–13.) On tärkeää huomioida, että ulkoisessa laskentatoimessa käytetään vain 
informaatiota, jota kohdeyritys julkaisee niiden taloudellisesta tilanteesta. Kyseinen informaatio ra-
joittuu pitkälti vain julkaistaviin tilinpäätöksiin ja niiden liitetietoihin. Ulkoisessa laskentatoimessa 
kärsitään datan puutteesta. Ulkoapäin arvioitaessa yrityksen taloudellista asemaa, käyttöön saa-
daan vain tilinpäätöksen ja sen liitetietojen sisältämät luvut, joiden ulkopuolelle jää paljon lasken-
tatoimen kannalta hyödyllistä tietoa. Esimerkiksi yrityksen ei tarvitse missään julkaista paljonko yk-
sittäisten tuotteiden raaka-ainekustannukset ovat ja mitkä todelliset kulut tietylle tuotteelle on. Tä-
män kaltainen tieto kiinnostaisi varmasti kilpailijoita. Kyseinen tieto kuitenkin merkitään osaksi koko 
materiaalikulua.  
 
Sisäisen laskentatoimen, jota kutsutaan myös johdon laskentatoimeksi, tarkoitus on muodostaa ja 
tuottaa tietoa yrityksen omaan käyttöön päätöksenteon tueksi. Sisäisessä laskentatoimessa syven-
netään ja laajennetaan ulkoisen laskentatoimen antamaa kuvaa yrityksestä. Johdon laskentatoi-
men erottaa ulkoisesta laskentatoimesta sen suhteesta yritykseen ja niiden käytössä olevasta in-
formaatiosta. Ulkoinen laskentatoimi on seurattavuuden ja todennettavuuden takia hyvin tarkkaan 
säänneltyä. Ulkoiset sidosryhmät saavat hyvin todenmukaista informaatiota sillä kirjanpitoa ja tilin-
päätöstä säätelee kirjanpitolaki ja sen asetukset. Tämä kuitenkin aiheuttaa sen, että ulkoisessa 
laskentatoimessa käytettävän informaation määrä on pienempi kuin sisäisessä. (Jormakka, Koivu-
salo, Lappalainen & Niskanen 2015, 13.) 
 
Sisäisen laskentatoimen tehtävänä on määrittää esimerkiksi organisaation ja sen eri yksiköiden 
kustannukset ja kohdistaa ne edelleen yksittäisille tuotteille ja palveluille. Lisäksi tehtävänä on mää-
rittää tulevaisuuden tuloja ja menoja. Raportointitiheys on nopea, sillä yritysten johto haluaa tiedon 
olevan ajan tasalla, jotta he voivat käyttää sitä tukena heidän päätöksissään. (Jormakka ym. 2015, 
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13.) Sisäisen laskentatoimen tuottama ja jalostama informaatio poikkeaa laajasti ulkoisen käyttä-
mästä informaatiosta sillä yrityksen sisällä tapahtuvaa laskentatoimea ei ole säädelty missäkään 
laissa. Yrityksen sisällä johdolle raportoitavat luvut voidaan muodostaa juuri niissä puitteissa missä 
halutaan. Sisäisen laskentatoimi käyttää informaatiota, jota he saavat yrityksen kirjanpidon to-
teumasta. Kirjanpidossa kuluille voidaan asettaa kustannuspaikka, jolla kulu voidaan tarkempaa 
tarkastelua varten asettaa tietylle tasolle. Yritykset käyttävät kustannuspaikkoja esimerkiksi niiden 
sijainnin tai niiden tuottaman palvelun perusteella. Tarkempien tiliöintien avulla saadaan sisäisen 
laskentatoimen käyttöön täsmällisempää ja hyödyllisempää informaatiota, jota ei missään vai-
heessa kuitenkaan tarvitse julkaista yrityksen ulkopuolelle.  

2.1 Kustannuslaskenta 

Kustannusten määrittely on tärkeää ymmärtääkseen laajemmin kustannuslajilaskentaa ja sen mer-
kitystä. Laskentatoimessa ja erityisesti sisäisessä laskentatoimessa kustannukset voidaan jakaa 
niiden luonteen perusteella. Kustannukset voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan sen perus-
teella, miten ne käyttäytyvät suhteessa tuotannon volyymiin. Kiinteät kustannukset ovat sellaisia, 
jotka eivät kasva, vaikka tuotannon volyymia nostettaisiin. Esimerkkinä kiinteistä kuluista on muun 
muassa toimitilavuokra, jonka suuruus ei kasvaisi, vaikka volyymia nostettaisiin. Toisena luokkana 
on muuttuvat kustannukset, jotka nimensä mukaisesti muuttuvat tuotannon volyymin suhteessa. 
Tästä esimerkkinä materiaalikustannukset, joiden suuruus riippuu täysin tuotannon määrästä. Vii-
meisempänä on puolikiinteä kulu, jolla tarkoitetaan sen luonteista kulua, jonka suuruus suhteessa 
tuotannon volyymiin kasvaa hyppäyksin. Esimerkkinä puolikiinteistä kuluista ovat yrityksen tuotan-
non palkkakustannukset, jotka ovat vakiot mutta tiettyjen tuotantovälien jälkeen sen suuruus saat-
taa hypätä, kun toisen työntekijän kulut otetaan lisäksi huomioon. (Ikäheimo ym. 2019, 131.) Vaikka 
näiden kustannusten luonteiden esimerkit koskevat erityisesti tuotantoyrityksiä voidaan näitä so-
veltaa myös palvelu- ja asiantuntija-aloilla. Tärkeää on huomioida, että kulut ja niiden rakenne eroa-
vat kuitenkin tuotantoyrityksistä. Asiantuntijayrityksissä palkkakulut nousevat monesti suurimmaksi 
kuluksi työntekijöiden koulutuksensa aiheuttaman korkean palkkatason vuoksi. 
 
”Kustannuslaskenta on se laskentatoimen osa, jonka päätavoitteena on suoritekohtaisten kustan-
nusten selvittäminen” (Jyrkkiö & Riistamaa 2014, 60).  Suoritekohtaisten kustannusten selvittämi-
nen on helpompaa tuotantoyrityksissä, tämä on havaittavissa aiheesta kirjoitetun kirjallisuuden pe-
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rusteella. On yleisempää käsitellä suoritekohtaisten kustannusten selvittämistä juuri tuotannon nä-
kökulmasta. Kuitenkin sama prosessi voidaan tehdä myös palvelu- ja asiantuntijayrityksissä, jossa 
laskentakohteeksi voidaan valita tietty asiakas mutta jossa suoritteen jakaminen ei yleisesti ole niin 
yksinkertaista. 
 
Yleisesti kustannuslaskennan ensimmäisenä vaiheena selvitetään yrityksen kokonaiskustannukset 
lajeittain. Kustannukset jaetaan joko välillisiin tai välittömiin kuluihin. Välittömillä kustannuksilla tar-
koitetaan kuluja, joiden yhteys suoritteeseen on selvä, esimerkiksi materiaalit. Välillisillä kustan-
nuksilla tarkoitetaan kuluja, joita ei voida suoraan kohdistaa suoritukseen. Yleisesti puhutaan myös 
yleiskustannuksista. Nämä kulut ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden jakaminen suoraan suorit-
teisiin on hankalaa tai jopa mahdotonta, esimerkiksi johdon sekä hallinnon kulut. Kustannuslasken-
nan toisessa vaiheessa eli kustannuspaikkalaskennassa nämä edellä mainitut välilliset kustannuk-
set kohdistetaan toiminnoille ja kustannuspaikoille tietyin jakoperustein. Kolmantena ja viimeisenä 
kustannuslaskennan vaiheena suoritekohtaisessa laskennassa välilliset kustannukset kohdiste-
taan suoritteille. Suoritteille tulevat osuudet kustannuspaikkojen välillisistä kustannuksista selvite-
tään kohdistamisperusteiden avulla. (Jyrkkiö & Riistama 2014, 62.) 
 
Yleisimmät kustannuslaskentamenetelmät ovat jakolaskenta, lisäyslaskenta ja toimintolaskenta. 
Jakolaskennalla tarkoitetaan laskentatapaa, jossa kustannukset kohdistetaan prosesseille tai kus-
tannuspaikoille. Jakolaskennan riittäminen yrityksille sellaisenaan on harvinaista, sillä yritykset ha-
luavat usein tietää toiminta-asteen vaikutuksen yksikkökustannuksiin, jolloin kustannukset on jaet-
tava muuttuviin ja kiinteisiin kuluihin. Lisäyslaskenta tulee laskentaan mukaan silloin kun kustan-
nusten jakaminen tasan eri tuotteiden kesken ei anna oikeaa kuvaa tuotteiden kustannuksista. Li-
säyslaskennassa on tunnistettu kuluja, jotka kuuluvat vain tietylle tuotteelle, työlle tai tilaukselle. 
Juuri lisäyslaskennassa käytetään hyödyksi edellä mainittua välillisten ja välittömien kustannusten 
jakoa. Toimintolaskenta on syntynyt tarpeesta, jossa tuotteiden lukumäärä ja monimuotoisuus ovat 
kasvaneet. Välillisten kustannusten osuus kokonaiskustannuksista kasvoi yrityksissä merkittävästi. 
Lisäksi tietojärjestelmät alkoivat mahdollistamaan yhä monimutkaisemman laskennan. Toiminto-
laskennassa selvitetään organisaation toiminnot ja niiden käyttämät resurssit. Kun tiedossa on toi-
mintojen käyttämät resurssit ja niistä aiheutuneet kulut voidaan laskentakohteiden kustannuksia 
laskea sen perusteella paljon ne käyttävät tiettyjä toimintoja. (Suomala, Manninen & Lyly-Yrjänäi-
nen 2018, 85–97.)  
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Kustannuspaikkalaskentaa voidaan käyttää hyväkseen johdettaessa organisaation yksiköiden ta-
loutta. Toiminnan ohjaamisen ja kehittämisen myötä tiedetään mitkä organisaatiossa ovat onnistu-
misen tekijöitä. Kustannuspaikkalaskennalla voidaan tuottaa tietoa yksiköiden taloudesta sekä ky-
seisten kustannuspaikkojen vaikutuksista aina tuotekustannuksiin saakka. Kustannuspaikat jae-
taan niiden merkityksen perusteella pääkustannuspaikkoihin ja apukustannuspaikkoihin. (Suomala 
ym. 2018, 91–93.) Apukustannuspaikkojen kuluja voidaan vyöryttää pääkustannuspaikoille ja sitä 
kautta tuotekustannuksiksi.  

2.2 Sisäisen laskentatoimen merkitys yritykselle ja sen ongelmakohdat 

Sisäisen eli johdon laskentatoimen toteuttamisessa ei ole vain yhtä tapaa, joka soveltuu kaikkiin 
olosuhteisiin. Laskentatoimen tarve riippuu organisaation koosta, toimialasta, sijainnista ja ajan-
kohtaisuudesta. Lisäksi johdon laskentatoimen toteutuksen ongelmia ovat muun muassa laajuus, 
arvostus, jaksotus, kohdistaminen sekä mittaus. Laajuusongelmalla tarkoitetaan rajanvetoa siinä 
määrin mitä tuottoja ja kustannuksia otetaan mukaan laskelmiin. Arvostusongelmalla tarkoitetaan 
mitä yksikköhintoja ja -kustannuksia laskelmissa on. Esimerkiksi käytetäänkö hankintahintaa vai 
jälleenhankintahintaa. Jaksotusongelmalla tarkoitetaan sitä miten eri tuotot ja kustannukset jakso-
tetaan eri laskentakausille. Kohdistusongelmalla mietitään miten tuotot ja kustannukset kohdiste-
taan laskentakohteille, esimerkiksi juuri hallinnon kustannusten jakaminen. Mittausongelmalla puo-
lestaan tarkoitetaan miten ja millä tarkkuudella selvitetään tuottojen ja kustannusten määrää. 
Kuinka paljon esimerkiksi työtunneissa voidaan pyöristää. Kaikkia näitä ongelmia ratkaistaan eri 
organisaatioissa eri tavoilla, tästä syystä sisäisen laskentatoimen vertailu yritysten kesken hanka-
loituu. (Tenhunen 2013.) 
 
Johdon laskentatoimen tulee olla tuloksellista yritykselle. Sen pitää olla siinä määrin tehokasta, että 
sen aiheuttamat hyödyt kattavat sen aiheuttamat kustannukset. Liian kalliiksi kasvanut laskenta-
toimi ei ole hyödyllinen yritykselle. Sisäinen laskentatoimi ei ole yritykselle itseisarvo, eikä sitä yri-
tykseltä velvoiteta. Sisäinen laskentatoimi on yhtä lailla osa yrityksen toimintaa, kuin esimerkiksi 
myynti ja markkinointi. Sen pitää pystyä tuottamaan johdolle mahdollisimman tarkkoja analyyseja 
sekä ennusteita, ja sitä kautta tehdä tuotoksestaan hyödyllistä.  
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3 TASEEN SUUNNITTELU 

Yrityksen johtaminen ja päätöksenteko edellyttävät, että yrityksen taloushallinnon rakenteet ja pro-
sessit ovat selkeitä. Ennakoiva ja analyyttinen taloudellinen ohjaus on välttämätöntä, jotta toimin-
nan tuloksellisuutta voidaan arvioida. (Business Technology Standard 2020.) Taloushallinnon tär-
keimpiin rakenteisiin kuuluvat tase ja tuloslaskelma, sillä juuri niiden asema tilinpäätöksessä on 
kriittinen. Tase ja tuloslaskelma antavat kuvan yrityksen tilinpäätöshetken taloudellisteta tilan-
teesta, sekä kyseisen vuoden tuloista ja menoista. Käydään läpi seuraavaksi taseen muodostu-
mista, sekä taseeseen vaikuttavia eri prosesseja ja niiden suunnittelua. 

3.1 Taseen rakenne 

Tase on yksi tärkeimmistä osista tilinpäätöksessä tuloslaskelman ohella. Taseella pyritään kerto-
maan yrityksen sen hetkinen taloudellinen tilanne tietyin laissa määrätyin ehdoin. Taseen rakenne 
on määrätty Kirjanpitoasetuksessa 1339/1997 1:6§.  
 

 
 
KUVIO 1. Taseen rakenne (muokattu) (Kirjanpitoasetus 1339/1997) 
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Kuviossa 1 esitetään kirjanpitoasetuksessa oleva virallinen taseen rakenne. Tasetta on muokattu 
väliotsikoiden tasolla. Huomaamme kuinka tase on jakautunut kahteen osaan: vastaavaan ja vas-
tattavaan.  
 
Taseen vasen puoli sisältää vastaavan puolen erät, eli aktiivat. Kuviossa 1 vastaavaa puolta edus-
taa vasen puoli. Vastaavaa puolella kerrotaan tilinpäätöshetkellä yrityksen hallussa olevat varat, 
joilla katsotaan olevan taloudellista hyödyntämisarvoa. Taseelle nämä varallisuuserät esitetään 
epälikvidijärjestyksessä. Tämä tarkoittaa sitä, että ylimpänä taseella on semmoinen varallisuuserä, 
jota on hankalin muuttaa likvidiksi, eli käteiseksi. (Ikäheimo ym. 2019, 59.) Vastaavasti alimmaisena 
on esitetty rahat ja pankkisaamiset, jotka ovat jo likvidissä muodossa. 
 
Menon jaksottamisen kuluksi taseelle kirjaamisen vaihtoehtona on kirjaaminen suoraan tuloslas-
kelmalle ilman sen muuttamista käyttöomaisuudeksi, jolloin meno näkyy vain sen vuoden tuloslas-
kelmalla. Esimerkiksi jos yritys ostaa tietotekniikkaa 2000 eurolla voidaan tämä kirjata suoraan kir-
janpidon tilin kautta kyseisen tilikauden tuloslaskelmalle tai vaihtoehtoisesti tietotekniikasta voidaan 
tehdä käyttöomaisuutta ja kirjata taseelle. Yleisesti jos menolla on taloudellista hyödyntämisarvoa 
yli yhden tilikauden, se tulisi kirjata taseelle. 
 
Taseeseen kirjaaminen muodostuu yrityksen omasta halusta näyttää varallisuuserä tulontuotto-
odotuksineen. Taseelta voidaan kirjata varallisuutta pois, jos yritys huomaa sen poikkeavan alku-
peräisestä hankintatarkoituksesta. Tällöin se voidaan myymällä siirtää rahaksi tai saamiseksi. (Ikä-
heimo ym. 2019, 60.) Aikaisemmassa esimerkissä olisi kannattavaa kirjata tietokone taseelle, jos 
siltä odotetaan tulontuottoa yli yhden tilikauden. Taseelle kirjataan yrityksen omaisuutta, mikä py-
syy yrityksen hallussa pidempään. 
 
Pitkäaikaiset varat 
 
Taseen sisältö voidaan jakaa pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin varoihin. Pitkäaikaiset varat voidaan 
edelleen jakaa kolmeen luokkaan seuraavasti: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja 
sijoitukset. Aineettomiin hyödykkeisiin lasketaan immateriaaliset varat eli patentit, lisenssit ja tieto-
koneohjelmat. Goodwill, eli liikearvo lasketaan myös aineettomaksi hyödykkeeksi. Liikearvoa syn-
tyy, kun esimerkiksi yrityskaupassa ostetusta yrityksestä maksetaan yli sen substanssiarvon (Nis-
kavaara 2017, luku 2). ”Substanssiarvo tarkoittaa yrityksen kaikkien tulolähteiden varojen ja velko-
jen arvostamista markkina-arvoonsa” (Walden 2013). Aineellisiin hyödykkeisiin kuuluu yrityksen 
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pitkäaikaiset tuotannontekijät kuten maa-alueet, rakennukset, koneet ja kalusto. Aineellisiin hyö-
dykkeisiin voidaan laskea sijoituksia, jos ne ovat olleet pitkäaikaisia. (Niskavaara 2017, luku 2.) 
Pitkäikäiset varat ovat nimensä mukaisesti yrityksen varoja, joilla on tuotto-odotusta pitkällä aika-
välillä. Pitkäaikaisten varojen likviditeetti on yleensä myös heikko, joka tarkoittaa, että niiden muut-
taminen käteiseksi ei ole kovin nopeaa ja ovat sitä kautta sidottuja yritykseen pitkäaikaisesti. 
 
Lyhytaikaiset varat 
 
Lyhytaikaiset varat ovat puolestaan sen luonteisia varoja, jotka kiertävät yrityksessä nopeammin. 
Niitä voidaan kutsua myös vaihtuviksi vastaaviksi tai kansanomaisesti vaihto- ja rahoitusomaisuu-
deksi. Lyhytaikaiset varat jaetaan neljään osaan: vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit 
sekä rahat ja pankkisaamiset. (Niskavaara 2017, luku 2.) Näistä suurin osa on nimensä mukaisia. 
Vaihto-omaisuutta tosin on vaikea ymmärtää pelkästään nimestä. Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan 
esimerkiksi yrityksen varastoja, jotka voivat sisältää raaka-aineita, tarvikkeita, keskeneräisiä tuot-
teita ja valmiita tuotteita. Vaihto-omaisuuden oletetaan vaihtuvan tulevan tilikauden aikana ja niissä 
on yleensä melko iso likviditeetti, eli niiden sitoutuminen yritykseen ajallisesti on lyhyttä. 

3.2 Poistojen jaksotus 

”Poistojen tarkoitus on vähentää pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden hankintameno vaiku-
tusaikanaan niistä tuloista, jotka hyödykkeen myötävaikutukselle saadaan” (Leppiniemi, 2017). 
Tällä tarkoitetaan sitä, että taseelta tulisi vähentää tulonhankkimista varten hankittujen hyödykkei-
den arvoa sen mukaan, kun niiden oletusarvo tulevista tuloista laskee. On tärkeä hahmottaa se, 
että poistot tehdään juuri taseen vastaavaa puolelta eli yrityksen omistamasta varallisuudesta. 
Poistoilla taseen varallisuudesta siirretään omaisuutta menoksi tuloslaskelmalle. Esimerkiksi yri-
tyksen ostamaa paperikonetta olisi järjetöntä merkitä yhden tilikauden menoksi tuloslaskelmalle, 
sillä sen tuotto-odotus jakautuu useammalle vuodelle. Kyseinen hankinta jaksotetaan taseelle ja 
sen arvoa poistetaan taseelta sen mukaan, kun sen oletettu tuotto-odotus laskee.  
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KUVIO 2. Poistojen havainnollistus taseen ja tuloslaskelman välillä (Niskavaara 2017, kappale 2) 

Kuviossa 2 on havainnollistettu investoinnin liikkuminen tuloslaskelman ja taseen välillä. Kuviolla 
yritys investoi 100 000 euroa uuteen koneeseen, jolloin maksusuoritus liikkuu välittömästi, eli osta-
jan pankkitililtä siirtyy kyseinen summa myyjälle. Tiedostamme tässä vaiheessa jo sen, että kone 
ei ole ikuinen ja jossain vaiheessa sillä ei enää tehdä tuottoa yritykselle, jolloin sitä ei pitäisi enää 
olla taseella. Poisto kuvaa hankinnan kulumista ja arvon alentumista. Poisto on täysin laskennalli-
nen meno, sillä alkuperäinen meno on jo maksettu kaupan yhteydessä. Poistoa ei makseta toista-
miseen yrityksen kassasta jaksotusten yhteydessä, vaan sillä pyritään jakamaan sen kustannus 
käyttöajalle, jolloin saadaan todellisempi kuva yrityksen menoista. 
 
Poistojen jaksottamisen suunnittelu on tärkeä osa taseen suunnittelua. Poistojen vaikutus tasee-
seen on suuri sillä se vaikuttaa vastattavaa puolen suuruuteen merkittävästi. Myöhemmin käsitel-
lään yrityksen pääoman rakennetta, jossa erityisesti poistojen merkitys näkyy. Poistojen suunnitte-
lussa on tärkeää se kuinka suuria poistoja hankinnoista tehdään ja kuinka pitkälle aikavälille nämä 
poistot sijoittuvat. Poistojen jaksotuksiin on annettu kirjanpitolautakunnalta ohjeet ja niistä on myös 
määritetty rajat laissa elinkeinotulon verottamisesta.  
 
Taulukossa 1 on koottu nämä ohjeet ja rajat. EVL:ssä eli laissa elinkeinotulon verottamisesta mai-
nittu menojäännös tarkoittaa sitä määrää hankintahinnasta, mikä on jäänyt jäljelle ensimmäisen 
prosentuaalisen poiston jälkeen. Menojäännöspoistossa tyypillistä on se, että se ei koskaan saa-
vuta nollaa sen matemaattisen luonteen vuoksi, vaan se pitää katkaista loppuun. Menojäännös-
poistossa ensimmäiset poistot ovat suurempia kuin sitä seuraavat poistot. Nämä rajoitukset ovat 
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merkittäviä, koska jos poisto on EVL:n mukainen voidaan se pääsääntöisesti vähentää yrityksen 
verotuksessa. 
 
 
TAULUKKO 1. Poistoajat kirjanpitolautakunnan (KILA) ja EVL:n mukaan (Jormakka ym. 2015, 74) 

 KILA EVL 

Atk-ohjelmat 2–5 vuotta Tasapoistoin vaikutusaika-
naan, max 10 vuotta 

Maa- ja vesialueet Ei poistoaikaa Ei poistoja 

Teollisuusrakennukset 20–40 vuotta Max 7 % menojäännöksestä 

Toimistorakennukset 20–40 vuotta Max 4 % menojäännöksestä 

Kevyet varastot ja rakennel-
mat 

10–20 vuotta Max 20 % menojäännöksestä 

Asuinrakennukset 30–50 vuotta Max 4 % menojäännöksestä 

Raskaat koneet 10–15 vuotta Max 25 % menojäännöksestä 

Kevyet koneet 5–10 vuotta Max 25 % menojäännöksestä 

Kuljetusvälineet 4–7 vuotta Max 25 % menojäännöksestä 

Atk-laitteet 3–5 vuotta Max 25 % menojäännöksestä 

 
Yleisimmät poistotavat ovat tasapoisto, jäännösarvopoisto, annuiteettipoisto, substanssipoisto ja 
nykykäyttöarvopoisto (Pellinen 2019, 66). Tasapoisto on näistä yleisin poistotapa, joka on varsin 
yksinkertainen. Tasapoistossa hankintahinta jaetaan käyttövuosilla, jolloin poisto on yhtä suuri joka 
vuosi. Taulukossa 2 on esimerkin omaisesti laskettu 100 000 euron hankinnan tasapoisto viiden 
vuoden jaksotuksella. 
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TAULUKKO 2. Tasapoisto 20 000, poistoaika 5 vuotta 

Vuosi Poisto Menojäännös 

1 20000 80000 
2 20000 60000 
3 20000 40000 
4 20000  20000 
5 20000 0 

 
 
TAULUKKO 3. Menojäännöspoisto 25 %, poistoaika 5 vuotta 

Vuosi Kaava Poisto Menojäännös 

1 25 % * 100000 25000 75000 
2 25 % * 75000 18750 56250 
3 25 % * 56250 14063 42188 
4 25 % * 42188 10547 31641 
5 25 % * 40960 31641 23730 

 
Degressiivisiä eli pieneneviä poistoja on monia erilaisia mutta taulukon 3 esimerkissä on kyse jään-
nösarvopoistosta, jossa poiston ja jäännösarvon suhde pysyy samana. EVL:n mukaiset ovat mer-
kitty juuri menojäännöspoistossa. Menojäännöspoistossa alussa poistot ovat suurempia mutta pie-
nenevät ajan kuluessa. Menojäännöspoisto ei kuitenkaan koskaan saavuta nollaa, joten poisto pi-
tää katkaista, kun niiden merkitys ei vastaa todellisuutta. Kyseinen poistotapa on hyödyllinen ku-
vaamaan investointeja, joiden arvo hankinnan alussa laskee nopeasti mutta myöhemmin arvon 
lasku hidastuu. Kotitalouksissa tämänkaltainen hankinta voisi olla esimerkiksi uusi auto. 
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TAULUKKO 4. Annuiteettipoisto, korko 10 %, poistoaika 5 vuotta 

Vuosi Annuiteetti Korko Poisto Poistamaton 
hankinta hinta 

1 26380 10000 16380 83620 
2 26380 8362 18018 65603 
3 26380 6560 19819 45783 
4 26380 4578 21801 23982 
5 26380 2398 23982 0 

 
Taulukossa 4 on esitetty annuiteettipoiston logiikka. Annuiteettipoisto voi olla terminä tuttu asunto-
lainan parista. Annuiteetti on vakio, joka sisältää poiston ja hankinnan koron. Tämä poistotapa voi 
olla erityisen hyödyllinen silloin kuin investointi on tehty esimerkiksi juuri annuiteettilainalla. Annui-
teetissa poistojen suuruus kasvaa vuosi vuodelta. 
 
Muita erikoisempia poistotapoja ovat substanssipoisto ja nykykäyttöarvopoisto, joita käytetään vain 
tietyissä tapauksissa. Substanssipoisto on erityislaatuinen poistotekniikka, mikä toimii vain tietyissä 
tapauksissa, joissa investoinnilla on rajallinen käyttömahdollisuus kuten esimerkiksi soramonttu. 
Esimerkiksi yritys ostaa 100 000 euron arvoisen soramontun, jossa on arvioitu olevan 1 000 000 
kiloa soraa. Vuonna yksi kaivettiin 320 000 kiloa soraa, jolloin poisto taseelta olisi 32 000 euroa.  
Nykykäyttöarvopoisto on suunniteltu erityisesti pitkäikäisiä investointeja kohtaan, joiden arvo saat-
taa pienentyä markkinahintaan verrattuna liian nopeasti. Tämä tarkoittaa, että markkinahinnasta 
vähennetään investointihyödykkeen kuluneisuutta vastaava osuus, esimerkiksi kiinteistöt. 
 
Poistojen suunnittelu yrityksessä on todella tärkeää. Poistoilla on vaikutusta yrityksen verotuksen 
lisäksi myös siihen kuvaan minkä se itsestään haluaa tilinpäätöksessä antaa. Yrityksen tulee antaa 
oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ottaen huomioon toiminnan 
laatu ja laajuus (Kirjanpitolaki 1336/1997, 3:2 §). Poistojen rooli oikean kuvan antamisessa on mer-
kittävä.   

Vastattavaa, eli taseen oikea puoli 

Taseella vastattavaa puolta edustaa sen oikea puoli. Taseen vastattavaa ilmaisee yrityksen vastuut 
ja velat, jota yrityksellä on tilinpäätöspäivänä (Ikäheimo ym. 2019, 61). Taseen oikealla puolella 
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luetellaan yrityksen kuvaukseksi siitä mistä rahat vasemmalle eli vastaavaa puolelle ovat tulleet. 
Tämän johdosta juuri vastaavaa ja vastattavaa puolien pitää olla yhtä suuret. Vastattavaa puolella 
pätee sellainen järjestys, että erät esitetään järjestyksessä takaisinsaantioikeuden perusteella. Ta-
seen vastaavaa puoli alkaa omalla pääomalla sillä osakkeenomistajilla on viimeinen lainojen takai-
sinsaantioikeus. Alimpana vastattavaa puolella ovat siirtovelat, jotka saattavat sisältää esimerkiksi 
viime tilikauden arvonlisäveroja, jotka ovat maksupäivänsä takia siirretty seuraavalle tilikaudelle 
mutta menevät käytännössä heti maksuun. 
 
Vastaavaa puoli jaetaan neljään kategoriaan: oma pääoma, tilinpäätössiirtojen kertymä, pakolliset 
varaukset ja vieraspääoma. Oma pääoma tarkoittaa yrityksen omistajien yritykseen sijoittamaa ra-
hasummaa ja siten heidän osuuttansa yrityksen varallisuudesta (Jormakka ym.  2015, 24). Oma 
pääoma on mielenkiintoinen erä sillä yrityksen johto voi helposti muuttaa sen kokoa. Tilanteessa, 
jossa omistajat lisäävät sijoituksia yritykseen tai ovat jakamatta tuloa yrityksestä sen oma pääoma 
kasvaa. Vaihtoehtoisesti, jos yritys jakaa osinkoa se pienentää omaa pääomaa. Osingonjaolla on 
iso merkitys yrityksen taseen suunnittelussa. Oman pääoman suuruus vaikuttaa siihen kuinka lai-
noittajat arvioivat yrityksen riskipitoisuutta. Suurella omalla pääomalla on helpompi saada pienempi 
korkoista vierasta pääomaa, eli lainaa. Osinkoa ei tulisi jakaa silloin, jos se tiputtaa oman pääoman 
suhteessa liian pieneksi ja kasvattaisi näin vieraan pääoman hintaa.  
 
Seuraavana vastattavaa puolella on tilinpäätössiirtojenkertymä. Tämä erä on pienellä yrityksellä 
verrattain harvinainen. Tilinpäätössiirtojen kertymään lasketaan poistoero ja verotusperäiset va-
raukset. Näiden avulla yrityksen on mahdollista kuvastaa verotettavan tulon ja kirjanpidon tulon 
eroa. (Ikäheimo ym. 2019, 62.) Poistoeroa syntyy, kun kirjanpidossa olevat poistot ja verotettavat 
poistot eroavat toisistaan. Veroperäiset varaukset ovat käytännössä velkoja verohallinnolle, jotka 
realisoituvat tulevien verovuosien aikana, kun olosuhteet siihen pakottavat. 
 
Kolmas erä vastattavaa puolella on pakolliset varaukset, johon kirjataan sellaisia menoja ja mene-
tyksiä, jotka kohdistuvat aiempiin tilikausiin ja ovat todennäköisiä. Pakollisten varausten ehdot ovat 
seuraavat (Kirjanpitolaki 1620/2015, 5.14§): 
 

1) Ne kohdistuvat päättyneeseen tai aikaisempaan tilikauteen; 
2) Niiden toteutumista on tilinpäätöstä laadittaessa pidettävänä varmana tai todennä-

köisenä; 
3) Niitä vastaava tulo ei ole varma eikä todennäköinen; sekä 
4) Ne perustuvat lakiin tai kirjanpitovelvollisuuden sitoumukseen sivullista kohtaan 
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Viimeinen osa vastattavaa puolella on vieras pääoma, joka sisältää useita eri kohtia, joita ei voida 
kaikkia tarkasti tässä opinnäytetyössä käydä läpi. Yleisesti ottaen kuitenkin nämä erät kuvaavat 
yritykseen sijoitettuja vieraan pääoman ehdollisia eriä. Näille erillä on määriteltyä takaisinmaksu-
aika, - ehdot ja mahdollinen korko. Osa näistä on lyhytaikaista vierasta pääomaa, joka maksetaan 
takaisin seuraavan tilikauden aikana ja osa on pitkäaikaista vierasta pääomaa, joka lepää kauem-
man aikaa taseella. Vieras pääoma on kuitenkin luonteensa mukaisesti sellaista, joka täytyy mak-
saa takaisin. (Ikäheimo ym. 2019, 62.) 

3.3 Pääomarakenteen suunnittelu 

Perinteisessä tilinpäätösanalyysissä taseelta arvioidaan yrityksen vakavaraisuutta. Vakavarai-
suutta tarkastellaan juuri omavaraisuuden ja velkaantumisasteen näkökulmasta (Koski 2017, 69). 
Ei ole mielekästä tutkia tasetta pelkästään numerojen valossa, sillä samanlaisesta rahoitusraken-
teesta huolimatta yritysten tilanne saattaa olla aivan eri. Rahoitusrakenteen sijaan tulisi tarkastella 
mitä varallisuutta yrityksellä on ja huolehtia siitä, että yrityksellä on aina varoja selviytyä pitkä- ja 
lyhytaikaisista veloistaan.  Tasetta tulisi suunnitella juuri siltä näkökannalta, että selvitään pakolli-
sista velvoitteista. Tulevaisuuttahan ei tunnetusti voida ennustaa mutta laadukkaalla ja täsmällisellä 
budjetoinnilla toimivassa yrityksessä voidaan hyvin pitkälle ennustaa yrityksen tarvitsemaa käyttö-
pääomaa, eli käteistä. 
 
Yrityksen kassavirralla tarkoitetaan kassan läpi virtaavaa valuuttaa, eli yrityksen rahaliikennettä. 
Kassavirtaraportti kertoo yrityksen maksuvalmiuden eli sen paljon sillä on käytössä rahaa pakollis-
ten vähennysten kuten laskujen, lainan lyhennysten ja palkkojen jälkeen. (Rumpu 2020.) Hyvällä 
kassavirtasuunnittelulla pyritään pitämään yrityksen maksuvalmiutta sellaisena, että pakollisista 
laskuista, lyhennyksistä ja palkoista selvitään, mutta toisaalta rahaa ei tulisi turhaan pitää pankkiti-
lillä, vaan kaikki ylimääräinen tulisi saada tuottamaan. 
 
Pääomarakenteen suunnittelussa tulee huomioida se, että kuinka paljon yritys käyttää vieraan pää-
oman lainaa ja paljon katetaan omalla pääomalla.  Voisi luulla, että vakavaraisuutta ei voisi olla 
liikaa, eli sitä, että yritys pyörisi oman pääoman kautta ja vierasta pääomaa eli velkaa olisi vähän. 
Tätä voidaan kuitenkin pitää tehottamana siinä suhteessa, että yrityksen tarkoitus on luoda arvoa 
osakkeenomistajilleen. Optimaalinen pääomarakenne maksimoi yrityksen osakepääoman arvon 
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markkinoilla (Niskanen & Niskanen 2016, 267). Se, että yritys pyörittää liiketoimintaa pelkästään 
oman varallisuuden kautta ei ole tehokkaasta sillä yritys voi hankkia edullisempaa vierasta pää-
omaa hankinnoilleen.  
 
 

TAULUKKO 5.  Pääomarakenteen vaikutus oman pääoman tuottoon (muokattu) (Koski 2017, 69) 

 A-yritys B-yritys 

Liikevoitto (€) 60 000 60 000 

Oma pääoma (€) 300 000 700 000 

Oman pääoman tuottopro-
sentti 
 

10,67 % 6,86 % 

Oman pääoman tuotto (€) 32 000 48 000 

Vieras pääoma (€) 700 000 300 000 

Vieraan pääoman tuottopro-
sentti 
 

4 % 4 % 

Vieraan pääoman korko (€) 28 000 12 000 

 
Taulukossa 5 huomaamme kuinka kummallakin yrityksellä liikevoitto on sama, mutta A-yrityksellä 
on vierasta pääomaa 400 000 euroa enemmän. Velkavivun merkitys näkyy taulukossa selkeästi. 
A-yrityksen osakkeenomistajalle tarjoama tuottoprosentti on 10,67 verrattuna huomattavasti vaka-
varaisempaan B-yritykseen, joka tarjoaa tuottoa kuitenkin vain 6,86 prosenttia. Vakavaraisuudesta 
on kuitenkin hyötyä sillä, jos vieraan pääoman korko nousisi 4 prosentista 8 prosenttiin romahtaisi 
A-yrityksen tuottoprosentti 1,33 ja vakavaraisemman B-yrityksen tuottoprosentti laskisi kuitenkin 
vain 5,14. Tästä näemme termin rahoitusriski, jolla tarkoitetaan yrityksen oman pääoman tuotto-
prosentin herkkyyttä vieraan pääoman koron muutoksille.  
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4 TULOSLASKELMAN SUUNNITTELU 

Tuloslaskelman suunnittelu on yrityksen taloussuunnittelun merkittävämpiä vaiheita. Tuloslaskel-
man luonteen vuoksi monessa yrityksessä budjetointiprosessi nojaa vahvasti tuloslaskelmaan ja 
sen rakenteeseen. Ymmärtääkseen tuloslaskelman suunnittelua ja sen budjetointia tässä osiossa 
käydään läpi tuloslaskelman rakenne. 
 

4.1 Tuloslaskelman rakenne 

Tuloslaskelma kertoo konkreettisesti, kuinka paljon myyntituloja on kertynyt ja mitä kuluja tulojen 
ansaitsemiseksi on syntynyt (Niskavaara 2017, 49). Tuloslaskelmalla ilmoitetaan kuluneen vuoden 
menot ja tulot sekä mistä ne ovat muodostuneet. 
 
Kirjanpitoasetuksessa 1339/1997 on kirjattu tuloslaskelman rakenne. Tuloslaskelma voidaan las-
kea kululajikohtaisesti tai toimintokohtaisesti, ne eroavat toisistaan ”liikevoitto (-tappio)” välitulok-
seen saakka, jonka jälkeen niiden rakenne on samanlainen. Toimintopohjainen tuloslaskelma-
kaava on tarkoitettu lähinnä suurille yrityksille, joilla sen tekemiseen on kehittynyt sisäinen lasken-
tatoimi. Toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa kulujen ryhmiin sisältyy myös suunnitelman mukai-
set poistot. Kululajikohtaista tuloslaskelmaa käytetään yleisesti enemmän sillä kulut tulevat omassa 
luontaisessa järjestyksessä eikä toiminnoittain. Aatteellisille yhtiöille ja kiinteistöyrityksille on oman-
laiset, näistä eriävät tuloslaskelmat. 
 



  

22 

 
 
KUVIO 3. Kululajikohtainen tuloslaskelma (muokattu) (Kirjanpitoasetus 1339/1997, 1:1§) 

Kuviossa 3 näemme kululajikohtaisen tuloslaskelman rakenteen, josta on poistettu alaotsikot sel-
keyttämään rakennetta. Kululajikohtainen tuloslaskelma voidaan jakaa kolmeen eri osa-aluee-
seen: varsinaisen liiketoiminnan tuotot ja kulut, rahoituksen tuotot ja kulut sekä tilinpäätössiirtojen 
ja verojen muutokset. (Ikäheimo ym. 2019, 64.) Varsinaiseen liiketoimintaan voidaan laskea 
kaikki liikevaihdosta liikevoittoon (-tappioon) saakka. 

Varsinaisen liiketoiminnan tuotot ja kulut 

 
 
KUVIO 4. Kululajikohtaisen tuloslaskelman varsinaiset liiketoiminnan tuotot ja kulut (Kirjanpi-
toasetus 1339/1997, 1:1§) 
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Kuviossa 4 on esitetty kululajikohtaisen tuloslaskelman varsinaiset liiketoiminnan tuotot ja kulut. 
Tuloslaskelma lähtee liikevaihdosta. ”Liikevaihtoon luetaan tuotteiden ja palveluiden myynnistä 
saadut tuotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset, sekä arvonlisävero ja muut välittömästi 
myynnin määrään perustuvat verot” (Tomperi 2020, 138). Itse liikevaihdon laskemisen jälkeen siitä 
vähennetään valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos sekä valmistus omaan 
käyttöön. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos johtuu siitä, kun niiden arvoon 
sisältyy yrityksen jalostustoimintaa. Valmistus omaan käyttöön on oikaisu, jolla pyritään vähentä-
mään kuluja yrityksen omaan käyttöön valmistettujen hyödykkeiden menoista. (Tomperi 2020, 
102.) Vaihtoehtoisesti nämä voitaisiin kirjata suoraan menotilille vähennykseksi ja kalustotilille li-
säykseksi. Liiketoiminnan muut tuotot kertovat nimensä mukaisesti yrityksen saamista muista tu-
loista, jotka tulevat olennaisen liiketoiminnan ulkopuolelta. Esimerkiksi jos ruokakauppa vuokraa 
kaupasta toimitilaa kahvilalle, on kahvilan maksama vuokra liiketoiminnan muita tuottoja ruokakau-
pan näkökulmasta. 
 
Edellä mainittujen oikaisujen jälkeen kululajipohjaisella tuloslaskelmalla vastaan tulee itse liiketoi-
minnan kulut, joihin lasketaan alakategoriat kuten materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja 
arvonalentumiset sekä liiketoiminnan muut kulut. Käydään kyseisiä kulueriä vielä tarkemmin läpi 
avaamalla ne alaotsikkotasolla, joihin ne on jaettu kirjanpitoasetuksessa 1339/1997.  
 

 
 
KUVIO 5 Kululajikohtaisen tuloslaskelman materiaalit ja palvelut (Kirjanpitoasetus 1339/1997, 
1:1§) 

Kuviossa 5 on esitetty kululajikohtaisen tuloslaskelman materiaalit ja palvelut, sekä sen sisältämät 
alaluokat. Materiaalikuluissa olennainen erä on ostot tilikauden aikana, joka sisältää materiaalipi-
toiset ostot, kuten raaka-aineet ja tavaraostot. Kulu kirjataan kyseiselle tilille huolimatta siitä, onko 
se varastossa vai myyty. Varastojen lisäys tai vähennys korjaa tuloslaskelman ostoja tilikauden 
aikana. Varastojen lisäys vähennetään ostomenoista, sillä varasto on kasvanut. Ulkopuolisilla pal-
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veluilla tarkoitetaan vaihto-omaisuuteen liittyviä työpitoisia ostoja kuten alihankintatyötä. Ulkopuo-
lisille palveluille ominaista on se, että ne myydään edelleen, eli niiden kulut lasketaan yleisesti tuot-
teen hintaan. Kulut, joissa yritys on itse loppukäyttäjä kuten puhtaanapitopalvelu kirjataan kuluksi 
liiketoiminnan muihin kuluihin. (Leppiniemi & Kykkänen 2019, 136–137.) 
 

 
 
KUVIO 6 Kululajikohtaisen tuloslaskelman henkilöstökulut (Kirjanpitoasetus 1339/1997, 1:1§) 

Kuviossa 6 on esitetty kululajikohtaisen tuloslaskelman henkilöstökulut alaluokkineen. Henkilöstö-
kuluihin sisällytetään palkkojen lisäksi kaikki lakisääteiset henkilösivukulut eli työnantajan sairas-, 
työeläke-, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Henkilöstökulut jaetaan tulos-
laskelmalla kuitenkin useampiin lajeihin, sillä palkat ja palkkiot saavat sisältää vain yrityksen raha-
palkat. Edellä mainitut sivukulut sekä luontaisedut tulisi jakaa omille alalajeillensa kohtien henki-
lösivukulut, eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut alle. Yrityksellä on mahdollisuus myös merkitä 
kaikki päälajin henkilöstökulujen alle mutta silloin tilinpäätöksen liitetiedoissa tulee kuitenkin eritellä 
kulut omille alalajeille. (Tomperi 2020, 102.)  
 
Seuraavana kohtana ennen liikevoittoa (-tappiota) tuloslaskelmalla käydään läpi poistot ja arvon-
alentumiset. Aiemmin, kun tarkastelimme taseen rakennetta, todettiin poistojen merkitys yrityksen 
taloudellisen tilanteeseen. Tässä kohtaa käydään läpi, miten poistot ja arvonalentumiset näkyvät 
juuri tuloslaskelmalla.  
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KUVIO 7. Kululajikohtaisen tuloslaskelman poistot ja arvonalentumiset (Kirjanpitoasetus 
1339/1997, 1:1§) 

Kuviossa 7 on esitetty poistot ja arvonalentumiset jotka sisältävät kolme eri kohtaa: suunnitelman 
mukaiset poistot, arvonalentumiset pysyvistä hyödykkeistä sekä arvonalentumiset vaihtuvista vas-
taavista (Ikäheimo ym. 2019, 65). Suunnitelman mukaiset poistot käsittelevät aikaisemmin mainit-
tujen investointien kustannusten jakamista niiden käyttöiän mukaan useammille tilikausille. Arvon-
alentumisia kirjataan, koska tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta 
ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti (Kirjanpitolaki 1376/1997, 3.2 §). 
Arvonalentumisilla vähennetään omaisuuserien arvoa, kun huomataan niiden arvon laskeneen py-
syvästi. 
 
Liiketoiminnan muut kulut ovat tuloslaskelman kahdeksas kohta ja asettuu viimeiseksi kategoriaksi 
ennen liikevoittoa (-tappiota). Liiketoiminnan muihin kuluihin lasketaan muut varsinaisesta liiketoi-
minnasta johtuvat kulut. Näitä ovat muun muassa vuokra-, vapaaehtoiset henkilö-, mainos-, ener-
gia-, korjaus-, matka-, posti- ja kokouskulut (Tomperi 2020, 102). Yhteistä näillä kuluilla on se, 
etteivät ne suoraan ole varsinaisen liiketoiminnan kuluja, vain sitä tukevia kuluja.  
 
Liikevoitto (-tappio) on varsinaisen liiketoiminnan tuottojen ja kulujen erotus. Kirjauksia pohditta-
essa tulisi miettiä tarkkaan liittyykö tuotto- tai kuluerä varsinaiseen liiketoimintaan vai ei. Sillä kirja-
taanko kulu liikevoiton ylä- vai alapuolelle tuloslaskelmalla on suuri merkitys, koska liikevoitto on 
keskeisimpiä eriä arvioitaessa liiketoiminnan menestystä. (Ikäheimo ym. 2019, 66.) 
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Rahoituksen tuotot ja kulut 

 
 

KUVIO 8. Kululajikohtaisen tuloslaskelman rahoitustuotot ja -kulut ja niiden jälkeinen voitto ennen 
tilinpäätössiirtoja ja veroja (Kirjanpitoasetus 1339/1997, 1:1§) 

Kuviossa 8 on esitetty rahoitustuottojen ja -kulujen alakategoriat, joiden vähennyksen jälkeen tu-
loslaskelmalla on voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Rahoitustuottoihin ja kuluihin kirjataan 
liiketoiminnan rahoituksen vaikutus tulokseen. Rahoituskulut ovat niitä korvauksia mitä maksetaan 
vieraan pääoman antajalle. Vieraasta pääomasta tehtävien kuluerien vähennyksen jälkeen 
saamme summan, joka lasketaan tuotoksi omalle pääomalle. Tämä summa jää tuotoksi omistajille 
sekä tuloverotuksen kautta valtiolle. Rahoituksen tuotot ja kulut ovat riippuvaisia yrityksen rahoi-
tusrakenteesta, eli miten toimintaa on rahoitettu vieraan ja oman pääoman ehdoilla ja minkä hin-
taista vierasta pääomaa yritys on saanut. (Ikäheimo ym. 2019, 67.) Rahoitustuottojen jälkeen tu-
loslaskelmalla merkitään voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, tämä kertoo juuri kysei-
sen tilikauden voiton mutta siitä pitää vielä vähentää aikaisempien vuosien tilinpäätössiirrot ja tie-
tysti osuus valtiolle verojen muodossa. 
 



  

27 

 
 
KUVIO 9. Kululajikohtaisen tuloslaskelman tilinpäätössiirrot ja verot ennen tilikauden voittoa (Kir-
janpitoasetus 1339/1997, 1:1§) 

Kuviossa 9 on esitetty tilinpäätössiirrot ja sen alaluokat sekä verot. Tilinpäätössiirrot ja verojen 
muutokset liittyvät yrityksen tuloverotuksen ratkaisuihin. Yrityksillä on elinkeinovero- ja konser-
niavustuslain tarjoamin mahdollisuuksin oikeus suunnitella verotettavan tulonsa muodostumista. 
Nämä erät ovat tuloksenjärjestelyeriä, joilla on verotettavaan tulokseen liittyvä motiivi. Tuloverojen 
jälkeen tuloslaskelmalle ei jää enää muita vähennyksiä ja viimeisenä kohtana ilmoitetaan tilikauden 
voitto (-tappio). Voitto lisää yrityksen tulevaa omaa pääomaa ja tappio pienentää sitä. 

4.2 Tuloslaskelman suunnittelu 

Tuloslaskelman suunnittelu on tehokas tapa ennakoida yrityksen tulevan vuoden kuluja. Varsinkin 
pienemmässä liiketoiminnassa tuloslaskelman suunnittelu voi olla hyvin lähellä budjetin tekemistä. 
Tuloslaskelman suunnittelu täysin tuossa muodossa ei ole mielekästä, sillä tuloslaskelmalla on kui-
tenkin vain kululajien summat. Yrityksen tulisi pyrkiä tarkemmin suunnitelmaan tuloslaskelmaa, että 
siitä olisi konkreettista hyötyä. Seuraavaksi perehdytään kolmeen kategoriaan, joiden ennustami-
nen tuloslaskelmalla on tehokasta yrityksen taloudellisen tulevaisuuden suunnittelussa. Poistot 
ovat tietysti tärkeä osa tuloslaskelmaa niistä tehtävien jaksotusten takia mutta poistojen suunnittelu 
on otettu tässä opinnäytetyössä huomioon osana taseen suunnittelua, poistojen vaikutus silti hei-
jastuu suoraan tuloslaskelmalle.  
 
Myynnin suunnittelu on tärkeä vaihe, jolla pyritään arvioimaan yrityksen tilikauden aikana saatavia 
rahavirtoja. Myynnin suunnittelulla on suora vaikutus liikevaihtoon. Myynnin suunnittelu voi tyhjältä 
pöydältä olla todella hankalaa ja tässä saatetaan mennä pahasti pieleen. Yritystoiminnan jatkuttua 
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pidempään on helpompi arvioida myyntiä, kun voidaan hyödyntää aikaisempien vuosien dataa. 
Tärkeää on huomioida, että tuloslaskelman suunnittelussa tämä on ainoa kohta missä suunnitel-
laan yritykselle tulevia rahavirtoja, kaikissa muissa kohdissa suunnitellaan kuluja, siksi tämä poik-
keaa muista. Myyntiin painottuvissa organisaatioissa painotetaan usein liikevaihdon kerryttämistä. 
Myyjille on budjetoitu myyntitavoitteet, jolla arvioidaan vuoden aikana tapahtuvaa myyntiä. Toinen 
hyvin tyypillinen ajattelutapa on katetuotto, jossa hintoja ja kustannuksia tarkastellaan myyntikat-
teen avulla. 
 
Myyntikate voidaan laskea absoluuttisena arvona vähentämällä liikevaihdosta muuttuvat kustan-
nukset. Myyntikatetta käytetään erityisesti tukku- ja vähittäiskaupan parissa. Erityisen hyödyllistä 
on seurata myyntikatteen kehittymistä sisäisesti. (Alhola & Lauslahti 2002, 138.) Myyntikate kertoo 
kuinka paljon tuotteesta jää arvoa yritykselle, kun siitä on vähennetty siitä aiheutuvat muuttuvat 
kustannukset. Myyntikatteella tulisi pystyä kattamaan kaikki muut kulut. Myyntikatteen avulla myyn-
nin suunnittelu ei yksinään ole mielekästä, vaan rinnalle kannattaa usein ottaa myös käyttökate. 
 
Käyttökatetta voidaan pitää parempana tunnuslukuna esimerkiksi yritysten välisiin vertailuihin. 
Käyttökate on myyntikate, josta on vähennetty muuttuvien kulujen lisäksi kiinteät kustannukset. 
Yleisesti sekä käyttö-, että myyntikate esitetään prosentuaalisessa muodossa, jossa sen absoluut-
tinen arvo on jaettu suhteessa liikevaihtoon. Käyttökatteella on tunnuslukuna heikkoutensa sillä, 
jos yritys omistaa sen tuotantovälineet eivät niistä syntyvät kustannukset nouse käyttökatteelle, 
sillä siihen ei oteta huomioon poistoja. Jos yritys on hankkinut sen tuotantovälineet leasingilla, niin 
sen aiheuttamat kulut puolestaan näkyvät käyttökatteessa. (Alhola & Lauslahti 2002, 139.) 
 
Myyntikatteen avulla voidaan seurata tiettyjen tuotteiden ja palveluiden kannattavuutta sekä pohtia 
onko niitä kannattavaa jatkaa. On hyvä huomioida, että tapauksessa, vaikka myyntikate olisi nega-
tiivinen se ei suoraan tarkoita, että tuote tai palvelu tulisi lopettaa. Tämän kaltainen tuote tai palvelu 
voi olla niin sanottu sisäänostotuote jolla asiakas saadaan sisälle esimerkiksi kauppaan, jolloin hä-
nelle voidaan tarjota myös muita tuotteita. Tästä hyvä esimerkki tulee suomalaisista ruokakaupoista 
ja niiden mainostamista kahvi tarjouksista, sillä niitä myydään normaalisti todella pienellä katteella. 
Kun kaupalla on paljoustarjous esimerkiksi kymmenellä eurolla kolme pakettia kahvia, yritys tekee 
hyvin todennäköisesti tappiota siinä toivossa, että asiakas päätyy ostamaan myös muita tuotteita.  
 
Henkilöstökulujen suunnitelulla on vaikutus sen omaan tuloslaskelman kategoriaan. Henkilöstöku-
lujen suunnittelu on tärkeää siltä osin, että sen aiheuttamat kustannukset saattavat olla yritykselle 
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suuria. Henkilöstökulujen suunnittelu on pitkälti kuitenkin yksinkertaista, jos on mahdollista enna-
koida työntekijöiden tarve. Esimerkiksi jos tiedetään, että yrityksen palveluksessa on kymmenen 
työntekijää eikä nähdä tarvetta palkata uusia työntekijöitä, on melko yksinkertainen laskutoimitus 
laskea heistä aiheutuvat kokonaiskustannukset tulevalle vuodelle. Yrityksissä tässä käytetään 
apuna FTE-laskentaa. FTE on lyhenne sanoista full-time equivalent, joka on laskentayksikkö, jonka 
avulla työntekijöiden määrää voidaan verrata keskenään vaikka niiden suorittamat työtunnit vii-
kossa olisivatkin erisuuruiset (Eurostat 2020). Tämän avulla voidaan arvioida syntyviä kustannuk-
sia työtehtävistä, jotka eivät työllistä täyspäiväisiä työntekijöitä, vaan jotka täytetään osa-aikaisten 
työntekijöiden avulla. 
 
Vuokrien suunnittelulla on vaikutus liiketoiminnan muihin kuluihin. Toimipisteiden ja kiinteistöjen 
vuokrat saattavat olla pienille- ja keskisuurille yrityksille todella merkittävä kuluerä, joka tulisi arvi-
oida mahdollisimman tarkasti tulevalle tilikaudelle. Vuokria on suoraviivaista suunnitella sillä tilikau-
den aikana maksettavat vuokrat tiedetään jo etukäteen vuokrasopimuksesta ja suunnittelussa voi-
daan siten etukäteen huomioida mahdollinen vuokrankorotus. 
 
Tuloslaskelman kohtia voidaan näin suunnitella monesta eri näkökulmasta. Tuloslaskelmaa tuskin 
missään yrityksessä lähdetään kuitenkaan suunnittelemaan täysin puhtaasti sillä nimellä. Tuloslas-
kelman suunnittelu tulee osana yritysten budjetointia ja jotkin yritykset ja liiketoiminnat saattavat 
käyttää tuloslaskelmaa juuri budjetoinnin pohjana.  
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5 BUDJETOINTI 

Budjetointi on suunnittelun ja ohjauksen työkalu, jolla pitkän aikavälin tavoitteita voidaan jakaa pie-
nemmiksi osiksi tiettyyn ajanjaksoon koskeviksi taloudellisiksi tavoitteiksi. Budjetointiin pitäisi huo-
mioida itse budjetin suunnittelun lisäksi myös toteutus ja seuranta. Budjetti eroaa suunnitelmista 
sillä niiden tavoitteisiin on sitouduttu. (Suomala ym. 2018, 126.) 
 
Budjetointi ohjaa yrityksen toimintaa. Budjetteja voidaan muodostaa joko autoritaarisesti tai demo-
kraattisesti. Autoritaarisessa, ylhäältä alaspäin mallissa, johto on asettanut tavoitteet ja rajat, jonka 
piirissä organisaation tulee toimia. Budjetti jalkautetaan ylhäältä alaspäin ja sen hyötynä on tehok-
kuus. Demokraattisessa budjetoinnissa puolestaan budjetin toteuttamisesta myöhemmin vastaavat 
ovat mukana budjetoinnissa, ja laativat siten oman ehdotuksen, joka viedään johdolle. Tämä pro-
sessi vie aikaa ja resursseja. (Jormakka ym. 2015, 169.) Todellisuudessa useasti yritykset käyttä-
vät jotain näiden välimaastossa olevaa toimintamallia. 
 
Budjetin tulisi toimia yrityksen henkilöstölle ohjenuorana mitä seuraamalla pysyttäisiin tavoitteissa. 
Se ei kuitenkaan saa kuristaa yritystoimintaa niin, että mahdollinen myynti kärsisi sen perusteella, 
koska budjettiin ei mahdu enää tarvittavia hankintoja. Budjetin tulisi antaa rajat minkä parissa toi-
mitaan mutta samalla sen tulisi sallia pienet muutokset, jos niitä voidaan rationaalisesti perustella. 
 
Omistajien odottaman tulostavoitteen takia yrityksen on laadittava tulosbudjetti (Pellinen 2017, 69). 
Tulosbudjetin määrittäminen toimialasta ja yrityksentoimenkuvasta riippuen on kuitenkin hankalaa, 
mutta hyvin tehty tulosbudjetti toimii yritykselle myös ennusteena. Toinen yrityksen rahoitusaseman 
kannalta tärkeä osa budjettia on ennustettu tase.  
 
Budjetointi tulisi aloittaa myynnin ennakoimisella ja niin sanotulla myyntibudjetilla. Vihjeitä ja en-
nusteita tähän voidaan saada itse myyjiltä, tilauskannasta, asiakaskyselyistä ja kasvuennusteita 
tekeviltä asiantuntijoilta. Yleisemmäksi tavaksi kuitenkin on vakiintunut asiakassuhteista vastaa-
vien työntekijöiden ennusteet. Toinen mahdollinen keino on tietysti verrata suunnitteilla olevaa 
myyntibudjettia edellisvuoden toteutuneeseen myyntiin. (Pellinen 2017, 76.) Yrityksissä voidaan 
edellisvuoden toteuma nostaa suunniteltavan budjetin pohjaksi. Tätä voidaan korjata syöttämällä 
edellisen lukemien päälle uusi budjetoitava arvo. Toinen keino suunnitella budjettia on erilaisilla 
yleisillä ajureilla, eli kertoimilla. Ajureista kerron lisää luvussa 6.3. 
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Toisena vaiheena budjetoinnissa tulisi ottaa huomioon toimintamenojen ennakointi, valmistus- ja 
varastobudjetointi. Tällä tarkoitetaan sitä, kun tuleva myynti on pyritty ennustamaan mahdollisim-
man tarkasti, tulisi seuraavaksi pyrkiä varastoimaan tuotetta mahdollisimman hyvin tulevaa vuotta 
varten. Tuotantosuunnitelman perusteella valmistuksen aiheuttamat kustannukset voidaan selvit-
tää ja valmistautua näihin mahdollisimman tarkasti. (Pellinen 2017, 77.) Tässä vaiheessa tulisi kar-
toittaa muuttuvat sekä kiinteät kulut mahdollisimman pitkälle. Vaihe on vahvasti alakohtainen ja 
tähän vaikuttaa tapa millä yritys tekee tulosta.  
 
Henkilöstökulut ovat useasti asiantuntijaorganisaatioissa suuret ja niiden kartoitus on tärkeimpiä 
vaiheita budjetin muodostumisessa. Henkilöstökustannuksia voidaan budjetoida todella tarkasti, 
mutta lähtökohtaisesti kustannuspaikalle pitää ensin selvittää FTE-luku. Tämän jälkeen tulisi arvi-
oida kuukausipalkat työntekijöille esimerkiksi toimialan työnimikkeiden keskimääräisillä kustannuk-
silla. Lisäksi, jos on tarpeellista, voidaan huomioida sunnuntai ja arkipyhien kustannukset. Kun 
palkkamenot, ovat laskettu voidaan automaatiolla laskea suoraan palkoista aiheutuvat eläkekulut 
ja muut henkilösivukulut koko vuodelle. 
 
Neljäntenä vaiheena, kun sekä myynti, että kulut ovat budjetoitu tulisi suunnitella yrityksen rahoi-
tusta käyttöomaisuusbudjetin mukaisesti. Yritysjohdon odotetaan tekevän investointeja tulevien 
myyntitulojen varmistamiseksi. Rahaa sitoutuu muuttuvien kulujen muodossa raaka-aineisiin ja tuo-
tevarastoihin. Isommilla yrityksillä saamisilla on tapana kasvaa, eli rahaa sitoutuu myös myyntisaa-
misiin. (Pellinen 2017, 81.) 
 
Viimeisessä budjetoinnin vaiheessa otetaan huomioon skenaariot ja herkkyysanalyysi. Tällä tarkoi-
tetaan sitä, että pyritään tekemään eri skenaarioita ja katsomaan miten se vaikuttaa yrityksen tu-
lokseen. Yleisesti käytössä on kolmen eri skenaarion tekeminen, jotka ovat huonoin, paras ja to-
dennäköisin. (Pellinen 2017, 82.) Yksi suurimpia syitä miksi toimeksiantaja halusi investoida ta-
loussuunnittelusuunnittelujärjestelmään, oli juuri skenaarioiden luominen. Heidän aikaisemmassa 
toimintamallissaan tallaisten skenaarioiden luominen oli todella raskasta ja aikaa vievää. Uudessa 
taloudensuunnittelujärjestelmässä heillä on mahdollista luoda eri skenaarioita liiketoiminnasta ja 
niitä on helppo päivittää toteuman perusteella ajan tasalle. 
 
On hyvä huomata kuinka normaali budjetointiprosessi sisältää melkein juuri ne asiat mitä tuloslas-
kelmalta voidaan suunnitella. Tämän kaltainen budjetointi on hyvin tyypillistä yrityksissä ja se on 
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saavuttanut melkein vakion aseman. Budjetoinnin vaihtaminen muihin taloussuunnittelun keinoihin 
on toki mahdollista mutta tämä vaatii monesti muutoksia myös yrityskulttuurissa. Yleisimpänä uu-
distuksena vakiomuotoisen budjetoinnin rinnalle on muodostunut rullaava budjetointi, jolla pyritään 
rikkomaan tilikausien aiheuttamat riippuvuudet kalenteriin.  

5.1 Rullaava budjetointi ja ennustaminen 

Yrityksen talouden ennustamisen sanan varsinaisessa merkityksessä ei tietenkään ole mahdollista 
(Ikäheimo ym. 2019, 155). Budjetoinnin yhteydessä sillä tarkoitetaan todennäköistä taloudellista 
tulosta. Ennusteet ja edellä mainittu rullaava budjetointi menevät kuin käsi kädessä. Uudet ennus-
teet ovat se syy, minkä takia yrityksessä pyöritetään budjetointikierroksia (Åkerberg 2017, 103).  
 
Yrityksen strategiatyön aikana laaditaan tulos-, tase- ja kassavirtaennusteet suunnitellun strategian 
pohjalta (Ikäheimo ym. 2019, 146).  Ymmärtääkseen mitä ennusteilla arvioidaan, on tärkeä hah-
mottaa niiden komponentit. Tulosennusteella viitataan siihen tulokseen, mikä saadaan tuloslaskel-
man suunnittelun jälkeen. Tuloslaskelman viimeinen rivi tilikauden voitto (-tappio) kertoo yrityksen 
ennustetun tilikauden tuloksen. Tase-ennusteilla viitataan taseen suunnittelun kautta tapahtuvaan 
lopputulokseen, joka asettaa taseen tavoite rakenteen seuraavalle tilikaudelle. Kassavirtaennus-
teita muodostetaan suunnittelun yhteydessä, kun varmistetaan yritykselle sellaiset kassavirrat, että 
kaikista lyhyen aikavälin pakottavista maksuista varmasti selvitään. 
 
Toimeksiantajalla ennusteita ei aikaisemmin ole päästy juuri käyttämään aikaisempien järjestel-
mien kyvyttömyyden vuoksi. Uuden investoidun taloussuunnittelujärjestelmän avulla ennusteiden 
luominen on tehty sovelluksen sisäisten versioiden kautta helpoksi, jolloin yrityksen johto saa pa-
rempia ennusteita yrityksen tulevaisuudesta. 
 
Rullaava budjetointi on nimensä mukaisesti budjetoinnin tapa, jossa ennusteita pyritään laatimaan 
ja suunnittelemaan eteenpäin normaalia budjetointi kautta eli tilikauden kahtatoista kuukautta pi-
demmälle aikavälille. Tällöin budjetointia ei sidota tilikauteen. Rullaavassa budjetissa täydennetään 
tietoja toteutuneiden lukujen perusteella. Tämä mahdollistaa sen, että yrityksellä on koko ajan käy-
tössään oleva ajantasainen budjetti eikä väliin muodostu tyhjiä budjetoimattomia aikoja. Rullaa-
vaan budjetoinnin ja sen perusteella tehtävän ennustamisen on väitetty sopivan juuri nykypäivän 
nopeutta ja joustavuutta edellyttävään yrityskulttuuriin. (Jormakka ym. 2015, 183.) 
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Alalla puhutaan myös rullaavasta ennustamisesta, joka on pitkälti täysin sama asia, ja jonka suosio 
on kasvanut vuosi vuodelta käytännössä kahdesta syystä. Ensimmäinen syy johtuu siitä, että no-
teerattujen eli pörssissä osakkeitaan kauppaavien yritysten tulee tiedottaa markkinoilla taloudellista 
kehitystään koskevat odotukset. Mikäli näissä odotuksissa tapahtuu yllättäviä muutoksia, tulisi hei-
dän ilmoittaa tästä osakkeiden omistajalle tulosvaroituksella. Tilanteissa missä osakkeenomistajat 
ovat sitä mieltä, että heitä on johdettu harhaan, tulee yrityksen johdon perustella, miten markkinoille 
annettuun informaatioon on päädytty. Rullaavassa ennustamisessa nähdään helpommin ja nope-
ammin markkinan dynaamiset muutokset ja pystytään reagoimaan niihin muutoksiin paremmin. 
Toisena syynä on yritysten halu tukea omaa suunnittelua. Feedforward control tarkoittaa tapaa 
kontrolloida yrityksen taloutta seuraamalla juuri esimerkiksi tunnuslukuja. Näin voidaan reagoida 
nopeasti, kun huomataan, ettei yritys tai yksikkö pysy tavoitteissaan. (Ikäheimo ym. 2019, 161.) 
Rullaavalla ennustamisella ei voida käytännössä korvata kokonaan normaalia budjetointia, sillä sil-
loin tarvitaan jotain muuta mekanismia pitämään tavoitteita yllä. Suurin hyöty kuitenkin saadaan, 
kun käytetään tapoja päällekkäin, ja hyödynnetään molempien hyvät puolet, kunhan se on yrityk-
selle kustannustehokasta eikä siitä koidu liian suuria kustannuksia. 

5.2 Budjetoinnin ongelmat 

Perinteinen budjetointi on saanut viime vuosina paljon kritiikkiä kohdalleen. Perinteinen budjetointi 
on johtamisjärjestelmä, johon uppoaa helposti resursseja yritykseltä. Budjeteissa harvoin onnistu-
taan vastaamaan strategian ydinkohtiin (Åkerberg 2017, 39). Budjetointiprosessissa tulisi ehdotto-
man tarkasti huolehtia siitä, että se vastaa yrityksen strategisia vaatimuksia eikä sitä tulisi tehdä 
vain sen takia, että niin on aikaisemminkin tehty. Monesti tämänkaltaiset, vanhat rutiinit, saattavat 
jäädä elämään yrityksiin ja niistä ei välttämättä saada enää hyötyä. 
 
Åkerberg listaa budjetoinnin sudenkuopiksi (2017, 39) seuraavia asioita: ennusteiden luotettavuus, 
tavoitteiden asettamisen haasteellisuus, varoitukset tulevista ongelmista, kehittämistä tukeva ilma-
piiri, omistaja-arvon luonti ja palkitseminen. Näistä mielestäni ennusteiden luotettavuuteen ja va-
roituksiin tulevista ongelmista voidaan saada etua juuri laadukkaalla taloussuunnittelukokonaisuu-
della. Tulevaan voidaan paremmin varautua, kun saadaan reaaliajassa informaatiota, jossa on alati 
päivittyvää dataa ennusteista ja näkymistä tulevaan. Luotettavuuteen tämänkaltainen järjestelmä 
vaikuttaa positiivisesti, kun saadaan helpommin validoitua dataa yhdessä paikassa. Ilmapiiriin ja 
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tavoitteiden asettamisen haasteellisuuteen ei tietenkään voida taloussuunnittelujärjestelmällä vai-
kuttaa. Nämä ovat asioita, jotka ovat ja tulevat aina olemaan haasteellisia perinteisessä budjetoin-
tiprosessissa. Samoin kuin palkitsemisen ongelma, johon on kuitenkin erittäin yksinkertainen rat-
kaisu: ei käytä budjetteja palkitsemisperusteena (Åkerberg 2017, 47). 
 
Budjetoinnin yhtenä ongelmana on lisäksi se, että tehtäessä budjetointia demokraattisesti saattavat 
ihmiset asettaa itselleen huomattavasti helpompia tavoitteita, kuin on tarkoitus. Myyntiä ennustet-
taessa työntekijät arvioivat tulevat myyntinsä alakanttiin, että heille asetetut tavoitteet ovat helposti 
saavutettavissa. Tähän tavoitteeseen, jos vielä lisätään jokin bonus, se kasvattaa entisestään on-
gelmaa, jossa budjetoinnin tavoitteita hyväksikäytetään väärin. Autoritaarisesti toimivassa budje-
toinnissa ongelmaksi muodostuu, että yrityksen johdosta saatetaan asettaa liian tiukkoja tavoitteita, 
sillä heillä ei ole tarkkaa käsitystä ruohonjuuritason liiketoiminnasta. 

5.3 Tunnusluvut ja mittaristo 

Yrityksen tulee pystyä seuraamaan, miten budjetti tehoaa ja kuinka budjetin rajoissa pysytään. Tätä 
voi seurata katsomalla kirjanpidon toteumaa mutta kokonaisvaltaisemman käsityksen saa rakenta-
malla tunnusluvuista mittariston yrityksen talouden raportointia ja seurantaa varten. Tunnuslukuja 
on laskentatoimen parissa satoja, ja niiden valitseminen saattaa olla todella hankalaa. Tunnuslu-
kujen valintaan tulisi siten investoida aikaa, jotta saadaan rationaalisesti päätettyä ne tunnusluvut, 
jotka kattavat kaikki yleisesti seurattavat asiat. Nämä asiat ovat kannattavuuden, vakavaraisuuden 
ja maksuvalmiuden seuraaminen. Tunnuslukujen määrityksen kannalta olisi olennaista pystyä hah-
mottamaan juuri se mitä halutaan seurata.  
 
Mittarit kääntävät huomion tiettyyn esitettyyn asiaan. Ilman jatkuvaa mittausta ja raportointia, monet 
asiat jäävät huomioimatta. Jos yrityksessä ei tehdä jatkuvaa seurantaa ja raportointia, voi tämä 
johtaa tilanteeseen, ettei yrityksen talouden kannalta keskeisimmistä asioista tiedetä, kuten juuri 
pääomarakenteesta. Mittarit ovat olennainen osa talousjohtamista, kun niitä käytetään tavoitteen 
asettamisen ja tulosten seuraamiseen. Mittaamisessa on monia etuja suhteessa laadulliseen tie-
toon. Monet mittaukset perustuvat vakioituun menetelmän käyttöön ja numeraalinen tieto on siten 
luotettavaa. Mittauksille pitää asettaa tiettyjä tarkkoja kriteerejä ja pitää ottaa huomioon, että mit-
taamisen suorittaja on kohteista riippumaton laskentatoimen henkilö. (Pellinen 2019, 45–46.)  
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Tunnuslukujen avulla mittaamisessa pitää tarkasti ymmärtää, mitä mittaus kertoo ja mihin se vai-
kuttaa. Mittareiden väärin tulkitseminen saattaa aiheuttaa vakavia seurauksia yrityksessä, jos ne 
tarttuvat vääriin toimiin virheellisesti tulkitun mittarin takia. Mittari kuitenkin kertoo vain sen mitä sen 
kaava siltä velvoittaa. Mittari ei osaa ottaa huomioon mahdollisia poikkeuksia yritysrakenteessa tai 
tuloksessa. 
 
Asetettuja tunnuslukuja tulisi seurata tasaisesti koko tilikauden ajan, jolloin niiden luoma koko-
naisuus on paremmin hallussa. Varsinkin pienemmillä yrityksillä, joilla tuloslaskelmalla ja taseella 
ei ole vielä paljon lukuja saattavat tunnusluvut lyhyellä aikavälillä reagoida voimakkaasti, kun niille 
syötettävät arvot vaihtuvat. 
 
Tunnuslukujen seuranta on tällä hetkellä vahvassa trendinomaisessa kasvussa. Tämä johtuu siitä, 
että nykyiset taloussuunnittelu- ja kirjanpitojärjestelmät mahdollistavat reaaliaikaisten tunnusluku-
jen seuraamisen. Tunnuslukuja saadaan nykyään helpommin käyttöön jopa pienten ja keskisuurten 
yritysten parissa. 
 
On hyvä muistaa, että tunnuslukuja ei ole mielekästä päättömästi verrata mihin tahansa yritykseen. 
Vertailtavat kohteet tulisivat olla aina samaa toimialaa ja kokoluokkaa. (Niskanen & Niskanen 2016, 
130–134.) Yrityksen johdon olisi tärkeää seurata valitsemiensa tunnuslukujen kehittymistä oman 
yrityksen sisällä, jolloin muutokset havaitaan nopeasti. Esimerkiksi vakavaraisuuden tunnusluvun 
laskeminen voisi olla todella paha tilanne yrityksen jatkuvuudelle, jos sen vieraanpääoman eh-
doissa olisi siihen sidottuja kovenantteja, eli lainojen ehtoja yrityksen pääomarakenteesta. Ehdon 
rikkoutuessa lainoittaja voi nostaa vaatimaansa korkoa, tai pahimmillaan vaatia lainan maksamista 
takaisin välittömästi. 
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6 KÄYTTÖOHJEEN LAATIMINEN 

Sain tehtäväksi toimeksiantajalta laatia heidän valitsemaansa taloussuunnittelujärjestelmään rää-
tälöidyn käyttöohjeen. Itselle tämä oli todella mieluinen tehtävä, sillä olen kiinnostunut johdon las-
kentatoimesta ja taloussuunnittelusta. Pääsin mukaan seuraamaan alusta alkaen projektiryhmän 
toimintaa ja käyttöönoton eri vaiheita järjestelemän valinnasta lähtien. 

6.1 Toimeksiantajan lähtötilanne 

Lähtötilanteessa toimeksiantajalla taloussuunnittelussa ja ennusteiden tekemisessä käytettiin pää-
sääntöisesti Exceliä, josta tuotokset ne vietiin raportointia varten eri sovellukseen. Heillä ei ollut 
käytössä eritoten taloussuunnittelulle tarkoitettua järjestelmää. Tämä prosessi oli kasvanut todella 
raskaaksi yrityksen liiketoiminnan kasvaessa. Kyseisen kaltainen Excel-budjetointi on ehdottomasti 
mahdollista ja aivan kelpo tapa pienillä sekä keskisuurilla yrityksillä. Kuitenkin tilanteessa, jossa 
yrityksen liiketoiminta on kasvanut isoksi, alkaa tämän kaltainen Excel-suunnittelu olemaan raskas 
prosessi ylläpitää. Excel-budjetointi ei yleisesti skaalaudu kovin hyvin yrityksen kasvaessa, joka 
tarkoitti sitä, että controlling-palvelut kärsisivät jatkossa liikeyksiköiden kasvusta. Yrityksen budjetit 
ja ennusteet olivat hajautettuna erillisiin Excel-tiedostoihin, ja kokonaisuuden hallinta oli muodos-
tunut raskaaksi. Budjetointi ja ennustaminen ovat toimeksiantajayrityksessä liiketoimintalähtöistä. 
Jatkossa yrityksessä haluttaisiin paremmin osallistuttaa kenttää budjettien ja ennusteiden muodos-
tamisessa. 
 
Lähtötilanteessa toimeksiantajalla ei ollut mahdollisuutta rullaavaan ennustamiseen ja budjetointiin. 
Talouden ennustaminen ja tulevaisuuden näkymät katkesivat aina kalenterivuoden loppuun. Yri-
tyksen tarkoitus oli investoimalla taloussuunnittelusuunnittelujärjestelmään parantaa heidän cont-
rolling-palveluiden skaalautuvuutta muun yrityksen kasvaessa, sekä parantaa kokonaisuuden hal-
lintaa. Uuteen taloussuunnittelujärjestelmään investoiminen toki tekee myös toimeksiantajasta viih-
tyisämmän ja varteenotettavamman työnantajan laskentatoimen parissa. 
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Taloussuunnittelujärjestelmän valinta 

Investointi taloussuunnittelujärjestelmään oli siinä määrin merkittävä, että toimeksiantaja selvitti 
huolella potentiaalisia vaihtoehtoja ennen kuin pyysi niistä tarjouksia. Tärkeimpiä toiminnallisia vaa-
timuksia oli useita mutta niistä merkittävimmät olivat muun muassa: monipuolisen ajuripohjaisen 
suunnittelun mahdollistaminen, kustannusallokaatiot, sisäisten erien eliminointien automaatio 
kumppanikoodien perusteella, poistojen jaksotusten automaattinen laskeminen, taseen päivittymi-
nen suoraan tuloslaskelman toteumasta, taseen jakaminen segmenteille/kustannuspaikoille/yksi-
köille/liiketoiminta-alueittain ja kassavirtalaskelmien automatisointi. Itse järjestelmälle oli tarkkoja 
perustietojen hallintaan ja liittymien väliseen toimintaan asetettuja vaatimuksia. Vaatimuksena oli, 
että järjestelmä saadaan osaksi toimeksiantajan nykyistä IT-arkkitehtuuria, ja nykyinen data saa-
daan siirtymään nykyisistä järjestelmistä helposti käytettäväksi uuteen taloussuunnittelujärjestel-
mään. Investoitavasta järjestelmästä pyrittiin selvittämään millaista sisällöllistä kehitystä järjestel-
mään on tulossa, ja miten kyseiset päivitykset ajettaisiin järjestelmään. 

Oletetut hyödyt toimeksiantajalle  

Nykyinen prosessi on toimeksiantajalla todettu tehottomaksi ja työlääksi. Suurin osa datasta on 
hankalasti saatavilla, jolloin kokonaisuuden seuraaminen on hankalaa sillä prosessi ei ole lä-
pinäkyvä. Tulevalta järjestelmältä odotetaan hyötyä juuri prosessien keventämiseen ja tehokkuu-
teen sekä virheiden määrän datassa oletetaan laskevan. Tulevan järjestelmän odotetaan mahdol-
listavan paremmin nopearytmisen suunnittelun, joka vapauttaa aikaa controllereilta ja tuo sitä 
kautta lisäarvoa. Tulevassa järjestelmässä rullaavabudjetointi ja -ennustaminen on mahdollista, 
jolloin voidaan muodostaa erilaisia skenaarioita. Taloussuunnittelujärjestelmä tukee strategista 
suunnittelua ja jättäisi aikaa juuri lukujen analysointiin eikä niinkään niiden validointiin ja siirtämi-
seen paikasta toiseen. Jatkossa konsernin kasvu tarvitsee tukea taloussuunnittelujärjestelmältä. 

6.2 Anaplan 

Anaplan on pilvipalveluna toimiva Software as a Service lyhemmin SaaS, joka tarkoittaa vuokrat-
tavaa sovelluspalvelua. Anaplan on ratkaisu, joka auttaa yrityksiä organisoimaan liiketoiminnan 
suorituskykyä. Anaplan tarjoaa yritysten taloussuunnittelujärjestelmän, joka toimii nykystandardien 
mukaisesti pelkästään pilvessä. Tämä mahdollistaa tiedon päivittymisen kaikkialle järjestelmään 
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samanaikaisesti. Anaplanin ainutlaatuinen pilvipohjainen suunnittelu- ja mallinnusmoottori mahdol-
listaa käyttäjien yhteistyön ja tekee järjestelmästä helppokäyttöisemmän. Anaplanin on tarkoitus 
olla koko liiketoiminnan suunnittelun mahdollistava alusta. Anaplanin avulla voidaan taloussuunnit-
telu siirtää pois yksittäisistä ja kompleksisista Exceleistä, joiden jakaminen ja ajan tasalla pitäminen 
vie paljon resursseja. Anaplan tarjoaa mahdollisuuden, jolla voi reaaliajassa pilviperusteisessa so-
velluksessa suunnitella ja mahdollistaa liiketoiminnan tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen.  
 
Avainominaisuus Anaplanissa on keskitetty sovellusalusta, jossa voi tehdä koko organisaation ta-
loussuunnittelu. Anaplanissa on oma DataHub, eli tietokanta, johon suunnitellussa käytettävä data 
tuodaan muista järjestelemistä liittymien avulla. Kun informaatio on tuotu DataHubiin voidaan infor-
maatiota käyttää hyödyksi kaikkialla Anaplanin järjestelmässä. Kirjanpidon toteutuma tuodaan to-
sitetasolla Anaplaniin, jossa se voidaan jalostaa ja validoida esityskelpoisiksi toteumaluvuiksi. 
Anaplan mahdollistaa sen, että isojen konsernien sekä niiden tytäryhtiöiden budjetit, ennusteet ja 
muut taloussuunnitteluun liittyvät asiat voidaan tehdä samassa paikassa, joka yksinkertaistaa kon-
sernin taloussuunnittelua ja tuo läpinäkyvyyttä.  
 
Anaplanissa toimeksiantajalla on tarkoitus muodostaa toteuma- ja suunnitteludata sellaiseen muo-
toon, että se voidaan raportoida ulkoisen sovelluksen kautta johdolle ja esimiehille. Reaaliaikaiset 
raportit ja koontinäytöt tehostavat taloussuunnittelun prosesseja ja parantavat suunnitelmien oikea-
aikaisuutta, luotettavuutta ja täsmäävyyttä.  
 
Anaplanin avulla toimeksiantajalla voidaan siirtyä ajuripohjaiseen suunnitteluun. Myös kentän mu-
kaan ottaminen budjetointiin ja ennustamiseen onnistuu. Versioiden, hierarkioiden ja skenaarioiden 
avulla voidaan samanaikaisesti suunnitella, budjetoida ja ennustaa. Anaplan mahdollistaa hyvän 
skaalautuvuuden organisaation kasvaessa. 

Anaplanin rakenne 

Anaplanin pilvipalvelut jaetaan alueisiin nimeltä workspaces, eli työtiloihin. Jokaiselle työtilalla on 
omat tietoturva-asetukset, joita voidaan säätää kehittäjille ja käyttäjille sopiviksi. Näissä työtiloissa 
luodaan pohjat ja edellytykset Anaplanin sisäisille malleille, joilla suunnittelua tehdään. 
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Anaplan järjestelmän rakenne voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. Central Library on alue, 
joka toimii Anaplan mallien tietokantana. Tietokantaan muodostetaan esimerkiksi aika-asetukset 
kuten millaisia aikadimensiota halutaan käyttää. Lisäksi tietokannassa on eri versiot, joiden avulla 
voidaan mahdollistaa yhden mallin sisällä useampia eri skenaarioita. Viimeisempänä asiana tieto-
kannassa on kaikkein tärkein asia Anaplanissa eli listat. Listat syötetään tietokantaan esimerkiksi 
csv-tiedostolla (comma-sperated values), joka tarkoittaa tiedostomuotoa, jossa arvot on eritelty pil-
kuilla toisistaan, listat voidaan tarvittaessa myös syöttää käsin. Listat sisältävät kaiken tarvittavan 
tiedon mitä mallien rakentamisessa tarvitaan kuten esimerkiksi kustannuspaikat, tuotteet, tilit, hin-
nastot ja niin edelleen.   
 
Anaplanin toisena osana järjestelmän piilossa on engine, eli kone. Tämän koneen kerrotaan tuot-
tavan laskentataulukkojen solupohjaisen joustavuuden, relaatiotietokantojen skaalautuvuuden ja 
kyselyominaisuudet samassa paketissa, sekä moniulotteisten kuutioiden laskentapotentiaalin. 
Tänne muodostetaan kaavoja yleiskielellä eikä niihin tarvitse välttämättä koodaus koulutusta. 
Tämä mahdollistaa sen, että jatkossa näitä on helppo ylläpitää ja muokata kun yrityksen omat lo-
giikat saadaan sisäistettyä kaavoihin. (Anaplan 2019.) 
 
Viimeisempänä ja merkittävimpänä ohjeeni kannalta on UX eli user experience-puoli. UX-puolelle 
tuodaan kaikki valmiiksi muodostettu data. Kyseinen data tuodaan ensin tietokantaan, jossa sitä 
jatkojalostetaan kuutiolaskentaa hyödyntävän koneiston läpi, jolloin lopputuloksena saadaan muo-
kattua data siihen muotoon missä, se halutaan loppukäyttäjälle esittää. UX-sivulla loppukäyttäjät 
eli controllerit voivat muotoilla ja validoida vielä datan haluamaansa rakenteeseen. Itse taloussuun-
nittelu, budjetointi ja ennusteet tehdään lopulta UX-puolella. 
 
Anaplanin erikoisuus on se, että järjestelmä on alusta alkaen suunniteltu toimivan pilvipalveluna, 
eikä sitä ole erikseen siirretty pilveen. Tämän huomaa käyttöliittymässä, joka on todella nopea ja 
suunniteltu juuri modernien käyttövaatimuksien perusteelta. Toisena erikoisuutena on sen tehoja 
säästävä tapa, jossa järjestelmä tarkistaa onko uutta tietoa syötetty ennen laskusuorituksen teke-
mistä. Tämä takaa juuri sen, että laskut suoriutuvat todella nopeasti isolla data määrällä ja järjes-
telmä pysyy nopeana ja kevyenä koko ajan. Kolmantena uniikkina tekijänä Anaplanissa on sen 
mahdollisuus linkittää rakenteita toisiinsa, jolloin vain tarvittavat ulottuvuudet otetaan laskusuori-
tuksiin mukaan, tämä nostaa edelleen ohjelman tehokkuutta ja nopeutta. Anaplan ei käytä resurs-
seja laskutoimituksien toistamiseen, vaan jos tietty laskutoimitus on jossain aikaisemmin suoritettu 
se mieluummin säästää resursseja ja hakee kyseisen tiedon.  
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Anaplania on todella helppo ylläpitää. Otetaan esimerkki, jossa yritykselle tulee uusi kustannus-
paikka. Kustannuspaikka käydään lisäämässä tietokannan kustannuspaikkalistaan, jolloin se päi-
vittyy automaattisesti kaikkialle missä kyseistä listaa on käytetty. Tämä yhdistettynä siihen, että 
isojen konsernien kaikkien tytäryhtiöiden taloussuunnittelu voidaan tehdä yhdessä järjestelmässä, 
takaa suunnitteluun virtaviivaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Kaikki tarvittava tieto löytyy samasta pai-
kasta, jolloin ylläpito on helppoa. 

6.3 Ohjeen tekeminen 

Ohjeen tekemisen julkaisua rajoittaa toimeksiantajan kanssa tehty sopimus, jossa on sovittu, että 
opinnäytetyössäni ei voi näyttää valmiita liiketoimintojen budjetointiohjeita, sillä niissä voisi paljas-
tua yrityksen toiminnan kannalta merkityksellistä tietoa kuten liikesalaisuuksia. Pyrin havainnollis-
tamaan ja kertomaan ohjeen tekemisen prosessista tässä luvussa mahdollisimman hyvin, noudat-
taen kuitenkin tekemäämme sopimusta.  
 
Ohjeen tekeminen aloitettiin jo muutama viikko ennen käyttöönotto projektiryhmän ensimmäistä 
palaveria marraskuussa 2020. Ennen kyseistä palaveria olin saanut toimeksiantajalta tunnukset 
Anaplanin Community-sivustolle missä tarkoitus oli suorittaa heidän tarjoama koulutus: Level 1 

Model Building. Tämän koulutuksen tarkoituksena oli sisäistää Anaplanin rakenne ja perustoimin-
nallisuudet. Kyseisellä kurssilla rakennettiin oma model, eli malli, joka on käytännössä koko järjes-
telmän ydin. Kurssilla tutustuttiin lisäksi erilaisten kaavojen tekemiseen järjestelmän taakse. Nämä 
kyseiset asiat eivät olleet ohjeen tekemisen kannalta itselleni välttämättömiä, sillä nämä ovat oh-
jelman käyttöönoton olennaisin osuus, jolla rakennetaan perusta sille, että UX-puolella voidaan 
tehdä taloussuunnittelua ja budjetointia. Mallien koodaamisella tehdään pohja taloussuunnittelulle, 
johon ohje lopulta tehtiin. Kurssilla opittiin myös perusteet käyttöoikeuksien hallintaan. Käyttöoi-
keuksia järjestelmään on kahdenlaisia. Super users eli pääkäyttäjät, jolla on oikeudet kaikkeen 
järjestelmässä kuten mallien, kaavojen ja käyttöoikeuksien muokkaamiseen. Näitä oikeuksia tarvit-
sevat vain järjestelmänasiantuntijat, jotka osaavat tehdä muutoksia järjestelmän taakse. Normal 

users eli käyttäjät, jotka hyödyntävät UX-puolen palveluita eivät tarvitse näin laajoja oikeuksia. 
Käyttöoikeuksista pystyttiin erikseen säätämään tarvittaessa esimerkkisi myyntijohtajan oikeuksia 
UX-puolelle vain myyntilukemiin, jolloin hänellä ei siellä näkyisi hänelle kuulumattomia lukuja.  
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KUVIO 10. Level 1 Model Building kurssin henkilöstökulujen laskeminen Anaplanissa 

Kuviossa 10 on kuvankaappaus kurssilla tehdystä yksinkertaistetusta henkilöstökulujen budjetoin-
nista. Mikä erottaa tämän normaalista taulukosta on se, että näitä kyseisiä lukuja ei ole syötetty 
taulukkoon käsin, vaan niiden takana on koodi, jolla arvot nousevat tietokannan toteumasta tähän 
henkilöstökulujen budjetointiin.  
 

 
KUVIO 11.  Henkilöstökulujen puhelinkustannusten takana oleva kaava Anaplanissa 

Kuviossa 11 näemme kaavan, jolla Anaplan laskee aikaisemmin käsitellyn kuvion 10 puhelinkus-
tannuksen. Kyseinen koodi tarkistaa järjestelmään syötetystä listasta EMP01 onko kyseisellä hen-
kilöllä puhelinetu. Kyseisessä listassa on perustiedot työntekijästä, kuten milloin aloittanut työsken-
telyn yrityksessä, palkan suuruus ja mitä muita mahdollisia etuja hänellä on. Tämän jälkeen kone 
hakee listasta SYS08 kyseisen puhelinedun suuruuden, joka esimerkissä on maakohtainen. Tä-
män tarkoitus on havainnollistaa se, miten Anaplan toimii ja mitä sen tarjoamat hyödyt toimeksian-
tajalle ovat. Kyseisessä kuvassa tilanne on hyvin yksinkertainen, kun on budjetoitu vain yksi työn-
tekijä mutta tämä samaa koodi skaalautuu erinomaisesti ja sitä voidaan hyödyntää myös tuhansien 
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henkilöiden puhelinetujen laskemisessa. Tämän avulla ymmärrämme hyvin mitä tuolla Anaplanin 
taustalla pyörii ja mistä lukemat loppukäyttäjälle UX-puolelle tulevat. 
 
Kyseisen kurssin suorittamisen jälkeen hallitsin peruskäsitteet järjestelmästä mutta en ollut vielä 
päässyt tutustumaan UX-puolelle, mihin ohje oli tarkoitus tehdä. Oli kuitenkin todella hienoa päästä 
osallistumaan toimeksiantajan projektiryhmän kokouksiin. Pääsin näkemään vierestä miten kysei-
sen kaltaista käyttöönottoa lähdettiin tekemään ja mitä tuolla järjestelmän takana täytyy ottaa huo-
mioon. 
 
Ohjeen varsinaisen tekemisen aloitin tammikuussa, kun järjestelmä oli saatu tilaan, että UX-puo-
lelle alkoi muodostua vaadittavaa rakennetta. Sovimme toimeksiantajan kanssa useita palavereita 
missä liiketoimintojen controllereiden kanssa kävimme läpi niitä asioita mitä heidän mielestään oh-
jeeseen kuuluisi tulla. Näiden palavereiden aikana sain peruskäsityksen eri liiketoimintojen tavasta 
tehdä taloussuunnittelua budjetoinnin muodossa. Palavereiden perusteella saimme kasaan ohjeen 
rakenteen sisällysluettelon tasolla.  
 
Ennakkotunnelmat ennen käyttöohjeen tekemisen aloittamista olivat todella jännittyneet. Anaplan 
vaikutti modernilta ja hienolta järjestelmältä. Henkilökohtaisella tasolla tietotaitoni ja osaamiseni 
itse budjetoinnin ja laskentatoimen tehtävistä ennen ohjeen tekemistä oli käytännön puolelta ole-
mattomat. Tiesin vain teoriaa mitä opinnäytetyön viitekehyksessä kirjoitin auki. Toimeksiantajan 
liiketoimintojen monipuolisuus ja laajuus mietityttivät ohjeen tekemisessä. Erilaista liiketoimintaa oli 
monenlaista ja täydellisen budjetointiohjeen tekeminen vaikutti mahdottomalta. Toimeksiantajan 
kanssa kuitenkin päästiin hyvin yhteisymmärrykseen siitä mitä minä olisin yritykselle tuottomassa 
ja kuinka laaja ohjeesta tulisi tulla.  
 
Tarkoitus oli tuottaa toimeksiantajan Anaplan UX-puolelle käyttöohje missä käytäisiin ensin lyhyesti 
läpi itse Anaplanin rakennetta ja toimintaa. Kyseinen käyttöohje ei ollut tarkoitus olla kokonaisuu-
dessaan aukoton, vaan tarkoitus oli tehdä rakenne ja pohja sen kaltaisen prosessin kuvaamiselle 
mitä controllerit pystyisivät tarkentamaan. Tehtäväni oli tehdä isoin työ alta pois, siinä määrin mitä 
minä budjetointiprosessista yrityksen ulkopuolisena ymmärsin. Erilaiset poikkeukset ja näkymättö-
män tiedon kirjaaminen ylös jäisi controllereiden vastuulle.  
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KUVIO 12. Käyttöohjeen julkisen osuuden rakenne  

Käyttöohjeen julkinen osuus 

Käyttöohjeen johdannossa käydään läpi perusasiat, miksi ohje on tehty ja mitä varten. Tärkeäm-
mäksi asiaksi käyttäjälle ensimmäisessä kappaleessa nousee dokumenttiversio, johon on tarkoitus 
jatkossa kirjata suurimmat muutokset ohjeeseen. Muutoksien luonteet voivat olla joko täydennetty, 
korjattu, lisätty tai poistettu. Muutokseen kirjataan sisältö, luonne ja päivämäärä. Tällöin toinen 
käyttäjä tietää mitä ohjeessa on muutettu. Toki tämän kaltaisen asian voi nykyään tarkistaa kirjoi-
tusohjelmien tarjoamista historiapalveluista tai ohjelma saattaa myös alussa ehdottaa, että katso 
dokumenttiin tehdyt muutokset viime avaamisesta. Mielestäni tämänkaltaisen klassisen toimenpi-
delokin kirjaaminen on kuitenkin hyvä tapa huolehtia siitä, että muutokset on dokumentoitu ylös. 
Toinen kappale käyttöoppaassa noudatti pitkälti samanlaista muotoa, kun tässä opinnäytetyössä 
kappale 6.2, eli siinä kerrottiin, mikä Anaplan on ja mitä sillä on tarkoitus tehdä. Pyrin avaamaan 
myös Anaplanin rakennetta, miten se toimii ja mistä data nousee UX-puolelle. 
 
Kolmas kappale on ensimmäinen kappale missä päästään itse Anaplan järjestelmän sisälle. Aloitan 
kappaleen kertomalla heti alkuun, että ohje on tehty käyttämällä Chrome-selainta ja jotain eroja 
saattaa ilmetä käyttäjän omaan näkymään riippuen käyttöoikeuksista, selaimesta ja tietokoneen 
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asetuksista. Seuraavaksi kirjoitin ohjeet sisäänkirjautumiselle ja mihin ottaa yhteyttä, jos kirjautu-
misessa on ongelmia. Tämän jälkeen käyttöohjeessa esitellään Anaplanin järjestelmän kaksi eri-
laista kotivalikkoa ja mistä nämä voi vaihtaa. Toinen näistä on enemmän koristeellinen laatikko 
näkymä ja toinen selvästi Windows-käyttäjille tutumpi listanäkymä. 
 
Tämän jälkeen etenin kertomaan etusivun jakaantumisesta malleihin, sivuihin ja applikaatioihin, 
sekä sen mitä eroa näillä on. Loppukäyttäjän kannalta kiinnostavia ovat juuri sivut ja sovellukset. 
Sovellus on kokonaisuus, joka muodostuu yksittäisistä sivuista. Sovelluksia voidaan muodostaa eri 
skenaarioita varten kuten budjetointia ja ennusteiden tekemistä varten. 
 

 
 
KUVIO 13. Anaplanin järjestelmässä toimivat pikanäppäimet 

Kuviossa 13 nähdään Anaplanin järjestelmässä toimivat pikanäppäimet. Nämä ovat alalla hyvin 
yleisesti käytössä olevia ja toin ne oppaaseen esille siitä syystä, että kyseinen CTRL + Z kumous 
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toiminto toimii vain yhden kerran taaksepäin. Syynä tähän on Anaplanin luonne päivittää järjestel-
mää jokaisen tekemänsä toiminnon jälkeen, jolloin kahden peräkkäisen toiminnon peruuttaminen 
ei onnistu. Tämä oli mielestäni tärkeä asia huomioida, kun järjestelmään siirtyy esimerkiksi Ex-
celistä, jossa kumoamien toimii todella pitkälle taaksepäin pelkästään pikanäppäintä käyttämällä. 
Anaplanissa isommat kumoamiset voidaan tehdä historian kautta palauttamalla järjestelmä aikai-
sempiin versioihin. Toinen mielenkiintoinen kohta tässä on F8- toiminto, joka näyttää valitulle solulle 
kaavan, mistä luku on muodostunut. Tämä toiminto on hyödyllinen controllereille, koska sitä käyt-
tämällä voidaan tarkastaa mistä jokin tietty luku muodostuu. 
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KUVIO 14. Anaplanin korttikohtaiset asetukset 

 
Perustoiminnallisuuksissa käydään läpi Anaplanin sivujen, korttien ja solukohtaisten valikoiden 
asetukset.  Käytännössä tämä on toteutettu tavalla, jossa kokeilin erilaiset toiminnot läpi testiversi-
ossa ja katsoin mitä ne tekevät ja kirjasin muutokset ylös. Kuviossa 14 on esimerkin omaisesti 
kuvankaappaus käyttöohjeesta kohdasta missä olen avannut korttikohtaisten asetusten tekemistä. 
Kortilla tarkoitetaan Anaplan järjestelmässä tiettyä rakenteellista aluetta mihin voidaan muodostaa 
esimerkiksi taulukko tai kuvaaja. Tarkemmin näitä voi tarkastella liitteenä olevasta sensuroidusta 
käyttöohjeesta. 
 

 
 
KUVIO 15. CTRL + F hakutoiminnon toimimattomuus. 

Yhtenä tärkeimpänä perustoiminnallisuuksien testauksessa tehdyissä havainnoista oli yleisen 
CTRL+F hakutoiminnon toimimattomuus järjestelmässä. Pohdin syyksi sen, että Anaplan hakee 
datan vain näytöllä näkyviin kenttiin ja selaimen hakutoiminto ei silloin löydä kyseistä arvoa, jos se 
on ikkunan ulkopuolella. Tämän johdosta järjestelmässä tulisi aina käyttää sen omaa hakutoimin-
toa. Kuviossa 15 on havainnollistus kyseisestä tapahtumasta.  
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Käyttöohjeensalattu osuus 

En voi näyttää kyseistä ohjetta tästä eteenpäin kovin tarkalla tasolla sen sisältämien budjetointi-
prosessien arkaluontoisten tietojen takia. Tämän johdosta opinnäytetyön viitekehys jää hieman kat-
konaiseksi tuotannolliseen työhön verrattuna, sillä en voi kuvata tarkkaan budjetointiprosessia ja 
siinä tapahtuvaa taloussuunnittelua. Pyrin nyt kuitenkin avaamaan ohjeen rakennetta sopimuksen 
puitteissa. 
 
Ohje jatkui kolmannen kappaleen jälkeen jakautuen eri liiketoimintojen omille luvuille, joissa kuvat-
tiin budjetointiprosessia kyseisellä liiketoimintatasolla ja miten prosessi etenee uudessa järjestel-
mässä. Näitä kyseisiä prosesseja pyrin kuvamaan erilaisilla kuvankaappauksilla järjestelmästä, joi-
hin merkitsin nuolilla ja laatikoilla järjestystä etenemiselle. 
  
Jatkossa esitettävät esimerkit ovat täysin kuvitteellisia mutta ne kuvastavat käytännön tasolla, 
kuinka Anaplan järjestelmää voidaan käyttää budjetoinnissa. Toimeksiantaja oli järjestelmiä vali-
tessaan asettanut ehdon ajuripohjaiselle suunnittelulle ja Anaplanissa otettiin käyttöön laaja ajuri-
pohjainen suunnittelu. Näiden ajureiden avulla voidaan ohjata budjetointia ylätasolta.  Ajuri toimii 
kertoimena, jolla voidaan ohjata tiettyjä arvoja halutulla luvulla. Ajuri voi esimerkiksi olla vakio kuten 
lomarahan suuruus prosentteina, mutta se voi olla myös hienompisäätöinen kuten asiakasmäärän 
ajuri, jolla tietyille kuukausille voidaan ennustaa isompaa tai pienempää kävijämäärää. Tällä tavoin 
voidaan suoraan vaikuttaa budjetoituun myyntiin, jos se on asiakasmäärästä skaalautuva. Kuvi-
ossa 16 on kuvattu esimerkin omaisesti ajurin toimivuutta. Tämän kaltaisia taulukoita käytetään 
paljon budjetointiprosesseissa hyödykseen. Ajurilla voidaan ylätasolta säätää koko tason T1 kus-
tannuspaikkojen tilausmäärää. Taulukossa tilausmäärä (tot. vuosi) tuo aikaisemman vuoden to-
teuman, joita ajurilla voidaan suunnitella, ja tarvittaessa muokata kustannuspaikkatasolla manuaa-
lisesti. 
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KUVIO 16. Tilausmäärän budjetointi ajureiden avulla 

Ajureita voidaan hyödyntää muun muassa henkilöstökulujen budjetoinnissa. Kuviossa 17 on kuvit-
teellisen esimerkin avulla suunniteltu koko vuoden henkilöstökulut FTE luvun avulla. Esimerkissä 
on yrityksen palkkalistoilla kaksi työntekijää ja osalle kuukausista on palkattu lisäksi osa-aikaisia 
työntekijöitä. Taulukossa on arvioitu bruttopalkan päälle sivukulujen osuus ja jaksotettu lomaraha 
kokovuodelle kuluihin. FTE on todella monipuolinen ajuri, jolla voidaan tarvittaessa suunnitella 
myyntiä esimerkiksi arvioimalla myynti per FTE ja kertomalla siten FTE arvolla ja saadaan arvioitu 
myynti. Kuvion NOE on lyhenne sanasta number of employees, joka kuvastaa täysipäiväisten työn-
tekijöiden määrän. 
 

 
 

KUVIO 17. Henkilöstökulujen budjetointi ajureiden avulla 

Myynnin ja henkilöstökulujen jälkeen budjetoinnin ohjeessa käytiin muut kulut sekä vuokrakulut, 
noudattaen pitkälti juuri teoriaosuuden viidennessä kappaleessa esitettyä budjetointirakennetta. 
Muihin kuluihin otettiin huomioon myös vyörytettävät kulut ja poistot. Liiketoimintojen budjetoinnin 
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jälkeen oli yleensä muutamia eri keinoja kasata yhteenveto budjetista, ja viedä budjetti halutun 
tason tarkkuudella esityskelpoiseen muotoon. 
 
Kaikkien liiketoimintojen räätälöityjen ohjeiden jälkeen lisättiin vielä viimeiseksi osioksi kappale 
mistä ongelmatapauksissa voi etsiä apua. Tämän tarkoituksena on toimia niin, että käyttäjät jat-
kossa kirjaavat tänne kohtaamiaan ongelmia ja miten he niitä ratkaisivat. Vastasuudessa, jos jollain 
muulla ilmenee sama ongelma voi hän etsiä ratkaisua sieltä. 
 
Toimeksiantajan yrityksen monipuolisuus ja laajuus toi omia haasteita käyttöohjeen tekemiseen. 
Liiketoiminnoilla oli laajaa erilaista laskentatoimen käyttöä heidän budjetointiprosesseissaan ja 
oma osaaminen sekä kokemus näin pitkälle erikoistuneista budjetointiprosesseista oli verrattain 
vähäistä. Liiketoimintojen budjetointiprosesseissa on paljon piilossa olevaa tietoa ja poikkeuksia, 
jotka vain kyseisten budjettien laatijat tietävät. Tämän kaltaista tietoa on organisaation ulkopuolisen 
hankala saada selville. Opin kuitenkin käyttöohjeen tekemisen aikana paljon yrityksen tekemästä 
budjetoinnista ja ymmärsin paremmin sen merkityksen. Ohjeen tekemisen aikana minulle tuli muu-
tamaan otteeseen olo, etten tekisi tarpeeksi laadukasta ohjetta ja sen käyttömahdollisuudet olisivat 
rajalliset. Toimeksiantajan kanssa käymissä keskusteluissa kuitenkin ymmärsin paremmin, että 
tehtäväni oli juuri kuvastaa liiketoimintojen budjetointiprosesseja niin kuin minä ne omasta näkö-
kulmastani ymmärtäisin ja tarkoitus oli luoda runko, jota yrityksen omat asiantuntijat voisivat tarvit-
taessa jatkaa ja syventää. Tämän kaltaisen ohjeen tarkoitus ei ole pelkästään olla ohjeena esimer-
kiksi uudelle työntekijälle, vaan ohje on hyvä arkistointi paikka prosessille, josta nähdään koko-
naisuus. Prosessien jatkojalostamista ajatellen on hyvä, että ne on avattu ja selitetty jossain eikä 
kaikki prosessiosaaminen ole vain asiantuntijoiden päässä.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Opinnäytetyössä kuvattu taloussuunnittelujärjestelmän perustoiminnallisuudet ja budjetointiohjeen 
tekemisen voidaan sanoa alkaneen marraskuussa 2020. Käyttöohjeen tekeminen alkoi tutustumi-
sella Anaplanin järjestelmään ja toimeksiantajan tarjoaman peruskurssin suorittamisella. Ohjetta 
tehtäessä jouduin jonkin verran odottamaan, että toimeksiantajan taloussuunnittelujärjestelmän 
käyttöönotto etenisi. Kyseistä käyttöönottoa oli kuitenkin todella mielenkiintoista seurata ja opin 
paljon yrityksien taloussuunnitteluprosessien etenemisestä. 
 
Opinnäytetyöni ollessa työelämänkehittämistehtävä ei työhön asetettu tutkimustöihin olennaisia 
tutkimuskysymyksiä taikka tutkimusongelmia, vaan enemmänkin tehtävä. Käyttöohjeen valmistut-
tua ja toimeksiantajan hyväksyttyä sen, voidaan opinnäytetyön todeta täyttäneen työelämänkehit-
tämistehtävän vaatimukset. 
 
Mielestäni ohjeen tekeminen onnistui pienestä viivästymisestä huolimatta erittäin hyvin. Sain ku-
vattua liiketoimintojen budjetointiprosessien rakenteen ja Anaplanin perustoiminnot samaan käyt-
töohjeeseen. Ohjeen tekeminen viivästyi alkuperäisestä suunnitelmasta kahdesta syystä. Ensin-
näkin en ollut ottanut huomioon alkuperäisessä aikataulutuksessa toimeksiantajan Anaplanin käyt-
töönottoprojektin aikataulua. Tästä syystä jouduin hieman odottelemaan, että pääsin tekemään oh-
jetta. Toisena syynä on mielestäni liian pitkät tauot ohjeen tekemisen kanssa. Työtä olisi pitänyt 
pyrkiä tekemään enemmän johdonmukaisesti joka viikko. Muutamaan otteeseen tuli työn tekemi-
sen aikana pidempi tauko, jolloin palaaminen ohjeen tekemiseen oli hankalampaa. Nyt rajaisin 
työlle vähemmän aikaa alun perin, jolloin olisi tunne, että työtä on pakko tehdä, jolloin taukoja tulisi 
vähemmän ja työn tekeminen olisi sujuvampaa. Työ kuitenkin pääpiirteittäin eteni oman suunnitel-
man ja tavoitteen mukaisesti koko ajan.  
 
Työni ongelmat ja rajoitukset liittyivät pitkälti kokemuksen puuttumiseen budjetointiprosesseista. 
Toimeksiantajan liiketoiminta on niin laajaa ja monimuotoista, että kaikkien liiketoimintojen budje-
tointiprosessien sisäistäminen laajemmin on haastavaa. Jos tekisin ohjetta uudelleen, pyrkisin 
alusta asti ymmärtämään paremmin juuri toimeksiantajan liiketoimintojen budjetointiprosesseja, 
sillä niiden laajempi hahmottaminen olisi helpottanut työn tekemistä. Työni kuitenkin on ollut todella 
merkityksellisessä asemassa oman asiantuntijuuden kasvun kannalta ja opin sisäisestä laskenta-
toimesta todella paljon opinnäytetyön tekemisen aikana. 
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Ohjeen tekemisessä mielestäni olisi tullut alusta alkaen yhdistää kaikkien liiketoimintojen ohjeet 
samaan dokumenttiin. Yhdistin kaikki liiketoiminnot saman ohjeen alle vasta noin puolivälissä työtä, 
ja tätä ennen kulutin turhaan aikaa ohjeiden päivittämiseen rinnakkain. Opinnäytetyön teon aikana 
huomasin, että toimeksiantajan budjetointiprosesseissa on huomattavasti enemmän yhtäläisyyksiä 
kuin alussa ymmärsin. Liiketoimintojen budjetointiprosessi noudatti melko samanlaista runkoa, 
vaikka esimerkiksi myyntiensuunnittelu saattoi olla aivan erilainen.  
 
Toimeksiantajaltani saama palaute työn valmistuttua oli kiitettävää. Työn tarkoitus ja tavoitteet on-
nistuivat vastaamaan toimeksiantajan asettamiin toiveisiin. Yhteistyö oli sujuvaa ja onnistui hyvin 
koko prosessin ajan. Kyseinen ohje vastasi toimeksiantajan tarpeeseen ja oli onnistuneesti työelä-
mää kehittävä kokonaisuus. 
 
Omana tulkintana työtä tehtäessä huomasin datahallinnan merkityksen taloussuunnittelussa. Toi-
meksiantajalla juuri perustietojen hallinta ja validointi sekä liittymien mahdollistaminen järjestelmien 
välille osoittautui todella tärkeäksi prosessiksi. Tulevaisuutta ajatellen minulla kasvoi mielenkiinto 
tämän kaltaisen datan hallintaan. Tulevaisuudessa yrityksillä on entistä enemmän informaatiota 
käytössään ja kaikkea tätä dataa haluaisin laskentatoimen parissa päästä hyödyntämään.  
 
Ohje ei välttämättä vielä tässä muodossa ole toimeksiantajalle riittävä. Ohjetta tulisi päivittää tar-
kemmaksi. Omasta työkokemuksesta taloushallinnon parissa olen huomannut, että tämänkaltais-
ten ohjeiden ylläpitäminen saattaa monesti jäädä varjoon, kun on kiireellisempiä asioita työn alla. 
Olisi hyödyllistä, jos työpaikalla saataisiin motivoitua asiantuntijoita pitämään ohjeita yllä, ja merkit-
semään sinne vastaan tulleet ongelmat ja poikkeukset. Mitä enemmän ohjeita päivitetään ja pide-
tään ajan tasalla, sitä enemmän niistä on hyötyä sekä uuden työntekijän perehdytyksessä, että 
prosessien jatkojalostuksessa esimerkiksi automatisoinnin parissa. 

Jatkotutkimusaihe 

Valmiin ohjeeni tarkoitus oli toimia hyvänä pohjana jatkolle. Ohjetta voisi vielä täydentää tarkem-
maksi, esimeriksi liiketoimintojen budjetointiprosessien kuvaaminen jäi ylätasolle eikä kovinkaan 
tarkkoihin ohjeisiin lopulta menty. Ohjeen jatkokehitys vaatii huomattavasti paremmin toimeksian-
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tajan budjetointiprosessien ymmärtämistä, joka vaatisi käytännössä siihen itse osallistumista. Oh-
jeessa vain raapaistiin Anaplanin tarjoamia taloussuunnittelun vaihtoehtoja. Ohjeessa ei käyty läpi 
ennusteiden, skenaarioiden tai mallien tekemistä ja näistä voisi ohjetta jatkaa.  
 
Toinen jatkotutkimusaihe projektista voisi olla tehdä tutkimus siitä missä määrin Anaplaniin inves-
tointi on auttanut toimeksiantajan laskentatoimen yksikköä ja kuinka hyvin hankinta on vastannut 
sille asetettuja vaatimuksia ja ehtoja. Onko toimeksiantaja päässyt hyödyntämään rullaavaa bud-
jetointia, -ennustamista ja skenaarioiden tekemistä siinä määrin missä he sitä toivoivat käyttöön-
oton alkuvaiheessa? Minkälaisia hyötyjä kyseiset asiat ovat toimeksiantajalle luoneet ja onko ole-
tetut hyödyt toteutuneet? Pidemmän aikavälin jälkeen voisi tarkastella sitä mahdollisuutta skaa-
lautuko yrityksen laskentatoimenpalvelut nyt paremmin muun kasvun kanssa. 
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1 JOHDANTO 

Anaplan-järjestelmän käyttöohje on suunniteltu taloudensuunnittelu ohjelman Anaplanin käyttäjille. 
Ohjeen ulkopuolelle jää itse konfigurointi Anaplanin käyttöönoton yhteydessä. Opas keskittyy 
Anaplanin UX (user experience) puolelle. Ohjeen tarkoitus on olla käyttökelpoinen muun muassa 
uusien työntekijän perehdytyksessä.  Ohjeessa kuvataan aluksi käyttöliittymän perustoiminnalli-
suudet ja käyttöoikeudet. Tämän jälkeen siirrytään liiketoiminnoittain suunnittelupohjien ja ajurei-
den kuvaukseen, käyttölogiikka avaamiseen, sekä vyörytyslogiikoiden kuvaukseen. Tarkoituksena 
kuvata nykyisiä budjetointiprosesseja niiden perusfunktion ja rakenteen näkökulmasta. Tarkemmat 
hienosäädöt ja poikkeukset ohjeeseen kirjaa kyseisten liiketoimintojen controllerit myöhemmin. 
Budjetoinnin käyttöohjeen on tarkoitus toimia prosessin arkistointia tulevaisuutta ajatellen, ohjetta 
voi silloin hyödyntää, kun tarkastellaan esimerkiksi mitä muutoksia prosessiin on tullut, tai miten 
prosessia voidaan automatisoida. 
 
 
Ohje on tehty osana opinnäytetyötä ja vaatii ylläpitoa tulevien muutosten ja käytäntötapojen tapah-
tuessa. 

1.1 Dokumenttiversio    

Käyttöohje v1.0  Luonne 
- Kappale Muutoksen luonne  Muutoksen sisältö 

 

Muutoksen luonteet: täydennetty, korjattu, lisätty, poistettu. 



  

 

2 ANAPLAN 

Anaplan on pilvipalveluna toimiva SaaS (Software as a Service) ratkaisu, joka auttaa yrityksiä or-
ganisoimaan liiketoiminnan suorituskykyä. Anaplan tarjoaa organisaation yritysten talouden suun-
nittelujärjestelmän, joka toimii nykystandardien mukaisesti pelkästään pilvessä. Tämä mahdollistaa 
tiedon päivittämisen kaikkialle järjestelmään samanaikaisesti reaaliajassa. 
 
Anaplanin avulla voidaan talouden suunnittelu siirtää pois yksittäisistä ja kompleksisista Exceleistä, 
joiden jakaminen ja ajan tasalla pitäminen vie paljon resursseja. Anaplan tarjoaa työkalun, jolla voi 
reaali- ajassa pilviperusteisessa sovelluksessa suunnitella ja mahdollistaa liiketoiminnan tavoittei-
den asettamisen ja saavuttamisen. 
 
Avain ominaisuudet Anaplanissa on keskitetty sovellusalusta, jossa voi tehdä koko organisaation 
talouden suunnittelun. Anaplanin DataHub avulla suunnitellussa käytettävä data tuodaan yhteen 
paikkaan liittymien avulla, ja täältä sitä voidaan käyttää kaikkialla Anaplanissa. Yhtiöiden kirjanpi-
don toteutuma tuodaan tositetasolla Anaplaniin. Anaplanissa lasketaan kaikkien konsernin yhtiöi-
den budjetit, ennusteet, strategiat ja allokoinnit.  
 
Anaplanissa on tarkoitus muodostaa toteuma- ja suunnitteludata siihen muotoon, että se voidaan 
Tableau Bi-sovelluksen raporttien avulla esittää johdolle ja esimiehille. Reaaliaikaiset raportit ja 
koontinäytöt tehostaa taloussuunnittelua ja sen prosesseja, sekä parantaa taloussuunnittelun oi-
kea-aikaisuutta, luotettavuutta ja täsmäävyyttä. 
 
Anaplanin avulla yhtiössä voidaan siirtyä ajuripohjaiseen suunnitteluun. Kentän mahdollistaminen 
budjetointiin ja ennustamiseen onnistuu jatkossa. 
 
Versioiden, hierarkioiden ja skenaarioiden avulla voi samanaikaisesti suunnitella, budjetoida ja en-
nustaa. Anaplan mahdollistaa jatkossa yhtiölle paremman strategisen suunnittelun ja mahdollistaa 
skaalautuvuuden organisaation kasvaessa. Jatkossa taseen ja kassavirran raportointi ja suunnit-
telu on suoraviivaisempaa, kun kaikki yhtiöt ovat samassa järjestelmässä. 
 



  

 

2.1 Anaplanin rakenne 

Anaplan on täysin pilvessä toimiva SaaS (Software as a Service) ratkaisu. Anaplan pilvi jaetaan 
alueisiin nimeltä work spaces eli työtilat. Jokaiselle tämmöiselle työtilalla on omat tietoturva ase-
tukset, joita voidaan säätää kehittäjille ja käyttäjille sopiviksi. Kyseisissä työtiloissa luodaan Anap-
lanin sydän eli mallit (models). 
 
Anaplanin järjestelmä voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. 
 

1. Central Library. Toimii Anaplan mallien tietokantana. Tänne tehdään esimerkiksi aika ase-
tukset, millaista aika dimensiota halutaan pitää. Lisäksi tietovarannossa on versiot, joiden 
avulla voidaan mahdollistaa yhden mallin sisällä useampia eri skenaarioita. Viimeisem-
pänä ja on listat. Listat syötetään tuonne tietovarantoon esimerkiksi csv-tiedostolla, tai kä-
sin. Listat sisältävät kustannuspaikat, tuotteet, tilit jne.  

2. Anaplanin järjestelmän takana on hyper block in-memory engine. Kyseinen koneen kerro-
taan tuottavan laskentataulukkojen solupohjaisen joustavuuden, relaatiotietokantojen 
skaalautuvuuden ja kyselyominaisuudet sekä moniulotteisten kuutioiden laskelmat. Tänne 
muodostetaan kaavoja ns. yleiskielellä eikä niihin tarvitse koodauskoulutusta. Tämä mah-
dollistaa sen, että jatkossa näitä on helppo ylläpitää ja muokata kun yhtiön omat logiikat 
saadaan sisäistettyä tuonne kaavoihin. 

3. Kolmantena osana on käyttäjän kannalta se tärkein eli User Experience. Tietokannan ja 
tuon kuutiolaskentaa hyödyntävän koneen avulla voidaan syöttää tietoa UX sivulle, jossa 
sitä voi muotoilla haluamaansa muotoon helposti. UX puolella tehdään itse taloussuunnit-
telu, tämä on se näkymä mikä käyttäjälle näkyy. 

 
Anaplanin erikoisuuksina toimii se, että se on alusta alkaen suunniteltu juuri toimivan pilvipalveluna, 
eikä sitä ole siten siirretty sinne, vaan se on luotu sinne alun perin. Toinen erikoisuus on sen tehoja 
säästävä tapa, jossa kone tarkistaa onko uutta tietoa syötetty ennen laskusuorituksen tekemistä. 
Tämä takaa sen, että laskut suoriutuvat todella nopeasti isolla data määrällä ja järjestelmä pysyy 
nopeana koko ajan. Kolmantena uniikkina tekijänä Anaplanissa on se, että rakenteita voidaan lin-
kittää toisiinsa, jolloin vain tarvittavat ulottuvuudet otetaan laskusuorituksiin mukaan, joka nostaa 
ohjelman tehokkuutta ja nopeutta. 
 



  

 

Anaplania on todella helppo ylläpitää. Otetaan esimerkki, että yritykselle tulee uusi kustannus-
paikka. Kustannuspaikka käydään lisäämässä tietovarannon kustannuspaikka listaan, jolloin se 
päivittyy automaattisesti kaikkialle missä kyseistä listaa on käytetty. 

2.2 Toimintaperuste 

1. Anaplanin tietokantaan syötetään tarvittavat tiedot listoissa. Listojen muotoja on monen-
muotoisia (numeroidut, hierarkiset, yksinkertaiset). Listoissa sisällytetään esimerkiksi kust-
nanuspaikkalista (hierarkinen), työntekijöiden tiedot (yksinkertainen), tuotelista (nume-
roitu).  

 
Alla esimerkki henkilöstölistasta Level 1 Model Building -kurssilta. Kyseinen lista voidaan Anapla-
niin tuoda esimerkiksi yhtiön palkanlaskennassa sovelluksesta jonka tietokannassa kyseiset tiedot 
löytisivät. 

 
 

2. Koneen puolella muodostetaan sääntöjä ja laskukaavoja, joilla on tarkoitus tuottaa tarvit-
tavaa tietoa. Tässä kannattaa lähteä liikkeelle niin sanotusti UX puolelta päin. Malleille 
syötetään tarvittavat tiedot mitä laskukaavassa tarvitaan (listat, aikakäsite, versiot).  

  



  

 

 
 

Alla esimerkki säännöstä, joka laskee Level 1 Model Building kurssilla kuukauden henkilöstökuluja. 

 
 
3. Kyseinen lukema muodostuisi UX puolelle Tulokset muodostuvat UX puolelle, jossa lop-

pukäyttäjä voi suunnitella ja käyttää tarvittavaa tietoa haluamallaan tavallaan. 
 

Alla olevassa esimerkissä on havainnollistettu sitä mitä UX-puolelle kortille voitaisiin näillä tiedoilla 
nostaa. Korttia tehdessä UX-puolella voidaan valita mitä tietoa kortilla tarvitaan. Kyseisen kortin 
tekemiseen valitsin EMP02 Employee Expenses, ja näkymään valittu Level 1 Model Building esi-
merkki yrityksen vuoden 2019 henkilöstökulut. Tätä voisi lähteä ohjaamaan suunnitteluun esimer-
kiksi ajureiden avulla. 
 

 
 
 



  

 

3 PERUSTOIMINNALLISUUDET 

Otathan huomioon, että sisältö saattaa näyttää erilaiselta käyttäessäsi Anaplania perustuen käyt-
töoikeuksiin, ohjeen tekemisen jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin ja tietokoneen asetuksiin nähden, 
mutta perusvalikot ja toiminnallisuudet pitäisi olla samoissa paikoissa. 
 
Anaplan - Home (https://us1a.app.anaplan.com/home) 
 
Ensimmäisenä tietysti sivustolle kirjaudutaan yrityksen tunnuksilla. Jos kirjautumisessa on ongel-
mia olethan yhteydessä essi.esimerkki@sähköposti.com. 
 

 
 
Kirjautumisen jälkeen eteen avautuu seuraavan kaltainen näkymä.  
 

 
 
Jos seuraavanlainen korttinäkymä ei miellytä, voi näkymän vaihtaa enemmän Windows käyttäjälle 
tyypilliseen lista näkymään. 
 

https://us1a.app.anaplan.com/home
https://us1a.app.anaplan.com/home


  

 

 
Tämän jälkeen etusivu näyttää tältä. 
 

 
Etusivu on jaettu kolmeen kategoriaan: models, pages ja apps. Näistä loppukäyttäjälle on kiinnos-
tavia erityisesti kaksi jälkimmäistä.  
 

x Model eli malli tarkoittaa käytännön kielellä Anaplanin sovellusta, mihin kaikki las-
kennan säännöt ja kovat koodaukset tehdään. Tänne puolelle on oikeudet vaan 
pääkäyttäjillä. (konsta.koodari@sähköposti.com ja aleksi.asiantuntija@sähkö-
posti.com). Jos on tarvetta muuttaa laskentakoodeja tai muuta säännöstä tuolta 
kone huoneen puolelta niin ole yhteydessä heihin. 

x App eli sovellus on kokonaisuus, joka muodostuu pages, eli sivuista. App, eli ap-
plikaatiota voidaan luoda eri skenaarioita varten. Tällä hetkellä on budjetti ja en-
nuste applikaatiot.  

x Page on yksittäinen sivu apin sisällä, joka voisi olla esimerkiksi ”1.1 Ajurit” jossa 
säädetään yrityksen suunnittelussa käytettäviä ajureita. 

 
Tällä hetkellä ainoastaan tuo budjetointi sovellus on käytössä, joten esimerkit ovat sieltä. Valitaan 
nyt budjetti applikaatio auki etusivulta ylänurkasta kohdasta Home -> Apps.  



  

 

 
tai sivun alhaalta  

  
 
Seuraavaksi pääsemme seuraavanlaiseen valikkoon. Tässä valikossa nyt nähdään vielä erityisesti 
minkä yhtiön oikeudet sinulla on käytössä.  
 

 



  

 

3.1 Pikanäppäimet 

Anaplanissa toimivat yleisesti tunnetut näppäin komennot kuten: 
 

 
 
HOX! CTRL + Z, eli edellisen toiminnon peruuttaminen ei toimi Anaplanissa kuin yhden toiminnon 
taaksepäin. 
 
Lisävinkkinä työn tehostamiseksi: jos avaa useamman Anaplanin sivun auki välilehtiin voi välileh-
deltä toiselle hyppiä (ainakin Firefox ja Chrome-selaimilla) helposti CTRL + välilehden numero, tai 
CTRL+TAB tai toiseen suuntaan CTRL+SHIFT+TAB, tämä helpottaa huomattavasti tehokkuutta, 
jos joutuu vaihtelemaan eri sivuja. Mielestäni tehokkain tapa on painaa vasemmalla kädellä CTRL 
ja oikealla kädellä numpad numeroista välilehden numeroa (järjestyksessä vasemmalta oikealle.) 
 



  

 

3.2 Sivukohtaiset asetukset 

Pagella tarkoitetaan Anaplan UX näkymässä olevaa kokonaisuutta, joka muodostuu tauluista, joi-
hin voidaan muodostaa erilaisia näkymiä korttien avulla. Käydään läpi asetukset, jotka näkyvät 
riippumatta yrityksestä, sillä jollain on tehty lisäasetuksia ja näkymä ei välttämättä ole täysin sa-
manlainen. Aloitetaan vasemmasta ylänurkasta. 
 

 

1. Nuoli taakse vie aina edellisenä auki olleelle sivulle. 

2. Nuoliympyrä päivittää työstettävän pagen, uudet muutokset astuvat voimaan. ALT + R. 

3. Share-ominaisuus. Voi jakaa pagen linkin suoraan toiseen sähköpostiin. 

4. Tähdellä voi lisätä sivun aikaisemmin etusivulla näkyvään suosikit (favorites) kohtaan. 
 

 
Oikeasta ylänurkasta löytyvät yllä olevat painikkeet. 
 

1. Todella tärkeänä nappulana on tuo valikko (FY19) josta voidaan valita vuosi tai kuu-
kausi mitä halutaan käsitellä.  
 

2. Seuraavana Reset-painike, joka palauttaa sivun oletus konfigurointiin. Tämä ei vaikuta 
tehtyihin muutoksiin solujen arvoissa. Ei toimi paniikkinappulana. 

3. Edit this page. Tästä nappulasta päästään tekemään muutoksia sivulle. Esimerkiksi voi 
lisätä kaavion tai tekstikentän helpottamaan sivun ymmärtämistä. 
 



  

 

4. Comments. Tällä hetkellä ei aina avaa näkyviin korteille tehtyjä kommentteja, jos haluaa 
nähdä kommentit niin pitää löytää kyseinen kortti mitä on kommentoitu ja sieltä valita kommentit. 

5. Page options.  Viimeisenä on sivun asetukset valikko, mistä voi tallentaa kopion sivusta. 
Tämä luo Anaplanin sisälle esimerkiksi kopion ”1.1 Ajurit (My Page1)”, tästä tärkeä huomata, että 
tuo kopio on yhteydessä alkuperäiseen sivuun, eli tekemät muutokset dataan muuttuvat myös-
tuolla alkuperäisellä. Tämä optio on lähinnä omaa personointia varten, jos haluaa muokata tuon 
ulkonäköä, tai lisätä esimerkiksi tekstiä. Samasta valikosta voidaan viedä exportina sivu pdf-muo-
dossa. Jos käytössä on itse tehty kopio sivusta niin page options kohdasta löytyy delete jonka 
avulla tuon kopion voi poistaa. 

3.3 Korttikohtaiset asetukset 

 
 
Yllä olevassa kuvassa on pyritty avaamaan mitä kortilla (card) tarkoitetaan Anaplanissa. Kyseinen 
näkymä on saatu auki aikaisemmin mainitussa sivun asetuksista kohdasta "Edit this page". Jos 
käyttöoikeudet riittävät kyseiselle sivulle. 
 
  



  

 

Käydään läpi asetukset, jotka näkyvät riippumatta yrityksestä, sillä sivuilla muodostettu lisävalintoja 
ja näkymä ei välttämättä ole täysin samanlainen. 
 

1. Search. Anaplanin sisäinen hakutoiminto. Etsii tiedon kyseisen kortin sisältä. Tästä lisää 
alla kohdassa 3.3.1. 

2. Filter. Seuraavana kortin valinnoissa on filtterit. Filtterien avulla voidaan muodostaa sään-
töjä, jotka piilottavat tai näyttää halutut arvot. Toimii pitkälle samanlailla kuin Excelissä. 

3. Maximize. Levittää kyseisen kortin kokonäytölle. 

 4. Comments. Kommentoi kyseistä korttia. Keskustelu valikko muodostuu sivun oikeaan 
reunaan. Mutta vain kyseiselle kortille. 

5. More actions. Täältä kohdasta voi muuttaa valitun kortin xls(x), csv, txt tai pdf muotoon. 

6. Cell history. Näyttää kaikki soluihin tehdyt muutokset valitulla aikavälillä. Tiedossa näkyy 
muutosaika, muuttaja, uusi ja vanho arvo.  

 7. Pivot. Voi käännellä tarpeen tullen taulukon dataa haluamilleen akseleille. 

8. Sort. Voi käännellä sarakkeen pienimmästä – isoimpaan ja toistepäin, sekä tietysti palaut-
taa normaalin. 

9. Show/hide. Valinnalla voidaan avatussa valikossa klikkailla semmoiset line itemin näky-
viin mitä halutaan tarkastella ja muut menevät piiloon. Samasta valikosta tämä voidaan myös pa-
lauttaa reset nappulalla normaali näkymään. 

 10. Export this view. Täysin sama kuin tuolla 5. kohdassa oleva toiminto mutta tuotu ns. ulos 
tuolta lisävalintojen sisältä tuohon työkaluriville. Tällä voidaan tallentaa valittu kortti xls(x), csv, txt 
ja pdf muodoissa. Alimmaisella valinnalla include empty rows valitaan mukaan myös rivit, jotka 
ovat nollia. 

  

 



  

 

3.3.1 Hakutoiminnon toimimattomuus 

Kuvitellaan tilanne, jossa olet vasta avannut sivun, jossa satoja rivejä. Anaplan pyrkii pitämään 
sivujen lataamisen nopeana, joten se lataa aluksi kerralla näytölle vain sen datan mikä on näky-
vissä. Alla olevassa kuvassa pyritty avaamaan tilannetta. 
 

 
 
Tästä syystä selaimen integroitu CTRL+F ei löydä tässä tapauksessa kustannuspaikkaa. Isoja lis-
toja käyttäessä on hyvä käyttää tuota Anaplanin sisäistä hakutoimintoa. Siinä tulee tosin ottaa huo-

mioon, että se hakee tiedon valitun kortin tiedoista.  
 
Hakutoiminto löytyy riippuen sivun asetuksista joko kortin oikeasta ylänurkasta: 

 
 
Tai sillä on oma hakupalkki kortin vasemmassa ylänurkassa. 

 

3.3.2 Suodattaminen 

1. Valitse otsikko, jonka arvoja halutaan filtteröidä, klikkaamalla otsikko (tässä tapauksessa 
summa). 



  

 

     

Josta aukeaa seuraavan kaltainen valikko. 

 

Tässä tapauksessa halutaan poistaa valikosta tyhjät rivit (tilit) joten valitaan seuraavasti: 

 

Muista valita oikeasta alanurkasta: 

 

 

Tämän filtterin jälkeen sarakkeissa näkyy vain nollaa suuremmat positiiviset arvot. 

Klikkaa oikeasta 
ylänurkasta. 



  

 

3.4 Solukohtaiset asetukset 

Yksittäiselle solulle on muutamia valintoja mitä voi tehdä klikkaamalla solua hiiren oikealla näp-
päimellä.  
 

 
 
 
 
Quick Sum Bar on samantyylinen valinta työkalu kuin Excelissä joka laskee tuonne alapalkkiin va-
litun alueen solujen määrän, minimin, maksimin, keskiarvon ja summan. 
 

    
 
Josta Anaplan laskee automaattisesti: 

 
 

1. Copy. Kopioi valitun solun. 
2. Paste. Liittää soluun kopioidun arvon. 
3. Rename. Nimeää solun, jos valittuna tekstiä. 
4. Delete. Poistaa solun. 
5. Change parent. Vaihtaa rivin suhdetta. 
6. Insert multiple items. Voi lisätä useamman rivin kerralla, mutta 

vain numeroituun listaan. 
7. Show history. Tämän avulla voidaan katsoa soluun tehdyt muu-

tokset joko edelliseltä 24h, 7pv, 30pv tai kaikki. Vaihtoehtoisesti 
voi myös valita päivämäärä välin. 

8. Drill down. Tämä näyttää sivun oikealla laidalla, miten solun arvo 
on laskettu. 

Vasemmalla näkyy hiirellä raahattu ja valittu lukujoukkio asiakasmääristä. 
 



  

 

3.5 Käyttöoikeudet 

Käyttöoikeuksia on käytännössä kahdenlaisia. On pääkäyttäjiä, joilla on oikeudet kaikkialle, jotka 
voivat myös käydä tekemässä muutoksia malliin ns. konehuoneen puolella. Muilla Anaplan käyttä-
jillä on normaalit oikeudet, joihin säädetään pääkäyttäjien puolesta joko luku, tai muokkaus oikeu-
det. Anaplanissa on todella rikkaat käyttöoikeuksien hallinta mahdollisuudet. Oikeuksia voidaan 
rajoittaa niin, että tietty henkilö näkee vain tietyn datan ja tarvittaessa voi muokata vain tiettyä ri-
viä/solua. 
 
Käyttöoikeus kysymyksissä voi ottaa yhteyttä: 
 
Essi Esimerkki 
essi.esimerkki@sähköposti.com  
040-1234567 


