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Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella toimeksiantajayritykselle työkalu budjetin sekä 
kannattavuuden seurantaa varten. Tarkoituksena oli laatia ensi vuodelle kiinteä tulosbudjetti sekä 
osabudjeteista myynnin, ostojen ja kiinteiden kulujen budjetit. Työkalun tavoitteena oli, että 
tavoitteiden toteutumista sekä kannattavuutta voidaan seurata neljännesvuosittain. Työn 
tarkoituksena oli lisäksi tutkia, miten eri tulostekijöiden muutokset vaikuttavat kannattavuuteen ja 
yrityksen tulokseen.  
 
Työn toimeksiantajana oli koruja ja muita kodin design-tuotteita suunnitteleva ja valmistava 
perheyritys. Yrityksessä on aiemmin hyödynnetty todella vähän budjetointia ja muita 
kannattavuuslaskelmia, joten työn toteuttamiselle oli selkeä tarve. Laajentumisen johdosta 
yrityksessä on asetettu suuret kasvutavoitteet, joiden toteutumista on tärkeää seurata 
säännöllisesti. 
 
Opinnäytetyö oli luonteeltaan toiminnallinen ja se koostui teoriaosuudesta ja toiminnallisesta 
osuudesta.  Tietoperustana toimivat alan kirjallisuus sekä toimeksiantajalta saatu tieto. Työn 
toteuttamisessa hyödynnettiin teoriatietoa budjetointiin sekä kannattavuuteen liittyen. Teorian 
pohjalta toteutettiin työn toiminnallinen osa, jonka suunnittelussa oleellisessa asemassa 
lähdekirjallisuuden ohella olivat toimeksiantajan omat tavoitteet. 
 
Työn tuloksena laadittiin osabudjetit ja tulosbudjetti sekä seurantajärjestelmä Microsoft Excel – 
taulukkolaskentaohjelmalla. Seurantajärjestelmä pyrittiin laatimaan mahdollisimman 
automaattiseksi, jotta sen käyttö olisi vaivatonta. Tavoitteiden ja kannattavuuden seurannan 
helpottamiseksi työkaluun liitettiin erilaisia tunnuslukuja mittareita kuten kate- ja 
toteutumisprosentit. Työkalun avulla mahdollistettiin myös tuotekohtaisen kustannusrakenteen 
tarkastelu huomioimalla valmistuskustannuksissa tapahtuvat muutokset tuotteiden katteeseen.  
Herkkyysanalyysiä hyödynnettiin yrityksen kannattavuuden arvioinnissa tekemällä 
kannattavuusanalyysi. 
  
Kannattavuusanalyysissä ilmeni, että yrityksen tulokseen vaikuttavat voimakkaimmin volyymissa 
sekä tuotteiden hinnoissa tapahtuvat muutokset. Muiden kustannusten muutoksella ei ollut yhtä 
voimakasta vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Jatkotoimenpiteinä yritys voisi tehdä 
tarkemman tuotekohtaisen kannattavuusanalyysin, jonka avulla voidaan havaita yrityksen 
tuotevalikoiman sisältämät kannattamattomat ja jopa tappiolliset tuotteet.  
 

 
Asiasanat: Budjetti, budjetointi, kannattavuus, seurantajärjestelmä  
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The aim of this Bachelor’s thesis is to design a tool for monitoring budgeting and profitability of 
the company. The purpose was to prepare steady profit budget as well as individual budgets for 
sales, purchases and fixed costs for the coming year. The aim of the tool was that achievement of 
the objectives and profitability can be monitored quarterly. In addition the aim was to produce 
sensitivity analyses how different kind of profit factors are effecting to profitability and financial 
performance of the company. 
 
The client of the study was family business based manufacturer of jewels and other kind of 
design product. In the company has previously been utilized in very little budgeting and other 
calculations of profitability so there was a clear need the implementation of the work. The 
enlargement of the company business has set high growth targets so realization of the targets is 
important to monitor in regular basis.  
 
This functional based thesis consisted of a theory section and a functional section. The 
theoretical background is based on the literature of the branch as well as information obtained 
from the client. In the implementation of the work is used the theory concerning budgeting and 
profitability. The functional section is implemented by based on the theory and in substantial role 
in design in addition to relevant literature have been the company’s own goals.  
 
The result of the thesis was prepared the individual budgets and the profit budget as well as 
monitoring system with Microsoft Excel. The aim of the monitoring system was to design it as 
automatic as possible to ease usability of the tool. To ease follow up of targets and profitability to 
the tool is added different kind of key figures and indicators as gross profit margin and completion 
rate. Effect of manufacturing cost changes to the product specific cost structure and profit of the 
single product is made possible and easier by tool. In company’s profitability evaluation is used 
sensitivity analysis by creating profitability analysis. 
 
Pprofitability analysis has revealed that the greatest effect to the company’s financial result was 
change of the volume and pricing of the products.  Changes of the other cost did not have such 
big effect to the profitability. As further action company could do more accurate product-specific 
profitability analysis, which will help to detect unprofitable or even losing products in product 
range.  
 
 

 
Keywords: Budget, budgeting, profitability, monitoring system  
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1 JOHDANTO 

 

 

Nykypäivänä yritysten toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Talouden heilahtelut ja ajoittainen 

epävarmuus luovat paineita yritysmaailmaan. Pärjätäkseen kovassa kilpailussa, yrityksen on 

kyettävä vastaamaan toimintaympäristön muuttuneisiin vaatimuksiin. Jotta muutoksessa 

pysytään mukana, on yritystoiminnan tulevaisuuden suunnittelu elintärkeää. Vain kannattava 

toiminta takaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja sen vuoksi etenkin talouden suunnittelu on oleellista. 

Budjetointi on sitä varten keskeisin työkalu ja sen käyttö tulisi olla osa yrityksen toiminnan 

suunnittelua, toteutusta ja seurantaa.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on budjettityökalun ja kannattavuuden seurantamallin laatiminen 

kohdeyritykseen. Tarkoituksena on laatia kiinteä tulosbudjetti, joka sisältää osabudjeteista 

tuotekohtaiset myynti- ja ostobudjetit sekä kiinteiden kustannusten budjetin. Budjetit laaditaan 

Excel-taulukkolaskentaohjelmalla, mikä mahdollistaa kannattavuuden ja tavoitteiden toteutumisen 

seurannan neljännesvuosittain. Kannattavuuden seurannan helpottamiseksi työkaluun liitetään 

erilaisia tunnuslukuja ja mittareita, kuten kate- ja voittoprosentti sekä toteutunut prosentti 

budjetoidusta. Työkalu mahdollistaa myös tuotekohtaisen kustannusrakenteen tarkastelun 

huomioimalla muuttujien vaikutuksen tuotteiden katteeseen. Lisäksi työssä halutaan ottaa kantaa 

siihen, miten eri tulostekijöiden muutokset vaikuttavat yrityksen tulokseen. Tätä varten tehdään 

yhden valitun tuotteen perusteella kannattavuusanalyysi kuvaamaan koko yrityksen tilannetta.  

 

Opinnäytetyö jaetaan kahteen osaan sen toiminnallisen luonteen vuoksi. Työn aluksi on 

teoriaosa, jonka pohjalta toteutetaan työn toiminnallinen osa. Tietoperustana toimivat alan 

kirjallisuus sekä toimeksiantajalta saatava tieto. Budjetointia koskevassa teoriaosassa halutaan 

korostaa budjetoinnin merkitystä osana toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Tarkoituksena on 

myös antaa yrittäjälle kattava kuva budjetointiprosessin sisältämistä toimenpiteistä. 

Kannattavuutta tarkastellaan tuottojen ja kulujen sekä katetuottoajattelun näkökulmista. Työn 

toisessa osassa kuvataan työn toiminnallinen osuus eli budjetti- ja seurantajärjestelmän 

laatiminen.  Tämän lisäksi kyseiseen osioon sisältyy yrityksen kannattavuusanalyysi. Laaditut 

budjetit ja seurantataulukot havainnollistetaan työn toiminnallisessa osuudessa. Toimeksiantajan 

pyynnöstä budjettien luvut kuitenkin muutetaan, eivätkä ne näin ollen vastaa yrityksen todellista 

tilannetta. 
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1.1 Toimeksiantaja 

 

Työn toimeksiantaja on koruja ja muita kodin design-tuotteita suunnitteleva ja valmistava 

perheyritys. Yritys on perustettu vuonna 2009 ja on muutaman toimintavuoden kuluessa 

saavuttanut yli 20 000 € liikevaihdon. Tuotevalikoimaan kuuluu useampi korumallisto, yksittäisiä 

tuotteita sekä tilauksesta valmistettavia uniikki-tuotteita. Kaikki tuotteet valmistetaan käsityönä 

teräksestä ja myydään pääasiassa jälleenmyyjien kautta Suomessa, lukuun ottamatta uniikki-

tuotteita, jotka myydään suoraan asiakkaille. Jälleenmyyjiä ovat Suomessa toimivat koruliikkeet ja 

tällä hetkellä tuotteita on myynnissä viidentoista koruliikkeen valikoimassa. 

 

Omistajien lisäksi yrityksen tuotannossa työskentelee kaksi henkilöä kiireisimpinä sesonkiaikoina. 

Varsinaisia kuukausipalkkaisia työntekijöitä ei yrityksessä ole aiemmin ollut. Tällä hetkellä 

suunnitelmissa on laajentaa toimintaa voimakkaasti ostamalla design-tuotteita valmistavan 

yrityksen liiketoiminta. Tavoitteena on moninkertaistaa liikevaihto ensi vuonna. 

Kasvusuunnitelmiin liittyvät myös isompien toimitilojen hankinta sekä lisätyövoiman palkkaaminen 

tuotantoon.  

 

1.2 Lähtökohtatilanne 

 

Toimeksiantajayrityksessä sisäistä laskentaa tehdään jonkin verran ja omistajan omat laskelmat 

toimivat päätöksenteon pohjana. Kateprosentti on tärkeä mittari ja sitä käytetään apuna 

tuotteiden hinnoittelussa. Yrityksen käytössä on toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla 

saadaan tuotettua erilaisia raportteja esimerkiksi tuotekohtaisista myyntimääristä. Vuosittain 

tilikaudelle asetetaan liikevaihtotavoite, joka yleensä lasketaan prosentuaalisena kasvuna 

edellisen tilikauden toteutuneesta liikevaihdosta. Pienessä yrityksessä aika ja resurssit eivät 

kuitenkaan ole mahdollistaneet tarkempien laskelmien tekemistä ja seurantaa kokonaistuloksen 

kehittymisen osalta, vaan liiketoiminnan kehitystä on seurattu lähinnä vuositasolla tilikauden 

päättymisen jälkeen. Tällöin ei kuitenkaan ole enää mahdollista ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin 

tuloksen muodostumisen osalta ja tavoitteet voivat jäädä saavuttamatta.  

 

Kohdeyrityksen tämän hetkiset kasvutavoitteet ovat edellyttäneet talouden tarkempaa 

suunnittelua lähitulevaisuuden osalta. Liikevaihtotavoite on kuitenkin laadittu tuotteiden 

keskimääräisillä -hinnoilla ja – kappalemäärillä, mikä on pelkästään suuntaa antava. Yrityksen 

valikoimaan kuuluu useampi tuotemerkki, yksittäisiä tuotteita sekä räätälöityjä tuotteita, joiden 
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hinnat ja menekki vaihtelevat suuresti. Tavoitteiden toteutumisen seurantaan yrityksellä ei 

myöskään ole olemassa työkalua. Näin ollen kohdeyrityksellä on selkeä tarve sekä 

yksityiskohtaisemmille osabudjeteille että budjetin ja kannattavuuden seurannan työkalulle. 

Tuotteissa käytettävän teräksen ja etenkin hopean markkinahinnat vaihtelevat, ja tästä syystä 

myös tuotekohtaisen kustannusrakenteen seuraaminen on oleellista kannattavuuden 

varmistamiseksi. 

 

1.3 Työn rajaus ja rakenne 

 

Opinnäytetyö on rajattu koskemaan yrityksen taloudellisia suunnitelmia sekä kannattavuutta. 

Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen, jolle ominaista on työn koostuminen teoriaosuudesta 

ja toiminnallisesta osuudesta. Työ alkaa teoriaosuudella ja sen aluksi käsitellään budjetointia 

luvuissa 2 ja 3. Budjetoinnin osalta tarkastellaan budjetoinnin tehtäviä, prosessia ja tapoja sekä 

kuvataan budjetti- ja seurantajärjestelmä. Talouden suunnittelun lisäksi teoriaosassa käsitellään 

yritystoiminnan kannattavuutta luvussa 4. Kannattavuutta tarkastellaan tuottojen ja kulujen sekä 

katetuottoajattelun näkökulmista. Kulujen osalta käsitellään tarkemmin niiden jaottelua muuttuviin 

ja kiinteisiin kuluihin sekä perehdytään yhden tuotteen aiheuttamien kustannusten laskentaan. 

Katetuottolaskennan tunnusluvuista tarkemmin perehdytään katetuottoon sekä kriittiseen 

pisteeseen. Lisäksi kannattavuuden teoriassa kuvataan herkkyysanalyysi, jolla voidaan selvittää 

eri tulostekijöiden muutoksien vaikutusta yrityksen tulokseen. 

 

Työn toinen osa koostuu toiminnallisesta osasta. Toiminnallisen työn tuotoksena syntyy budjetti- 

ja kannattavuuden seurannan työkalu toimeksiantajalle. Työkalun laadinta kuvataan luvussa 5. 

Budjetoinnin osalta työ on rajattu osabudjettien ja tulosbudjetin laatimiseen. Osabudjeteista 

laaditaan myyntibudjetti, ostobudjetti- sekä kiinteiden kulujen budjetti. Eri tulostekijöiden 

muutoksien vaikutusta yrityksen kannattavuuteen tutkitaan ja kannattavuusanalyysi kuvataan 

luvussa 6.  
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2 BUDJETOINTI 

 

 

Budjetointi on yrityksen ja sen talouden johtamisprosessi, joka käsittää budjetin suunnittelun, 

toteutuksen ja tarkkailun. Budjettia käytetään yritystoiminnan ohjauksessa ja sitä pidetään 

talousjohtamisen keskeisimpänä työkaluna. Budjetoinnin avulla yritys asettaa itselleen lyhyen 

aikavälin suunnitelmat ja tavoitteet. Niiden lähtökohtana ovat yrityksen pitkän aikavälin tavoitteet, 

jotka on muutettu tiettyä ajanjaksoa koskeviksi.  Näin ollen budjetointi on merkittävää yrityksen 

strategian ja päämäärien toteutumisen kannalta. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 230; Järvenpää, 

Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2010, 207) 

 

Budjetti on tietyn ajanjakson tavoitteellinen, rahamääräinen toimintasuunnitelma. Tavallisesti 

budjetilla tarkoitetaan vuosi- tai tilikausikohtaista taloudellista suunnitelmaa. Budjetti sisältää 

yleensä tavoiteosan sekä resurssi- ja toimintasuunnitelmaosan, jossa määritellään yrityksen 

aktiviteetit, resurssit, aikataulut ja vastuuhenkilöt budjettikaudelle. Tämän lisäksi budjetti sisältää 

taloudellisen tulososan eli edullisimman tulostavoitteen budjettikaudelle. (Neilimo & Uusi-Rauva 

2007, 231.) 

 

2.1 Budjetoinnin tehtävät 

 

Yritystoiminnan tavoitteena on voiton tuottaminen. Jotta yrityksen toiminta kehittyy sille 

asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja yrityksen omistajat saisivat tuoton sijoituksilleen, on 

talouden suunnittelu oleellista. Yrityksen johdon tehtävänä on varmistaa yrityksen tavoitteiden 

toteutuminen ja budjetointi on tätä varten keskeisin työkalu. Budjetoinnin avulla yrityksen 

suunnitelmat muutetaan rahamääräisiksi luvuiksi. Budjetointi myös auttaa yritysjohtoa 

konkretisoimaan toimintaan liittyvät lyhyen aikavälin tavoitteet. Ne varmistavat yrityksen pitkän 

aikavälin päämäärien saavuttamisen jolloin budjetointi toimii keskeisessä roolissa yrityksen 

strategian toteuttamisessa. Strategia käsittää yleensä useamman, esimerkiksi 3-5 vuoden 

ajanjakson. Budjetointi tukee strategian toteutumista operatiivisesti kohdentamalla resurssit 

oikeille alueille ja asettamalla lyhyen aikavälin kehittämistavoitteet siten, että pitkän aikavälin 

tavoitteet on mahdollista saavuttaa. (Järvenpää ym. 2010, 207; Lindfors & Syvänperä 2010, 9.) 

 

Koska budjetointi tarkoittaa lähitulevaisuuden toimintasuunnitelmaa, on sen laatimista varten 

kyettävä arvioimaan yrityksen tulevaisuutta sekä ennakoimaan tulevia muutoksia 

kilpailuympäristön ja taloudellisen kehityksen suhteen. Myös uusien normien vaikutus 
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yritystoimintaan on otettava huomioon. Näin ollen budjetointi auttaa yritysjohtoa määrittelemään 

ne osatekijät, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan tulevaisuudessa, ja jotka muodostavat 

perustan budjettisuunnittelulle. Tästä syystä budjetti myös toimii vertailukohtana yrityksen 

suoriutumisen arvioinnissa. Jos vertailukohtana käytettäisiin yrityksen aikaisempaa suoriutumista, 

muodostuisi ongelmaksi suhdanteissa, kilpailutilanteessa ja yrityksen resursseissa tapahtuneiden 

muutosten arviointi. Koska nämä muutokset otetaan huomioon budjetoinnissa, on budjetti usein 

parempi vertailukohta kuin yrityksen aikaisempi suoriutuminen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 232; 

Suomala & Manninen 2011, 179-180.) 

 

Budjetoinnilla on suuri merkitys yritysjohdolle. Budjetointi kuuluu oleellisena osana johtamisen eri 

tasoille, joita ovat strateginen, taktinen ja operatiivinen. Jokaiseen tasoon budjetointi liittyy eri 

tavalla. Strateginen taso tarkoittaa ylimmän yritysjohdon toimintatasoa, johon sisältyy pitkän 

aikavälin suunnitelmat ja näkemykset. Budjetointi tällä tasolla on aina väljää kehysbudjetointia, 

eikä tarkkojen toimintojen ja tulosten suunnittelu ole useinkaan mahdollista. Taktisella tasolla 

johtaminen on vuositasoista ohjausta. Näin ollen vuosittain laadittu budjetti toimii tärkeimpänä 

välineenä sekä ohjauksessa, että strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Operatiivisessa 

johtamisessa puolestaan budjettia käytetään apuna jokapäiväisessä johtamisessa eli 

käytännössä se on budjetin toteuttamista. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 232-233.) 

 

Toimiessaan merkittävänä apuna yritystoiminnan ohjauksessa, toimii budjetointi myös keskeisenä 

välineenä yrityksen viestinnässä. Budjetoinnin avulla yrityksen tavoitteista voidaan viestiä koko 

yritykselle ja näin jokainen on tietoinen siitä, mihin pyritään. Budjetointi täsmentää työntekijöiden 

vastuualueet ja näin selkeyttää organisaatiota. Keskeiset budjettitavoitteet voidaan kohdistaa 

henkilökohtaisiksi tavoitteiksi, kuten myyntibudjetin tavoitteet ositetaan myyntipäällikkö- ja 

myyjäkohtaisiksi. Tällöin budjetti motivoi työntekijöitä saavuttamaan tavoitteet ja toimii täten 

motivaation lähteenä yrityksessä. Budjetoinnin avulla voidaan lisäksi varmistaa, että 

vastuuhenkilöiden ja yrityksen tavoitteet ovat sopusoinnussa keskenään. (Neilimo & Uusi-Rauva 

2007, 234-235; Suomala & Manninen 2011, 180.) 

 

2.2 Budjetointiprosessi 

 

Budjetoinnilla tarkoitetaan säännöllisesti, useimmiten kerran vuodessa, tapahtuvaa 

suunnitteluprosessia (Ikäheimo, Lounasmeri & Walden 2005). Budjetointiprosessi käsittää 

budjetin suunnittelun, toteutuksen ja tarkkailun. Suunnitteluvaiheessa laaditaan 
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toimintasuunnitelma, jonka tekemistä ohjaa yrityksen strategiset tavoitteet. Budjetin 

toteutusvaiheessa laaditut toimintasuunnitelmat tulevalle kaudelle muutetaan numeraaliseen 

muotoon. Budjettitarkkailuvaiheessa toteutuneita lukuja verrataan budjetoituihin lukuihin ja 

analysoidaan niiden välillä syntyneitä poikkeamia. 

 

2.2.1 Budjetin suunnittelu 

 

Budjetointiprosessi alkaa suunnitteluvaiheella, jolloin asetetaan yrityksen tavoitteet tietylle 

ajanjaksolle ja pohditaan keinoja niiden saavuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa 

toimintasuunnitelman laadintaa. Yrityksen toimintasuunnitelmat voivat koskea esimerkiksi 

myytäviä tuotteita, markkinoita tai toimintatapoja. Esimerkiksi myytäville tuotteille asetettu 

toimintatavoite viittaa myyntimääriin. Oleellista on, että tavoitteet asetetaan konkreettisiksi ja 

mitattavissa oleviksi. Lisäksi toimintasuunnitelmat sisältävät ne käytännön toimenpiteet, joita 

tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Yrityksen lyhyen tähtäimen toimintasuunnitelmien 

laadinnassa perustana toimivat yrityksen strategiset eli pidemmän tähtäimen suunnitelmat ja 

tavoitteet. (Ikäheimo ym. 2005; Lindfors & Syvänperä 2010, 9; Vilkkumaa 2010, 247.) 

 

Suunnitteluvaiheessa tärkeässä roolissa ovat sekä menneisyyden arviointi että tulevaisuuden 

ennusteet. Budjetin laadinnan tueksi tarvitaan erilaisia analyyseja ja informaatiota näihin liittyen. 

Menneen kehityksen arviointi voidaan toteuttaa tarkastelemalla edellisen vuoden toteutuneita 

budjettilukuja. Tämän lisäksi budjetin suunnittelun pohjana toimivat ennusteet ympäristön 

kehityksestä. Ennusteet voivat koskea esimerkiksi inflaatiota, toimialan kasvuvauhtia tai 

asiakkaiden muuttuvia mieltymyksiä. Ympäristön kehityksen arvioinnissa täytyy osata erotella ne 

tekijät, mitkä tulevat vaikuttamaan yrityksen toimintaan joko osittain, kokonaan tai ei laisinkaan. 

Kun olosuhteisiin ei odoteta tapahtuvan muutoksia, voivat ennustukset perustua menneen 

analysointiin eli käytännössä tulevaisuutta ennustetaan erilaisten trendien ja suuntausten 

perusteella. Ennustukset voivat perustua myös asiantuntijoiden subjektiivisiin 

tulevaisuudennäkemyksiin silloin kun historiatietoa ei ole saatavilla. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 

234; Järvenpää ym.2010, 218-219; Ikäheimo, Lounasmeri & Walden 2011, 167-168.) 

 

2.2.2 Budjetin toteutus 

 

Toimintasuunnitelman pohjalta laaditaan budjetti. Käytännössä budjetti kuvaa euroina 

suunnitelman mukaiset toimenpiteet ja toimintatavat tulevalle kaudelle. Tarkoituksena on päästä 
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mahdollisimman edulliseen taloudelliseen tulokseen. Luvuiksi muutetut tavoitteet voidaan pilkkoa 

pieniin osiin kuten myyntitavoitteet tuotteittain tai tuoteryhmittäin. Laskelmien perusteella voidaan 

välittömästi nähdä onko tavoitteet ja niitä edellyttävät resurssit mitoitettu niin, että asetetut 

tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli huomataan, ettei niin ole, voidaan tilanteeseen puuttua 

ajoissa esimerkiksi muuttamalla hinnoittelua tai mitoittamalla resurssit uudelleen. (Lindfors & 

Syvänperä 2010, 9-10; Eklund & Kekkonen 2011.) 

 

Suunniteltu toimintakausi käsittää yleensä vuoden ajanjakson (yleensä tilikausi), mutta on yritys- 

ja yhteisökohtainen. Budjettikauden pituus riippuu muun muassa toimialasta, budjetin laatimisen 

vaatimasta työmäärästä sekä käytettävissä olevista menetelmistä. (Suomala & Manninen 2011, 

179.) 

 

2.2.3 Budjettitarkkailu 

 

Budjetointiprosessin onnistumisen edellytyksenä voidaan pitää laadittujen budjettien 

toteumatarkkailua.  Mikäli laadittujen budjettien toteutumista ei seurata, on tällöin budjetointi aivan 

turhaa. Budjettitarkkailu auttaa selvittämään kuinka hyvin tavoitteet ovat toteutuneet sekä 

etsimään eroja, jotka ovat syntyneet budjetoidun ja toteuman välille. Budjettierojen löytymisen 

lisäksi tärkeää on, että budjettierojen syitä analysoidaan, jotta opitaan budjetoimaan entistä 

paremmin. Lisäksi budjettitarkkailun avulla voidaan yrityksen toimintoja ohjata oikeaan suuntaan 

asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Budjettiseurantaan liittyvät toimenpiteet on 

havainnollistettu kuviossa 1. (Eklund & Kekkonen 2011, 173.) 

 

 

                  

  Budjetointi  → 
(tavoitteet)  

Toteutumien  → 
seuranta  

Poikkeamien analysointi  → 
ja johtopäätökset  

Korjaavat 
toimenpiteet 

  

    

                  

KUVIO 1. Budjettiseuranta (Lindfors & Syvänperä 2010, 77.) 

 

Budjettitarkkailussa on huomioitava tarkkailujakson pituus. Koska budjettitarkkailun avulla 

pyritään saavuttamaan budjettikaudelle asetetut tavoitteet, täytyy seuranta toteuttaa lyhyissä 

ajanjaksoissa, kuten kuukausi- tai neljännesvuosittain, jotta todettuihin eroihin voidaan puuttua 
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ajoissa. Tästä syystä esimerkiksi vuoden mittainen jakso on liian pitkä, koska eroihin puuttuminen 

ei ole enää mahdollista. (Eklund & Kekkonen 2011, 173.) 

 

Toisinaan budjettitarkkailun avulla havaitut budjettipoikkeamat voivat aiheuttaa muutoksia 

budjettiin kesken budjettikauden. Jos seurantaa tehdään esimerkiksi neljännesvuosittain, voidaan 

toteumalukujen pohjalta analysoida korjaavien toimenpiteiden tarpeellisuutta tulevien jaksojen 

budjettilukujen osalta. Samalla voidaan myös tarkentaa tavoitteita koskien budjettikauden loppua. 

Tällaista korjaavaa tarkkailua kutsutaan latest estimate – menetelmäksi. Tärkeää on, että 

virheelliset tavoitteet voidaan korjata, oli ne sitten väärin arvioituja tai ympäristön muutosten 

aiheuttamia, sillä epärealistiset tavoitteet eivät motivoi ja tällöin laaditulla budjetillakaan ei ole 

enää merkitystä. (Eklund & Kekkonen 2011, 175,177.) 

 

Budjetissa havaitut erot voidaan luokitella määrä- ja hintaeroihin. Tilanteessa, jossa yritys ylittää 

budjetoidun esimerkiksi raaka-aineen hankinnassa, syntyy määräero. Hintaero taas tarkoittaa 

esimerkiksi projektin työtuntihinnan budjetointia alemmaksi kuin mihin projektin toteutumisessa 

päästään. Erojen analysoinnissa oleellista on huomata, että yksi budjettierä voi sisältää sekä 

määrä- että hintaeron. Budjetoidussa erässä voi esimerkiksi toteutunut määrä ollakin budjetoitua 

pienempi, mutta sitä vastoin hinta voi olla budjetoitua korkeampi. Budjettitarkkailussa on syytä 

ottaa huomioon sekä hinta- että määräero, ja analysoida tarkasti kokonaisero jokaisen 

budjettierän osalta. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 245.) 

 

Määrä- ja hintaerojen lisäksi budjettipoikkeamien syitä on tarpeen analysoida vielä syvällisemmin. 

Yleisimpiä syitä budjettipoikkeamiin ovat budjetoitujen erien väärinarviointi, epärealistinen 

budjetti, odottamaton muutos kilpailuoloissa sekä yrityksestä riippumattomat syyt. Budjetoitujen 

erien väärinarviointi tarkoittaa tilannetta, jossa kustannukset tai tuotot poikkeavat olennaisesti 

budjetoidusta. Esimerkiksi mainoskampanjan kulut ovatkin toteutuessaan kaksinkertaiset 

verrattuna budjetoituun. Epärealistinen budjetti puolestaan tarkoittaa tilannetta, jossa 

budjettitavoitteet asetetaan niin että ne ovat käytännössä mahdotonta saavuttaa. Esimerkkinä 

epärealistisesta budjetista on myynnin budjetoiminen tietoisesti liian korkealle tai kustannusten 

budjetoiminen liian mataliksi. Odottamaton muutos kilpailuoloissa voi myös aiheuttaa 

budjettipoikkeaman. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa kilpailija tuo markkinoille uusia 

ja parempia tuotteita. Näiden lisäksi budjettipoikkeaman voi aiheuttaa yrityksestä riippumattomat 

syyt, joita voivat olla esimerkiksi raaka-aineen yhtäkkinen hinnanmuutos. Budjettipoikkeamien 

syiden selvittämisen jälkeen olennaista on poikkeamista aiheutuvien seurauksien tutkiminen sekä 
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mahdollisten korjaavien toimenpiteiden pikainen aloittaminen. (Mäkinen, Stenbacka & 

Söderström 2009, 168.)  

 

2.3 Budjetointitavat 

 

Budjetointi voidaan toteuttaa monella tavalla. Yleisimmin budjetoinnissa käytetään kiinteä, 

tarkistettavaa, rullaavaa tai liukuvaa budjetointitapaa. Budjetoinnin apuna voidaan käyttää 

edellisen vuoden toteutuneita lukuja tai se voidaan aloittaa ikään kuin tyhjältä pöydältä. 

 

Nollapohjabudjetointia käytetään tyypillisesti silloin kun aloittavalla yrityksellä ei ole aikaisemmin 

toteutuneita lukuja budjetoinnin pohjalle. Budjetoinnissa tarvittava tieto perustuu omiin arvioihin 

sekä ulkopuolelta kerättyyn tietoon. Tietoperustana voidaan käyttää esimerkiksi yrityksen laatimia 

sopimuksia tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa, toimialatilastoja sekä kaupparekisteristä 

saatavia tilinpäätöstietoja koskien kilpailevia yrityksiä. Aloittavan yrityksen lisäksi 

nollapohjabudjettia voi käyttää myös kauemmin toiminut yritys silloin kun budjetoinnin ei haluta 

perustuvan aikaisempien vuosien lukuihin. Tällöin tarkoituksena on kyseenalaistaa kaikki 

yrityksen toiminnot. Budjetoinnin aloittaminen tyhjältä pöydältä koetaan kuitenkin yleensä melko 

työlääksi. (Lindfors & Syvänperä 2010, 15.) 

 

Budjetoinnin pohjana voidaan käyttää myös edellisen vuoden toteutuneita lukuja. Vaikka 

budjetoinnin perustana ovat laadittu toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet 

budjettikaudelle, voi budjettityön käytännössä aloittaa aiemmin toteutuneista luvuista. Jos 

budjettia laaditaan kesken tilikauden, voidaan tilikauden lopusta tehdä ennuste, joka lisätään 

siihen asti toteutuneisiin lukuihin. Tällöin saadaan koko tilikautta koskevat luvut. (Lindfors & 

Syvänperä 2010, 15.) 

 

Kiinteä budjetti tarkoittaa budjettia, johon laaditut luvut ovat kiinteitä eikä niihin puututa 

budjettikauden aikana. Budjetti laaditaan ennen tilikauden alkua koko seuraavaksi tilikaudeksi ja 

toteutuneita lukuja verrataan alkuperäiseen budjettiin. Hyvänä puolena voidaan pitää vakautta, 

jota kiinteä budjetti luo budjetoitujen lukujen muuttumattomuuden vuoksi. Huonona puolena 

voidaan pitää sitä, että budjetti voi jäädä ajastaan jälkeen. Koska olosuhteet muuttuvat jatkuvasti, 

myös tekeminen muuttuu, josta taas tulisi seurata muutoksia budjetoituihin lukuihin. Kiinteä 

budjetointi voi myös vaikuttaa asenteisiin, jolloin muuttuneisiin tilanteisiin ei kyetä herkästi 

reagoimaan. (Vilkkumaa 2005, 397; Lindfors & Syvänperä 2010, 14.) 
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Tarkistettavan budjetin lähtökohtana on ajastus, että budjetoituja lukuja voidaan muuttaa kesken 

budjettikauden yrityksen toimintaan vaikuttavien muutosten seurauksena. Muutokset vaikuttavat 

toimintasuunnitelmaan ja sitä kautta laadittuun budjettiin. Toimintasuunnitelma voidaan tarkistaa 

sovituin väliajoin koskien jäljellä olevaa kautta ja sen seurauksena myös budjetoidut luvut 

tarkistetaan. Tarkistus voidaan tehdä esimerkiksi neljännesvuosittain eli budjettikauden ollessa 

kalenterivuosi, tarkistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti maaliskuun lopussa koskien 

loppuvuotta jne. Menettelytapaa pidetään hyvänä nykyajan toimintaympäristön muuttuessa 

jatkuvasti. Säännöllisen tarkistuksen ansiosta toimintasuunnitelma ja budjetti ovat aina ajan 

tasalla ja perustuvat viimeisimpään tietoon. Huonona puolena voidaan pitää sitä, että tarkistettava 

budjetti vaatii säännöllistä tekemistä sekä riittävää pohdintaa toiminnan osalta. (Vilkkumaa 2005, 

397-398.) 

 

Rullaavassa budjetointitavassa toimintasuunnitelmaa ja budjettia tarkistetaan säännöllisesti 

samoin kuin tarkastettavassa budjetoinnissa, mutta budjetoitavaa kautta siirretään samalla 

jatkuvasti eteenpäin. Jos tarkistus tehdään esimerkiksi neljännesvuosittain, liitetään rullaavaan 

budjettiin aina uusi vuosineljännes päättyneen neljänneksen perään. Käytännössä yrityksellä on 

täten aina käytettävissä toimintasuunnitelma ja budjetti vuodeksi eteenpäin. Rullaavan 

budjetoinnin etuna voidaan pitää ennakointimahdollisuuksien sekä motivaation paranemista, sillä 

useammin toteutetun budjetoinnin seurauksena ennusteet tarkentuvat ja vuoden aikana 

tapahtuneet yllättävät muutokset voidaan huomioida ajoissa. Rullaavan budjetoinnin heikkouksina 

voidaan pitää menetelmän työläyttä. (Vilkkumaa 2005, 398; Lindfors & Syvänperä 2010, 14 & 

Ikäheimo ym. 2011, 178.) 

 

Liukuvassa budjetissa lähtökohtana on toteutunut toiminta-aste. Käytännössä budjetti muuttuu 

jatkuvasti toteutuneen toiminta-asteen mukaisesti, koska muuttuvia kuluja ei budjetoida vaan ne 

jätetään riippumaan valmistusmäärästä. Vain kiinteiden kulujen budjetti on yleensä 

vakiomääräinen. Liukuva budjetti on yritykselle hyvä vaihtoehto toiminta-asteen vaihdellessa 

kuukausittain. (Lindfors & Syvänperä 2010, 14.) 
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3 BUDJETTI- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄ 

 

 

Yrityksen budjettijärjestelmä koostuu yrityksen käytössä olevista budjeteista. Budjettijärjestelmä 

on jokaisella yrityksellä erilainen, riippuen yrityksen koosta ja toimialasta. Valmistustoimintaa 

harjoittavassa yrityksessä budjettijärjestelmä poikkeaa mitä todennäköisimmin palvelutoimintaa 

harjoittavan yrityksen budjettijärjestelmästä. Vaikka budjettijärjestelmä onkin yritys- ja 

toimialakohtainen, on sillä samoja yleisiä piirteitä. Budjettijärjestelmä koostuu yleensä kahdesta 

pääbudjetista, joita ovat tulos- ja rahoitusbudjetti. Näiden lisäksi voidaan laatia tase-ennuste. 

Budjettijärjestelmä sisältää myös yrityksen keskeisille toiminnoille laaditut osabudjetit, joista tiedot 

kootaan pääbudjetteihin. Seurantajärjestelmän avulla voidaan tarkkailla budjetissa asetettujen 

tavoitteiden toteutumista sekä havaita niiden välille syntyneet erot. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 

236; Eklund & Kekkonen 2011, 151-152, 173.) Kuviossa 2 on havainnollistettu valmistusyrityksen 

budjettijärjestelmään kuuluvat osa- ja pääbudjetit. Osa- ja tulosbudjetin välinen yhteys kuvataan 

tarkemmin Tulosbudjetti – luvussa. 

 

      

  Osabudjetit                 →  Pääbudjetit 

  Myyntibudjetti Tulosbudjetti 

  Valmistusbudjetti Tasebudjetti 

  Osto- ja varastobudjetti Rahoitusbudjetti 

  Kustannusbudjetti   

  Investointibudjetti   

      

KUVIO 2. Budjettijärjestelmän osa- ja pääbudjetit (Ikäheimo 2011, 165.) 

 

3.1 Osabudjetit 

 

Yrityksen budjetointi aloitetaan pääbudjettia tukevista osabudjeteista. Tyypillisimpiä osabudjetteja 

ovat muun muassa myynti-, osto-, valmistus-, kustannus- ja investointibudjetit. Osabudjettien 

määrä, laji ja syvyys vaihtelevat yrityksissä tarpeen mukaan. Esimerkiksi valmistusyrityksessä 

oleellisessa asemassa voi olla valmistusbudjetti kun taas palveluyrityksen tarpeet ovat aivan 

toiset. Osabudjettien luvut kootaan yhteen pääbudjetteihin ja siitä syystä niitä kutsutaan 

kokoomabudjeteiksi. Samalla muodostuu yhteys osa- ja pääbudjettien välille. (Alhola & Lauslahti 

2005, 106; Stenbacka ym.2007, 276; Ikäheimo ym. 2011, 165.) 



17 
 

Osabudjettien avulla yrityksen tavoitteet voidaan viedä operatiiviselle tasolle ja osoittaa ne keinot, 

joiden avulla tavoitteet voidaan saavuttaa. Samalla osabudjetit luovat tasapainoa yrityksen 

toimintaan, sillä niiden välisen vertailun avulla nähdään esimerkiksi menekin ja kapasiteetin 

vastaavuus. (Ikäheimo ym. 2011, 165.) Tämän työn kannalta oleellisimpia osabudjetteja ovat 

myyntibudjetti, ostobudjetti sekä kiinteiden kustannusten budjetti, ja näitä kuvataan jäljempänä 

tarkemmin. 

 

Myyntibudjetti 

 

Osabudjettien laadinta aloitetaan tavallisesti yrityksen toimintaa eniten rajoittavasta tekijästä, joka 

voi olla esimerkiksi myynti. Tällöin myynti vaikuttaa oleellisesti muihin osabudjetteihin, koska 

muut budjetit riippuvat myynnistä ja sitä kautta valmistusmäärästä. Valittu osabudjetti toimii 

budjetoinnin lähtökohtana ja muut osabudjetit sovitetaan sen mukaan. (Eklund & Kekkonen 2011, 

154; Suomala ym.2011, 181.) 

 

Myyntibudjetin laadinnan lähtökohtana toimii useimmiten tavoitemyynti. Kun tavoiteltu liikevaihto 

on määritelty, voidaan myyntibudjetti laatia esimerkiksi tuoteryhmittäin tai tuotteittain. 

Myyntisuunnitelmien pohjana toimivat nykyinen myynti sekä lyhyen ja pitkän aikavälin 

myyntitrendit. Käytännössä myyntibudjetin laatimista ohjaavat tavoitemyynnin lisäksi yrityksen 

strategiat toimenpiteineen. Näitä ovat esimerkiksi asiakas- ja markkinavalinnat, hinnoittelu hinnan 

muutoksineen sekä uusien tuotteiden ja tuotevalintojen vaikutukset. Budjetin laadintaan 

vaikuttavat lisäksi muun muassa oletukset hintakehityksestä ja asiakkaiden taloudellisesta 

tilanteesta sekä yrityksen sisäiset tekijät kuten kapasiteetti. Näin ollen myyntibudjetin laadinta on 

osin ennustamista tulevan kysynnän ja hinnankehityksen suhteen. (Alhola & Lauslahti 2005, 107-

108; Ikäheimo ym.2011, 164.) 

 

Ennustamistaidon ohella myyntibudjetin laadinta on myös kykyä vaikuttaa yrityksen tuotteiden 

kysyntään ja markkinoiden hallintaan. Kysyntätekijät voidaan luokitella yrityksen omien 

vaikutusmahdollisuuksien mukaisesti vaikutettavissa oleviin tekijöihin sekä ei-vaikutettavissa 

oleviin tekijöihin. Omilla päätöksillään yritys voi vaikuttaa tuotekohtaisiin valintoihin kuten hintaan, 

valikoimaan, laatuun, saatavuuteen ja ominaisuuksiin. Lisäksi yritys voi tehdä asiakas- ja 

markkinavalintoja. Sitä vastoin yritys ei voi vaikuttaa asiakkaiden käytettävissä olevaan 

rahamäärään, kilpailutilanteeseen tai kysynnän kausivaihteluihin. (Alhola & Lauslahti 2005, 108.) 
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Niin kuin edellä mainittiin, voidaan myyntibudjetti tehdä esimerkiksi tuotteittain tai tuoteryhmittäin. 

Näin ollen myyntibudjetti saattaa koostua useista alabudjeteista (kuvio 3). Myyntibudjetin laadinta 

aloitetaan budjetoimalla ensin tulevan kauden myyntimäärät ja sen jälkeen hinnat. Myyntimäärät 

saadaan budjetoitua esimerkiksi ennakoimalla nykyisten asiakkaiden ostot tai laskemalla oma 

markkinaosuus. Myyntihintojen ennustamisessa olennaista on huomioida markkinatilanne, 

kilpailijoiden hinnat sekä yrityksen oma, kustannukset peittävä katetarve. Eri hinnoilla toteutuva 

myyntimäärä voidaan ennakoida ja laskea eri vaihtoehtojen antama myyntikate. Vaihtoehdoista 

parhaan tuoton antava valitaan budjettiin. Tuote- tai tuoteryhmän myynti saadaan kertomalla 

tavoiteltu myyntimäärä budjetoidulla hinnalla. Yrityksen kokonaismyynti saadaan laskemalla 

yhteen tuote- tai tuoteryhmäkohtaiset myynnit. (Alhola & Lauslahti 2005, 110; Stenbacka 

ym.2007, 276; Ikäheimo ym.2011, 164.) 

 

 

 

KUVIO 3. Myynnin alabudjeteista myyntibudjettiin (Alhola & Lauslahti 2005, 110.) 

 

Ostobudjetti 

 

Myynnin budjetoimisen jälkeen voidaan budjetoida ostot. Myyntimäärien perusteella lasketaan 

kuinka paljon materiaalia on hankittava ja paljonko siitä aiheutuu kuluja. Ostojen suunnittelussa 

täytyy huomioida kaikki valmistukseen käytettävä materiaali ja ennakoitava niiden hinta. Myynnin 

tavoitteiden lisäksi ostobudjettiin vaikuttavat haluttu valmiiden tuotteiden ja raaka-aineiden 

varaston koko sekä niiden alkuvarasto. (Pellinen 2005, 119; Stenbacka ym.2007, 278.) 

 

Ostobudjetin laadinnassa on huomioitava ostomäärien lisäksi niiden ajallinen kohdistuminen. 

Varastointi aiheuttaa yritykselle turhia kustannuksia ja tästä syystä raaka-aineet ja tavarat eivät 

tulisi olla yrityksen käytössä liian aikaisin. Toisaalta valmistuskatkojen välttämiseksi, tulisi raaka-
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aineiden ja tavaroiden olla yrityksen käytössä tarpeeksi ajoissa. Näin ollen ostobudjetin 

laadinnassa tulisi kiinnittää huomiota ostojen euromäärän lisäksi ostoerien suuruuteen ja siihen, 

miten ne vaikuttavat ostohintaan. (Eklund & Kekkonen 2011, 154.) 

 

Kiinteiden kustannusten budjetti 

 

Kiinteiden kustannusten budjettiin sisältyvät kaikki sellaiset kustannukset, jotka pysyvät samoina 

riippumatta yrityksen toiminta-asteesta. Kustannuksiin ei näin ollen vaikuta se, kuinka paljon 

tuotteita valmistetaan ja myydään, vaan ne määräytyvät pikemminkin ajan kulumisen perusteella. 

Kiinteät kustannukset eivät kuitenkaan jatkuvasti ole kiinteitä, vaan ne muuttuvat jollakin 

aikavälillä tai jollakin perusteella. Oleellista on, etteivät kiinteissä kustannuksissa syntyvät 

muutokset tapahdu suorassa suhteessa tuotteiden valmistus- ja myyntimäärien kanssa. 

(Vilkkumaa 2005, 77.) 

 

Kiinteitä kustannuksia yrityksessä aiheuttavat esimerkiksi toimitilat, henkilöstö ja markkinointi. 

Näiden lisäksi kiinteisiin kustannuksiin sisältyvät investointien poistot sekä lainan 

rahoituskustannukset. (Vilkkumaa 2005, 77.) Kiinteiden kustannusten budjetoinnissa on 

huomioitava yrityksen kasvutavoitteet. Yrityksen tavoitellessa myynnin kasvua, edellyttää se 

useimmiten suurempia panostuksia markkinointiin etenkin alkuvuosina. Myös 

hallintokustannukset riippuvat yrityksen kasvuvauhdista. Asiakas- ja tilausmäärien kasvaessa voi 

se käytännössä edellyttää lisähenkilöstön palkkaamista esimerkiksi myyntiin tai hallintoon. 

Toiminnan kasvaessa mahdollisesti tarvitaan myös suuremmat toimitilat.  (Eklund & Kekkonen 

2011, 156.) 

 

3.2 Tulosbudjetti 

 

Tulosbudjetti on yksi pääbudjeteista ja se ilmaisee yrityksen budjetoidun tuloksen. Käytännössä 

tulosbudjetti näyttää kaikki tuotot ja kustannukset, jotka on ennakoitu budjettikaudelle. 

Budjettikausi on yleensä vuoden mittainen ja se voidaan jakaa neljännesvuosi- tai 

kuukausikohtaisiksi budjeteiksi tavoitteiden seurannan helpottamiseksi. Yleensä tulosbudjetin 

laadinnassa käytetään virallista tuloslaskelmakaavaa, johon erät kirjataan suoriteperusteisesti ja 

pääsääntöisesti ilman arvonlisäveroa. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 236; Eklund & Kekkonen 

2011, 151-152.)  
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Osa- ja tulosbudjetin välinen yhteys syntyy kun osabudjettien luvut kootaan tulosbudjetin 

vastaaville riveille, kuten esimerkiksi myyntibudjetin luvut tulosbudjetin myyntiriville ja ostobudjetin 

luvut ostojen riville. Tulosbudjetin koonnissa voidaan käyttää apuna myös edellisen tilikauden 

toteutuneita lukuja varmistaakseen kaikkien kuluerien mukaantulemisen budjettiin. Lukuja ei 

kuitenkaan hyödynnetä vain lisäämällä niihin kasvua vastaava prosenttiosuus, vaan luvut on 

analysoitava eräkohtaisesti. (Eklund & Kekkonen 2011, 152-153.) 

 

Tulosbudjetin kokoamisen jälkeen budjettia voidaan tarkastella asetettuja tavoitteita vasten. 

Budjetoitua tulosta ja asetettua tulostavoitetta verrataan ja tarpeen mukaan budjettia tarkistetaan. 

Useinkaan budjetille asetetut vaatimukset eivät täyty tulosbudjetin ensimmäisessä versiossa, 

jolloin budjetin eriä on arvioitava uudelleen. Budjetoituja eriä ei kuitenkaan muutella 

mielivaltaisesti tulostavoitteen saavuttamisen varmistamiseksi, vaan korjaamisen perustana 

täytyy olla mahdollisuus kulurakenteen muutokseen. Jossain tapauksessa joudutaan lopulta 

tarkastamaan myös tulostavoite. Koottua tulosbudjettia on hyvä lisäksi verrata sekä edellisen 

tilikauden että kuluvan tilikauden ennusteeseen, jolloin voidaan arvioida yrityksen taloudellisen 

tuloksen kehittymistä. (Lindfors & Syvänperä 2010, 43; Eklund & Kekkonen 2011, 160.) 

 

3.3  Seurantajärjestelmä 

 

Toiminnan ohjaamista varten käytettävien raporttien ja seurannan laajuus riippuvat yrityksen 

tarpeesta. Koska nykyisin on saatavilla runsaasti tietoa, on haasteellista poimia tarjonnasta 

oleellisimmat seikat hyödyntämään yrityksen päätöksentekoa. Raporttien tuottamisessa täytyy 

pohtia mitä tietoa raportti sisältää, kuinka usein raportoidaan, kuinka yksityiskohtaisesti 

raportoidaan sekä millainen on raportin ulkoasu ja välitystapa. Raportointimalleja on tarjolla 

monenlaisia ja näistä yritys voi valita mallin, joka palvelee omia tiedontarpeita parhaiten. Myös 

oman laskentajärjestelmän tarjoamaa persusraportointia voidaan käyttää ja muokata tarvittaessa 

omiin tarpeisiin sopivaksi. (Lindfors & Syvänperä 2010, 78-79.)  

 

Budjettien seurantajärjestelmän laadinnassa oleellista on, että jokaista budjetoitua osa-aluetta 

voidaan seurata myös toteutumina yhtä tarkasti kuin ne ovat budjetoitu. Jos budjetti on laadittu 

esimerkiksi tilikohtaisesti, on toteumia ja poikkeamia voitava tarkkailla samalla tavalla. 

Seurantajärjestelmässä voidaan esittää euromääräisten budjetti- ja toteumalukujen lisäksi joitakin 

tunnuslukuja tai mittareita, kuten kate- ja voittoprosentti sekä toteutunut prosentti budjetoidusta. 

Niiden avulla yritys voi saada hälytysmerkkejä poikkeamista jo aiemmin kuin yksittäisiä 
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rahamääriä seuraamalla. Kun poikkeamat huomataan ajoissa, voidaan korjaaviin toimenpiteisiin 

ryhtyä välittömästi ja sen seurauksena lopputuloskin on onnistuneempi. Lisäksi 

seurantajärjestelmään voidaan liittää kumulatiiviset tiedot budjettikauden alusta sekä edellisen 

vuoden vastaavien ajanjaksojen toteumat. Tämä mahdollistaa toiminnan kehittymisen arvioimisen 

pidemmällä aikavälillä. (Lindfors & Syvänperä 2010, 78.) 
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4 KANNATTAVUUS 

  

 

Kannattava toiminta on kaiken yritystoiminnan lähtökohta. Kannattavuuteen vaikuttavat tuotot ja 

kustannukset, ja se voidaan määritellä absoluuttisena kannattavuutena eli vähentämällä 

kustannukset tuotoista. Mikäli tuottoja saadaan enemmän kuin liiketoiminta aiheuttaa 

kustannuksia, on toiminta kannattavaa ja syntyy voittoa. Mikäli tuotot ovat pienemmät kuin 

kustannukset, on toiminta kannattamatonta ja syntyy tappiota. Koska kannattavuuden 

tarkasteluun on eri näkökulmia, voidaan kannattavuutta mitata erilaisten taloudellisten 

tunnuslukujen avulla. Keskeisimpiä kannattavuutta mittaavia tunnuslukuja ovat myyntikate, 

käyttökate, liikevoitto ja kokonaistulos. Ne voidaan esittää myös prosentuaalisena laskemalla 

niiden suhteellinen osuus liikevaihdosta. (Tomperi 2010, 18; Eklund & Kekkonen 2011, 63-64.) 

Yrityksen sisäisessä päätöksenteossa käytettyjä tunnuslukuja ovat katetuotto sekä kriittinen piste. 

Katetuottolaskelman periaatteita hyödyntämällä, voidaan yrityksen taloudesta laatia 

herkkyysanalyysi.  

 

4.1 Tuotot ja kustannukset 

 

Yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tuotot syntyvät tavaroiden tai palvelujen myynnistä. 

Tilikauden aikana myytyjen tavaroiden määrän ja yksikköhinnan tulosta muodostuu myyntituotot 

eli liikevaihto. Myyntituotot voidaan eritellä esimerkiksi tuote- tai tuoteryhmäkohtaisesti, tai 

ajallisesti kuten päivä tai kuukausikohtaisesti. Useimmissa yrityksissä tehdään myös asiakas- ja 

asiakasryhmäkohtaista tuottojen seurantaa. Tällä tavoin saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa 

yrityksen tuottojen muodostumisesta. Varsinaisen liiketoiminnan lisäksi yrityksellä voi olla muita 

tuottoja, rahoitustuottoja ja satunnaisia tuottoja. Näitä ei kuitenkaan huomioida liiketoiminnan 

kannattavuuden arvioinnissa. (Stenbacka ym.2007, 25; Jyrkkiö & Riistama 2008, 44-45.) 

 

Liiketoiminnan kustannukset syntyvät tuotannontekijöistä, joita käytetään tavaroiden tai palvelujen 

tuottamiseen. Näin ollen tuotannontekijöitä ovat esimerkiksi raaka-aineet, tavarat, palkat ja 

vuokrat. Tuotannontekijän kustannus saadaan kertomalla tuotannontekijän määrä 

yksikköhinnalla, ja laskemalla yhteen eri tuotannontekijöiden kustannukset, saadaan 

kokonaiskustannukset. Ne jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin riippuen kustannusten 

luonteesta. Kustannukset voidaan myös jakaa yksittäiselle tuotteelle, osastolle tai toiminnolle 

aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tavoitteena on saada tarkempi kuva toiminnan aiheuttamista 
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kustannuksista ja selvittää, paljonko yksittäinen toiminto aiheuttaa kustannuksia. (Stenbacka 

ym.2007, 26; Eklund & Kekkonen 2011, 42.) 

 

Muuttuvat kustannukset riippuvat toiminnan volyymista ja muuttuvat tuotetun palvelun tai tuotteen 

määrän mukaisesti. Mitä enemmän yritys valmistaa ja myy, sitä enemmän aiheutuu muuttuvia 

kustannuksia. Valmistustoimintaa harjoittavan yrityksen muuttuvia kustannuksia aiheuttavat mm. 

raaka-aineet, valmistuksen tuntipalkat ja niihin liittyvät sivukulut sekä valmistuksessa tarvittava 

energia- ja vedenkulutus Muuttuvat kustannukset ovat tasasuhteisia silloin kun muuttuvat 

kustannukset ovat yksikköä kohden samat riippumatta siitä, kuinka paljon tuotetta valmistetaan. 

Tällöin kustannukset muuttuvat lineaarisesti. (Stenbacka ym.2007, 27; Eklund & Kekkonen 2011, 

42.)   

 

Kiinteät kustannukset pysyvät samoina riippumatta siitä kuinka paljon tuotetta valmistetaan ja 

myydään. Esimerkiksi toimitilojen ylläpidosta syntyy kustannuksia riippumatta tuotantomääristä. 

Tyypillisimpiä kiinteitä kustannuksia ovat lisäksi markkinoinnin, hallinnon, rahoituksen ja 

investointien aiheuttamat kustannukset. (Stenbacka ym.2007, 29; Eklund & Kekkonen 2011, 43.) 

 

Kokonaiskustannukset ovat muuttuvien ja kiinteiden kustannusten yhteissumma (Jyrkkiö & 

Riistama 2008, 50). Kuviossa 4 on havainnollistettu kokonaiskustannusten muodostumista. 

Kuvion mukaisesti muuttuvat kustannukset kasvavat lineaarisesti tuotantomäärän mukaan ja 

kiinteät kustannukset pysyvät samoina.  

 

 

KUVIO 4. Muuttuvat, kiinteät ja kokonaiskustannukset (Eklund & Kekkonen 2011, 44.) 
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Usein muuttuvat kustannukset eivät kuitenkaan ole tasasuhteisia, vaan muuttuvat eri 

valmistustilanteissa. Esimerkiksi hyvä kysyntä voi aiheuttaa tuotteiden valmistusta ylitöinä, jolloin 

yksikkökohtaiset muuttuvat kustannukset nousevat korkeampien palkkakustannusten johdosta. 

Tällä tavoin muuttuvat kustannukset ovat kiihtyvästi eli progressiivisesti muuttuvia kustannuksia. 

Toisaalta tuotantomäärän kasvu voi myös aiheuttaa yksikkökohtaisten muuttuvien kustannusten 

pienenemistä. Tämä voi johtua esimerkiksi raaka-aineen hinnan alenemisesta tilattaessa 

suurempi määrä kerralla. Tällöin kyseessä on alenevasti eli degressiivisesti muuttuvat 

kustannukset. (Stenbacka ym.2007, 27-28; Eklund & Kekkonen 2011, 48.) 

 

Myöskään kiinteät kustannukset eivät aina ole täysin kiinteitä vaan yrityksen toimenpiteet, kuten 

isompien toimitilojen hankinta tai toimitilojen supistaminen, voivat aiheuttaa muutoksia niiden 

suhteen. Tällöin kustannukset joko nousevat tai laskevat hyppäyksittäin, mikä on tyypillistä 

kiinteiden kustannusten muutoksille. Myös hintojen muutos esimerkiksi toimitilojen vuokran osalta 

voi aiheuttaa muutoksia kiinteisiin kuluihin.  (Steinbacka ym.2007, 30-31; Jyrkkiö & Riistama 

2008, 49.) 

 

Yrityksen johdon näkökulmasta kaikki kustannukset ovat muuttuvia. Tämä johtuu siitä, että 

kustannuksia tarkastellaan pitkällä aikavälillä, jolloin kustannukset voidaan sopeuttaa kysynnän ja 

tuotannon määrään. Esimerkiksi kysynnän laskiessa, voidaan toimitiloja pienentää tai henkilöstöä 

vähentää. Tarkastellessa kustannuksia lyhyellä aikavälillä, ei edes sellaisia kustannuksia, joita 

yleensä pidetään muuttuvina, voida sopeuttaa kysynnän ja tuotannon mukaisesti. Esimerkiksi 

laskettaessa tuotantomääriä, ei henkilöstökuluihin voida vaikuttaa välittömästi. (Eklund & 

Kekkonen 2011, 45.) 

 

Tarkemman kuvan yrityksen toiminnan aiheuttamista kustannuksista saadaan laskemalla yhden 

tuotteen aiheuttamat kustannukset eli yksikkökustannukset. Ne voivat olla sekä muuttuvia että 

kiinteitä. Muuttuvat yksikkökustannukset saadaan jakamalla muuttuvat kustannukset 

tuotantomäärällä. Ne pysyvät samoina riippumatta toiminta-asteesta ellei muuttuvien 

kustannusten yksikköhinnat nouse tai laske toiminta-asteen mukaisesti. Kiinteät 

yksikkökustannukset saadaan puolestaan jakamalla kiinteät kustannukset tuotantomäärällä. 

Koska kiinteät kustannukset eivät riipu tuotantomäärästä, on yksikkökustannus sitä pienempi, 

mitä enemmän tuotetta valmistetaan. Keskimääräiset yksikkökustannukset saadaan jakamalla 

kokonaiskustannukset tuotantomäärällä tai laskemalla yhteen tuotteen muuttuvat ja kiinteät 

yksikkökustannukset. Tuotantomäärän kasvaessa myös keskimääräiset yksikkökustannukset 
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pienenevät kiinteiden yksikkökustannusten alenemisen seurauksena.  (Steinbacka ym.2007, 33, 

35-36; Eklund & Kekkonen 2011, 48-49.) 

 

Kiinteät ja keskimääräiset yksikkökustannukset ovat siis suoraan riippuvaisia toiminta-asteesta; 

mitä suurempi on tuotantomäärä, sitä pienemmät ovat yhden tuotteen aiheuttamat kustannukset. 

Yrityksen käytössä olevat resurssit kuten koneet, toimitilat ja työvoima, vaikuttavat siihen, kuinka 

paljon tuotteita tai palvelua voidaan enimmillään tuottaa. Enimmäistuotantomäärä on toisin 

sanoen yrityksen kapasiteetti.  Yrityksen tavoitellessa myyntimäärän kasvua, on tuotantomäärää 

myös kasvatettava. Mikäli koko kapasiteetti on jo käytössä, on kapasiteettia tällöin nostettava 

esimerkiksi lisätyövoiman tai uusien koneiden hankinnalla. Tästä seuraa luonnollisesti myös 

kustannuksia, jotka kiinteiden kustannusten osalta aiheuttavat tavallisesti portaittaisen nousun. 

(Eklund & Kekkonen 2011, 45-46.) 

 

4.2 Katetuottolaskenta 

 

Katetuottolaskentaa käytetään yrityksen lyhyen aikavälin kannattavuuden arvioinnissa sekä 

apuna yrityksen sisäisessä päätöksenteossa. Katetuottolaskenta perustuu mm. seuraaville 

olettamuksille: 

- Kustannukset voidaan jakaa muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin.         
- Muuttuvat kustannukset ovat täysin lineaariset. 
- Kiinteät kustannukset ovat täysin kiinteitä toiminta-asteesta riippumatta. 
- Toiminta-astetta voidaan mitata vain yhdellä mittayksiköllä. 
- Sekä tuotannontekijöiden yksikköhinnat että suoritteiden myyntihinnat ovat 

vakioita ja toiminta-asteesta riippumattomia. 
- Tehosopeutusta ei tapahdu eikä toiminnan lopettamisvaihtoehtoa oteta 

huomioon. 
- Esimerkiksi poistojen ja korkojen oletetaan sisältyvän kiinteisiin kustannuksiin.  

 (Alhola & Lauslahti 2006, 66-67.) 

 

Edellä kuvattujen olettamuksien perusteella voidaan todeta, että katetuottoajattelun lähtökohtana 

on yksinkertaistettu todellisuus. Harvemmissa yrityksissä kyseiset olettamukset vastaavat 

käytännön päätöksentekotilannetta. Toisaalta juuri katetuottoajattelun yksinkertaisuus on syynä 

sen suosiolle, koska sen avulla voidaan laatia karkean tason taloudelliset suunnitelmat ja 

tavoitteet. (Puolamäki 2007, 84.)  
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Yksi keskeisimmistä katetuottolaskennan tunnusluvuista on katetuotto. Katetuotto saadaan 

vähentämällä myyntituotoista muuttuvat kustannukset. Kun saadusta luvusta vähennetään 

kiinteät kustannukset, saadaan tulos (kaava 5). Katetuoton ollessa suurempi kuin kiinteät 

kustannukset, tuottaa yritys tällöin voittoa. Mikäli kiinteät kustannukset ovat suuremmat kuin 

katetuotto, syntyy yritykselle tappiota. Katetuottolaskennassa ei huomioida yrityksen muita 

tuottoja, vaan ainoastaan liikevaihto. Kiinteisiin kuluihin sisällytetään toiminta-asteesta 

riippumattomien kustannusten lisäksi myös poistot, korot ja verot. Katetuottoajattelua 

havainnollistaa kuvio 5. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 67; Puolamäki 2007, 77; Eklund & 

Kekkonen 2011, 64-65, 68.)  

 

 

KAAVA 5. Katetuottolaskennan peruskaava (Eklund & Kekkonen 2011, 65.) 

      

   Myyntituotot   

   – Muuttuvat kustannukset   

  =Katetuotto   

  - Kiinteät kustannukset   

  = Tulos   

      

 

 

KUVIO 5. Katetuottolaskennan kulku (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 67.) 

 

Katetuotto on hyvä tunnusluku yrityksen sisäisessä tuote- tai tuoteryhmäkohtaisessa 

kannattavuuden vertailussa. Tunnuslukua ei kuitenkaan voida käyttää yritysten keskinäiseen 

vertailuun, koska suuremmassa yrityksessä täytyy katetuotonkin olla suurempi, jotta se pystyy 

kattamaan toiminnan aiheuttamat kiinteät kustannukset. Katetuottoa on käytetty tunnusluku 
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etenkin myynti-, osto- ja valmistusosastoilla, koska katetuotto lasketaan myyntituottojen ja 

ostohintojen tai myyntituottojen ja valmistuskustannusten erotuksena. Katetuotolla on keskeinen 

asema yrityksen kokonaistuloksen muodostumisessa ja tästä syystä myyntikatteen toteutumisen 

seuranta on tärkeää ylimmässä johdossa. Kokonaiskatetuottotavoite saadaan laskemalla yhteen 

kiinteät kustannukset ja tulostavoite. (Eklund & Kekkonen 2011, 65, 67.) 

 

Koska absoluuttista eli rahamääräistä katetuottoa ei voida verrata yritysten kesken, voidaan 

katetuotto laskea myös prosentteina myyntituotoista. Katetuottoprosenttia voidaan käyttää 

yrityksen menestymisen vertailussa saman toimialan yritysten kesken. Tunnuslukua voidaan 

käyttää myös toimialan keskimääräiseen kannattavuuden vertailuun. Eri aloilla toimivien yritysten 

keskinäiseen vertaluun katetuottoprosentti ei kuitenkaan ole käyttökelpoinen tunnusluku. (Eklund 

& Kekkonen 2011, 68.) 

 

Sekä katetuotto- että katetuottoprosentti voidaan laskea kaikille tuotteille, joiden osalta kulut on 

jaettu muuttuviin ja kiinteisiin kuluihin. Useimmiten kulut jaotellaan esimerkiksi tuote- tai 

tuoteryhmäkohtaisesti. (Vilkkumaa 2010, 167.) Monituoteyrityksessä valmistetaan ja myydään 

tavallisesti tuotteita, joiden katetuottoprosentti vaihtelee suuresti. Kuitenkaan pelkkä 

katetuottoprosentti ei kerro koko totuutta tietyn tuotteen kannattavuudesta, vaan 

katetuottoprosentin lisäksi olisi hyvä tarkastella tuotekohtaisia myyntimääriä. Usein jonkin 

tuotteen euromääräinen kate saattaa olla suurempi kuin katetuottoprosentiltaan suurempien 

rinnakkaistuotteiden, jolloin katetuottoprosentiltaan alhaisempi tuote on yrityksen kannalta 

tärkeämpi. Erilaisia tuotteita valmistavassa yrityksessä voidaan laskea tuotteiden keskimääräinen 

katetuottoprosentti. Se saadaan laskemalla kaikkien tuotteiden katetuotto yhteen ja jakamalla 

saatu summa myyntituotoilla. (Stenbacka ym.2007, 68-69.) 

 

4.2.1 Kriittinen piste 

 

Kriittinen piste on yksi katetuottolaskennan tunnusluvuista. Se ilmaisee sen myynnin määrän, jolla 

tuotot kattavat kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Yrityksen tulos on tällöin nolla. 

Kriittisen pisteen ylimenevä myynti tuottaa yritykselle voittoa ja sitä vastoin kriittisen pisteen 

alittava myynti tuottaa tappiota. Kriittinen piste voidaan laskea jakamalla kiinteät kustannukset 

katetuottoprosentilla (kaava 6). (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 69; Eklund & Kekkonen 2011, 68.) 
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KAAVA 6. Kriittinen piste euroina (Eklund & Kekkonen 2011, 68.) 

              

  
KRP =  

Kiinteät kustannukset 
x 100 

  

  Katetuotto (%)   

              

 

Absoluuttisen eli euromääräisen myynnin määrän lisäksi kriittinen piste on jossain tapauksessa 

tarpeen laskea myös kappalemääräisenä. Kriittinen piste kappaleina voidaan laskea jakamalla 

kriittisen pisteen euromääräinen myyntituotto yhden myytävän tuotteen hinnalla (kaava 7). Tällöin 

kriittinen piste kappaleina ilmaisee sen myynnin määrän, joka tulisi saavuttaa tappiollisen 

tuloksen välttämiseksi. (Eklund & Kekkonen 2011, 69.) 

 

KAAVA 7. Kriittinen piste kappaleina (Eklund & Kekkonen 2011, 69.) 

          

  
KRP (kappaleina) =  

KRP (euroina) 
  

  myyntihinta per kpl 

          

 

Yrityksen kannattavuutta havainnollistaa kuvio 5. Kuviossa x-akselilla näkyy myyntimäärä 

kappaleina ja y-akselilla tuotot sekä kustannukset. Pistettä, jossa myyntituottoja kuvaava suora 

leikkaa kokonaiskustannukset, kutsutaan kriittiseksi pisteeksi ja tulos on tällöin nolla. (Puolamäki 

2007, 78.) 

 

KUVIO 5. Kannattavuuskuvio (Neilimo & Uus-Rauva 2007, 69.) 
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Kannattavuuskuvio voidaan pelkistää myös kuvion 6 kaltaiseen katetuottokuvioon. Kuviossa 

pystyakselilla näkyy tuottojen ja kustannusten sijaan niiden erotus eli tulos. Katetuottosuora 

lähtee pystyakselilla pisteestä, jossa myyntimäärän ollessa 0, tulos on kiinteiden kustannusten 

verran tappiolla. Katetuottosuora leikkaa vaaka-akselin kriittisessä pisteessä ja tulos on tällöin 

nolla. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, 69; Puolamäki 2007, 78.) 

 

 

KUVIO 6. Katetuottokuvio (Puolamäki 2007, 78) 

 

4.2.2 Herkkyysanalyysi  

 

Katetuottolaskelman periaatteita hyödyntämällä, voidaan yrityksen taloudesta laatia 

herkkyysanalyysi. Tämä tarkoittaa niin sanottua mitä-jos-tekniikkaa, jolla voidaan selvittää eri 

tulostekijöiden muutoksien vaikutusta yrityksen tulokseen. Tulostekijöitä ovat kaikki tulokseen, 

joko lisäävästi tai vähentävästi, vaikuttavat tekijät. Tarkasteltavia tulostekijöitä voivat olla 

esimerkiksi myyntimäärä, myyntihinta sekä muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Käytännössä 

herkkyysanalyysin avulla voidaan selvittää esimerkiksi, miten tulos muuttuu jos myyntimäärä 

kasvaa 10 % tai kustannukset laskevat 5 %. Analyysista saatua tietoa voidaan hyödyntää pitkän 

aikavälin talouden suunnittelussa sekä liiketoimintaan liittyvien riskien tunnistamisessa. Lisäksi 

herkkyysanalyysi ohjaa yrityksen päätöksentekoa sekä auttaa varautumaan yllättäviin tilanteisiin. 

(Vilkkumaa 2005, 131; Puolamäki 2007, 80-82.) 

 

Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että tulostekijät kuten myyntimäärän ja hinnan nousu parantaa 

yrityksen tulosta kun taas niiden pieneneminen heikentää tulosta. Muuttuvien ja kiinteiden 

kustannusten osalta kustannusten nousu pienentää tulosta ja kustannusten lasku parantaa 
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tulosta.  Yhden muuttujan sijaan eri tulostekijät voivat kuitenkin kehittyä samanaikaisesti ja 

vieläpä eri suuntiin. Taulukkolaskentaohjelmien yleistymisen myötä monen tulostekijän 

yhtäaikaiset muutokset voidaan selvittää käyttämällä ohjelman avulla laadittua herkkyysanalyysia. 

Olennaista on, että taulukkoon syötetyt lähtökohtaoletukset ovat realistiset ja perustuvat 

kokemusperäiseen tietoon. Lähtöarvoja muuttamalla saadaan tarkempi kuva tulostekijöiden 

muutosten vaikutuksesta tulokseen ja esimerkiksi tavoitellun tuloksen edellyttämistä 

myyntituloista.  (Vilkkumaa 2005, 132, 136; Puolamäki 2007, 81.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

5 BUDJETTI- JA SEURANTAJÄRJESTELMÄN LAADINTA 

 

 

Luku kuvaa työn toiminnallista osuutta eli budjettien ja seurantajärjestelmän suunnittelua 

toimeksiantajalle. Aluksi perehdytään tarkemmin osabudjettien ja tulosbudjetin laadintaan sekä 

niitä koskevan seurantajärjestelmän luomiseen. Samalla esille tuodaan suunnitteluvaiheessa 

ilmenneet ongelmakohdat sekä kuvataan näihin ratkaisukeinoja. Viimeisessä luvussa 

tarkastellaan kohdeyrityksen kannattavuutta.  

 

Budjetti- ja seurantajärjestelmän suunnittelussa tietolähteenä on käytetty budjetointia koskevaa 

kirjallisuutta sekä toimeksiantajalta saatua tietoa. Varsinainen työ on toteutettu Microsoft Excel – 

taulukkolaskentaohjelmalla ja laaditut budjetit ja seurantajärjestelmä on havainnollistettu 

jäljempänä. Toimeksiantajan pyynnöstä budjettien luvut ovat muunneltuja eivätkä näin ollen 

vastaa yrityksen todellista tilannetta. 

 

Budjetti- ja seurantajärjestelmän lähtökohtana oli budjettien jakaminen kolmen kuukauden 

kvartaaleille, jotta liiketoiminnan kehitystä voidaan seurata lyhyissä ajanjaksoissa. Tällöin 

mahdollisiin eroihin voidaan puuttua ajoissa ja tavoitteiden saavuttaminen voi olla 

todennäköisempää. Toimeksiantajan tilikausi on 12 kuukautta alkaen tammikuusta. Näin ollen 

budjettikausiksi muodostuivat: vuosineljännes I (tammi-maaliskuu), vuosineljännes II (huhti-

kesäkuu), vuosineljännes III (heinä-syyskuu) ja vuosineljännes IV (loka-joulukuu). Koska yritys on 

laajentumassa, laadittiin budjetit osittain nollapohjabudjetteina uuden toimintasuunnitelman ja sen 

mukaisien tavoitteiden johdosta. Joiltakin osin luvut perustuvat edellisen vuoden toteutuneisiin 

lukuihin.  

 

5.1 Osabudjetit 

 

Osabudjetit laadittiin myynnin, ostojen ja kiinteiden kustannusten osalta. Jokainen osabudjetti on 

laadittu omalle välilehdelle ja ne ovat muotoilultaan samannäköisiä. Seurannan helpottamiseksi 

taulukoissa on käytetty useampaa eri väriä. Harmaalla maalatut solut ilmaisevat budjetoituja 

lukuja, keltainen väri toteutuneita lukuja ja punainen väri kuvaa budjetoitujen ja toteutuneiden 

lukujen välistä eroa. Vihreä väri puolestaan kertoo, että solu on avoin ja käyttäjä voi syöttää 

siihen tietoja. 
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Myyntibudjetti 

 

Budjettien laadinta aloitettiin myyntibudjetista. Koska yrityksellä on useampia tuotemerkkejä, 

yksittäisiä tuotteita sekä räätälöityjä tuotteita, laadittiin jokaiselle tuoteryhmälle oma 

myyntitaulukko. Jokaisen tuoteryhmän sisällä myyntitavoitteet haluttiin lisäksi asettaa 

tuotekohtaisesti, jotta kokonaistavoitemyynnistä muodostuisi realistisempi.  Tuotteiden hinnat ja 

menekki vaihtelevat suuresti ja nämä vaikuttavat myös osaltaan siihen, miksi budjeteista haluttiin 

yksityiskohtaiset. Yhden tuotemerkin alla on keskimäärin 20–30 tuotetta, joten budjeteista ei näin 

ollen muodostunut liian raskasta.  

 

Kaikkiaan myyntibudjettitaulukoita laadittiin viisi: kolmelle tuotemerkille, uniikki-tuotteille sekä 

muille tuotteille. Jokainen taulukko laadittiin omalle välilehdelle. Myyntibudjettien laadinnan 

lähtökohtana olivat viime vuoden toteutuneet myyntimäärät. Tiedot saatiin 

toiminnanohjausjärjestelmän tuottamista raporteista. Toteutuneille myynneille lisättiin 

tuotekohtaisesti 10-20 % kasvutavoite. Myyntimäärät budjetoitiin neljännesvuosittain olettaen, 

että myynnit jakautuvat tasaisesti koko vuodelle. Tuotteiden yksikköhinnat perustuvat oletuksiin 

ensi vuonna toteutuvista hinnoista. 

 

 

KUVIO 7. Liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmittäin 

 

Kuviosta näkee, että budjetoidusta liikevaihdosta merkittävin osuus koostuu tuoteryhmän 2 

myynnistä. Sen sijaan tuoteryhmä 4 muodostaa vain pienen osan liikevaihdosta. Jäljelle jäävä 

liikevaihto jakautuu melko tasaisesti muiden tuoteryhmien kesken. 

22% 

35% 

17% 

1% 

25% 

Tuoteryhmä 1

Tuoteryhmä 2

Tuoteryhmä 3

Tuoteryhmä 4

Tuoteryhmä 5
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Myyntibudjettitaulukon (taulukko 1) suunnittelussa tavoitteena oli helppokäyttöisyys ja selkeys. 

Laaditussa myyntibudjettitaulukossa vaakariveillä on esitetty tuotteiden nimet allekkain ja 

pystysarakkeessa sekä budjetoidut että toteutuneet myyntimäärät ja -tuotot. Sarakkeiden lopussa 

on summasarake, johon kyseiset luvut on laskettu yhteen. Kaikki neljä budjettikautta on esitetty 

pystysarakkeissa vierekkäin. Ennen budjettikausia, pystysarakkeen alussa näkyvät edellisen 

vuoden toteutunut myyntimäärä ja tuotteiden yksikköhinnat.   

 

TAULUKKO 1. Tuoteryhmäkohtainen myyntibudjetti 

 

 

 

Myyntibudjettitaulukkoon syötetään kauden toteutuneet myyntimäärät vihreällä maalattuihin 

soluihin. Taulukko laskee automaattisesti myyntimäärästä kertyneet myyntituotot keltaisiin 

soluihin sekä tuotekohtaisesti että kaikkien tuotteiden osalta yhteensä. Budjetoidut myyntimäärät 

ja -tuotot näkyvät taulukossa harmaalla pohjalla. Budjetoidut ja toteutuneet luvut on asetettu 

vierekkäin, joten tuotekohtaisesti budjetoituja ja toteutuneita myyntimääriä ja -tuottoja on helppo 

verrata taulukon avulla toisiinsa. Tämän tarkempaa seurausta ei tällä tasolla kannattane tehdä. 

Tarvittaessa taulukosta voidaan kuitenkin etsiä tarkempia syitä kokonaismyynnissä ilmenneille 

budjettipoikkeamille.  

 

Myyntibudjettitaulukoiden suunnittelussa haastetta aiheutti taulukoiden sovittaminen 

mielekkääksi. Koska budjettikausi jaettiin neljännesvuosiin, tuli taulukoista melko leveät. 

Budjettikaudet haluttiin kuitenkin esittää vierekkäin, jotta jokaisesta tuoteryhmästä muodostuisi 

ainoastaan yksi budjettitaulukko.  Näin tiedon määrä saatiin vähäisemmäksi ja taulukot selkeiksi 

ja helppolukuisiksi, vaikka ne eivät mahtuneetkaan yhdelle näytölle. 
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Ostobudjetti 

 

Myyntibudjettien laadinnan jälkeen aloitettiin sen pohjalta ostobudjetin laadinta. Ostobudjetin 

laadinnassa lähtökohtana olivat tuotteiden materiaalikulut. Jokaisen tuotteen osalta laskettiin 

siihen kuluva materiaalikustannus. Materiaalikustannuksiin sisältyvät tuotteeseen käytetty 

materiaali eli teräs oheistarvikkeineen. Tuotteisiin käytettyjä tarvikkeita raaka-aineen lisäksi ovat 

mm. hopea-ketjut sekä pakkausmateriaalit.  

 

Ostobudjettia (taulukko 2) lähdettiin rakentamaan tuoteryhmäkohtaisesti, samoin kuin 

myyntibudjetit laadittiin. Näin ollen budjetteja laadittiin kaikkiaan viisi. Taulukot myös muotoiltiin 

myyntibudjettien kanssa samannäköisiksi ja niissä on sama rakenne. Vaakariveillä allekkain ovat 

tuotteiden nimet ja pystysarakkeilla budjetoitu valmistusmäärä ja niiden aiheuttamat 

materiaalikustannukset sekä toteutunut valmistusmäärä ja toteutuneen määrän aiheuttamat 

materiaalikustannukset. Sarakkeiden lopussa ovat summa – sarakkeet, joihin sarakkeiden luvut 

on laskettu yhteen. Kaikki neljä budjettikautta on esitetty pystysarakkeissa vierekkäin. 

Pystysarakkeiden alussa näkyy yhden tuotteen materiaalikustannus, joka saadaan 

tuotekohtaisesti laaditusta kustannusrakennetaulukosta. 

 

TAULUKKO 2. Tuoteryhmäkohtainen ostobudjetti 

 

 

 

Koska materiaalitarve riippuu toiminnan volyymista ja muuttuu valmistuksen ja myynnin määrän 

mukaisesti, toimivat ostobudjetin perusteena tuotekohtaisesti laskettujen materiaalikulujen lisäksi 

myyntibudjetissa asetetut myyntimäärät. Neljännesvuosikohtaiset valmistusmäärät on poimittu 



35 
 

tuoteryhmäkohtaisista myyntibudjeteista ja näille on laskettu budjetoidun myyntimäärän 

aiheuttamat materiaalikustannukset. Toteutunut valmistusmäärä ja toteutuneet 

materiaalikustannukset – sarakkeet ovat automatisoituja. Käyttäjän syöttäessä toteutuneet 

myyntimäärät myyntibudjetti -taulukkoon, päivittyy tieto automaattisesti ostobudjettitaulukkoon. 

Näin kustannukset vastaavat todellisia myyntimääriä ja laskelmista saadaan realistisemmat 

manuaalisen työn ollessa kuitenkin vähäistä.   

 

Ostobudjetissa on huomioitu muutokset koskien materiaalikustannuksia. Muutosten huomiointi on 

oleellista, koska tuotteissa käytettävän teräksen ja etenkin hopean markkinahinta muuttuu 

jatkuvasti. Tuotekohtaisesti laaditun kustannusrakennetaulukkoa varten laadittiin omalle muuttujat 

– välilehdelle materiaalikustannuskerroin – sarake, johon käyttäjä voi syöttää halutun arvon 

materiaalikulujen osalta. Kustannusrakennetaulukossa on materiaalin lähtöarvosarake eli 

materiaalikustannus vuoden alussa sekä toteutunut materiaalikustannussarake. 

Materiaalikustannuskertoimena on lähtöarvona 100 %, joka tarkoittaa materiaalikuluja vuoden 

alussa. Mikäli lähtöarvot poikkeavat toimintakauden aikana huomattavasti toteutuneista 

kustannuksista, voidaan lähtöarvoa muuttaa materiaalikustannuskertoimen avulla. 

Materiaalikustannusten tarkistusta voidaan tehdä neljännesvuosittain ja päivittää muutos 

materiaalikustannuskertoimen kenttään. Jos esimerkiksi kustannukset nousevat 10 %, syötetään 

kenttään 110 %, jolloin tieto päivittyy kustannusrakenne – taulukkoon ja sen seurauksena myös 

ostobudjettiin. Huomioimalla materiaalin hinnassa tapahtuvat muutokset saadaan 

kannattavuuden tilanteesta parempi käsitys. 

 

Myyntimäärien ja ostojen budjetoinnissa on huomioitu yrityksen kapasiteetti eli toisin sanoen 

kuinka paljon tuotteita voidaan enimmillään tuottaa. Kustannusrakenne – taulukossa näkyvät 

jokaisen tuotteen valmistukseen kuluva aika, joka on kerrottu tuotekohtaisella myyntimäärällä. 

Tätä on verrattu käytössä olevaan työaikaan. Näin voidaan varmistaa se, että budjetoidut määrät 

ovat sopusoinnussa yrityksen resurssien kanssa. 

 

Ostobudjetin suunnittelussa ongelmaksi muodostui sama kuin myyntibudjeteissa. Jokaisesta 

tuoteryhmäkohtaisesta budjetista haluttiin ainoastaan yksi taulukko, jolloin siitä muodostui melko 

leveä. Taulukoiden selkeys ja helppolukuisuus olivat kuitenkin ensisijaisina tavoitteina. 

Taulukoissa haluttiin myös noudattaa yhtäläistä linjaa myyntibudjettien kanssa. 
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Kiinteiden kustannusten budjetti 

 

Myynnin ja ostojen budjetoinnin jälkeen vuorossa oli kiinteiden kulujen budjetointi (taulukko 3). 

Taulukko muotoiltiin samoin periaattein kuin myynti- ja ostobudjetit. Vaakariveillä allekkain 

näkyvät kaikki kustannuserät ja pystysarakkeilla eräkohtaiset kustannukset vuodessa sekä erän 

osuus prosentteina kokonaiskustannuksista. Jotta budjetoidut kustannukset hahmotettaisiin 

paremmin, on ne lisäksi ilmoitettu kuukausikohtaisina kustannuksina. Sarakkeiden alimmaisena 

on summa – sarakkeet, joihin sarakkeen luvut on laskettu yhteen. Pystysarakkeissa näkyvät 

lisäksi budjetoidut ja toteutuneet kustannukset neljännesvuosittain sekä niiden välinen ero 

euroina. Kaikki neljä budjettikautta on esitetty pystysarakkeissa vierekkäin. 

 

 

TAULUKKO 3. Kiinteiden kustannusten budjetti 

 

 

 

Kiinteiden kustannusten budjetissa henkilöstökulut ja liiketoiminnan muut kulut ovat eriteltyinä. 

Henkilöstökulujen osalta budjetissa näkyvät omistajan sekä yhden työntekijän palkat sekä 
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palkkoihin liittyvät henkilösivukulut. Muissa kuluissa on budjetoitu kaikki loput kiinteät kulut, joita 

ovat muun muassa toimitiloista, koneiden huollosta, vakuutuksista sekä ajoneuvon käytöstä 

aiheutuvat kulut.  

 

Markkinointikulut ovat myös kiinteitä kuluja ja niihin sisältyvät mainoskuvaukset, 

ilmoitusmainonta, esitteet ja muut mainontaan liittyvät materiaalit ja tarvikkeet. Kustannuksia 

syntyy myös jälleenmyyntiliikkeisiin säännöllisesti toteutettavista työmatkoista sekä edustukseen 

liittyvistä toimista. Tutkimus- ja kehittämiskulut muodostuvat tuotteiden suunnittelusta ja 

kehittämisestä. Yrityksen kirjanpito on ulkoistettu ja tästä aiheutuva kulu sisältyy 

asiantuntijakuluihin. Hallintokulut muodostuvat puhelin-, tietoliikenne- sekä toimistokuluista. 

Lisäksi kiinteiden kustannusten erissä on muut kulut, joihin sisältyy esimerkiksi postitukseen 

liittyvät kulut.  

 

Yrityksen laajentumisen vuoksi kiinteiden kustannusten budjetti ei perustu edellisen vuoden 

toteumalukuihin, vaan arvioihin tulevasta kustannuskehityksestä. Kiinteiden kustannusten 

budjettiin koottiin kaikki muut tuotteiden valmistuksesta ja myynnistä riippumattomat 

kustannukset, joita ei huomioitu ostobudjetissa. Kustannukset on budjetoitu vuositasolla ja jaettu 

tasaisesti neljännesvuosille. 

 

Kiinteiden kustannusten budjettiin syötetään kauden toteutuneet kustannukset vihreällä 

maalattuihin soluihin. Taulukko laskee automaattisesti kustannuseristä kertyvät 

kokonaiskustannukset keltaisiin soluihin. Budjetoidut kustannukset näkyvät taulukossa harmaalla 

pohjalla. Budjetoidut ja toteutuneet luvut on sijoitettu taulukossa vierekkäin, mikä mahdollistaa 

lukujen vaivattoman vertailun. Lukujen välille syntyvä ero näkyy taulukossa myös euroina 

punaiseksi maalatuissa soluissa. Eräkohtaisesti laaditusta kiinteiden kustannusten budjetista on 

helppo havaita tarkempia syitä kiinteissä kustannuksissa mahdollisesti havaittaville poikkeamille.  

 

5.2 Tulosbudjetti 

 

Tulosbudjetin (taulukko 4) tavoitteena oli selkeys ja helppolukuisuus. Tästä syystä budjettimalliksi 

valittiin valmis esimerkkipohja alan kirjallisuudesta. Tulosbudjetin laadinnan lähtökohtana olivat 

laaditut osabudjetit. Myös tulosbudjetin ulkoasu noudattaa samaa linjaa kuin osabudjettien. 

Harmaiksi maalatuissa soluissa näkyvät neljännesvuosikohtaisesti budjetoidut erät, keltaiset solut 

kuvaavat toteutumaa ja punainen väri puolestaan budjetoidun ja toteutuneen välistä eroa. 



38 
 

Taulukossa kaikki tulosbudjettiin sisältyvät erät näkyvät vaakariveillä allekkain ja 

pystysarakkeissa budjetoidut ja toteutuneet luvut sekä niiden väliset erot. Tulosbudjettitaulukot 

ovat neljännesvuosikohtaisia ja ne ovat sijoitettu selkeyden vuoksi allekkain. Jokaisen 

budjettikauden ohessa on neljännesvuoden tietojen lisäksi kumulatiiviset kertymät vuoden alusta.  

 

 

TAULUKKO 4. Tulosbudjettiseuranta 

 

 

 

Tulosbudjettiin kaikki tiedot tulevat osabudjeteista. Tulosbudjetin ensimmäisellä rivillä näkyvä 

liikevaihto tulee myyntibudjetista ja siitä vähennettävät muuttuvat kulut ostobudjetista. Kiinteät 

kulut ovat tulosbudjetissa eriteltyinä kiinteisiin henkilöstökuluihin ja muihin kiinteisiin kuluihin. 

Tiedot näistä tulevat kiinteiden kulujen osabudjetista. Osabudjettien linkittäminen tulosbudjettiin 

takaa budjettien välisen tiedon yhteneväisyyden sekä virheiden vähenemisen. Samalla myös 

manuaalinen työ vähenee, mikä helpottaa budjettityötä.  

 

Tulosbudjetissa näkyvät kyseisten erien lisäksi poistot ja rahoitustuotot ja kulut. Vuosittainen 

poiston suuruus on laskettu 25 % mukaisesti tehdystä investoinnista ja jaettu neljännesvuosille. 
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Rahoituskuluihin sisältyvät lainan korot Ne ovat myös laskettu vuositasolla kokonaislainan 

perusteella ja jaettu neljännesvuosille. Viimeisenä eränä näkyvät tuloverot ja ne ovat laskettu 

budjetoidun tuloksen perusteella. 

 

5.3 Seurantajärjestelmä 

 

Koska budjeteista haluttiin tuotekohtaiset, jouduttiin myyntibudjetteja sekä ostobudjetteja 

laatimaan kaikkiaan viisi, niin kuin edellä on kuvattu. Jotta työkalun avulla voitaisiin 

vaivattomammin seurata kannattavuuden tilannetta budjetoitujen lukujen seurannan lisäksi, 

laadittiin myynnin ja ostojen osabudjeteista kokooma-budjetit. Näiden lisäksi kokooma-budjetti 

laadittiin myyntikatteen seurantaa varten. Kokooma-budjetit laadittiin samoin periaattein kuin 

osabudjetit ja tulosbudjetti. Taulukoissa harmaa väri kuvaa budjetoituja lukuja, keltainen väri 

toteutuneita lukuja ja punainen väri puolestaan budjetoidun ja toteutuneen välistä eroa.  

 

Myynnin seurantaa varten laadittuun kokooma-budjettiin (taulukko 5) on tiedot koottu 

tuoteryhmäkohtaisista myyntibudjeteista. Kokooma-budjetissa näkyvät näin ollen kaikki viisi 

tuoteryhmää ja ne on asetettu taulukkoon vaakariveille allekkain. Pystysarakkeilla näkyvät 

tuoteryhmän budjetoitu myynti kappaleina ja euroina sekä myynnin suhteellinen osuus 

prosentteina kokonaismyynnistä. Näiden lisäksi sarakkeilla näkyvät toteutunut myynti kappaleina 

ja euroina sekä prosenttisosuus toteutuneesta myynnistä sekä näiden välinen ero euroina. 

Seurannan mittarina toimii lisäksi toteuma- %, joka kertoo, montako prosenttia toteutunut myynti 

on budjetoidusta myynnistä. Pystysarakkeiden lopussa on summasarake, johon kyseiset luvut on 

laskettu yhteen.  

 

 

TAULUKKO 5. Myynnin kokooma-budjetti 
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Tuoteryhmäkohtaiset myynninseurantataulukot on tehty jokaiselle vuosineljännekselle ja ne on 

asetettu yhdelle välilehdelle allekkain. Seurantataulukoiden lopussa näkyvät myös kumulatiiviset 

tiedot budjettikauden alusta, jotta kehitystä voidaan arvioida pidemmällä aikavälillä. 

Kumulatiivisena näkyvät budjetoitu ja toteutunut myynti, ero euroina sekä toteuma- %. Taulukko 

on selkeä ja siitä on helppo huomata syntyneet erot koskien sekä vuosineljännestä että kertymää 

vuoden alusta. 

 

Myynnin kokooma taulukko on täysin automatisoitu. Kun toteutuneet myyntimäärät tuotteittain 

syötetään tuoteryhmäkohtaisiin myyntibudjetteihin, päivittyvät tiedot automaattisesti myynnin 

kokoomataulukkoon. Taulukko laskee automaattisesti myös kaikki edellä mainitut mittarit ja 

tunnusluvut sekä kertymät vuoden alusta. Näin tuoteryhmien myyntejä voidaan seurata 

kokonaisuudessaan ja taulukon avulla on helppo verrata tuoteryhmien sekä budjetoituja että 

toteutuneita myyntejä keskenään. 

 

Ostojen seurantaa varten laadittiin samanlainen kokooma-taulukko (taulukko 6) kuin myyntien. 

Kustannusten kokooma-taulukossa näkyvät kaikki samat tiedot kuin myyntien kokooma-

taulukossa eli budjetoidut ostot tuoteryhmittäin, suhteellinen osuus kokonaisostoista, toteuma 

euroina sekä toteuma prosentteina kokonaisostoista. Lisäksi taulukossa näkyvät budjetoidun ja 

toteutuneen välinen ero euroina sekä toteuma- %. Jokaisessa taulukossa näkyvät myös kertymät 

vuoden alusta, mikä helpottaa kustannusten kokonaisseurantaa. Tuoteryhmäkohtaiset 

kustannusten seurantaulukot on tehty jokaiselle vuosineljännekselle ja budjettikaudet on asetettu 

yhdelle välilehdelle allekkain. 

 

 

TAULUKKO 6. Ostojen kokooma-budjetti 
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Taulukko on täysin automatisoitu ja tiedot tulevat taulukkoon tuoteryhmäkohtaisista 

ostobudjeteista. Mittarit ja tunnusluvut taulukko laskee myös automaattisesti soluihin liitettyjen 

kaavojen perusteella. Taulukon avulla on helppo seurata kustannusten kehitystä 

tuoteryhmäkohtaisesti ja siitä voidaan selkeästi havaita, minkä suuruisen osuuden jokainen 

tuoteryhmä muodostaa kokonaiskustannuksista.  

 

Kannattavuuden seurantaa varten laadittiin lisäksi kateseurantataulukko (taulukko 7). Taulukossa 

näkyvät pystysarakkeilla tuoteryhmiin kuuluvien tuotteiden keskimääräinen katetuottoprosentti, 

jokaisen tuoteryhmän budjetoitu myynti ja ostot sekä niiden perusteella laskettu myyntikate 

euroina sekä kate- %. Budjetoitujen lukujen lisäksi taulukossa näkyvät samat erät toteumina. 

Vaakariveillä allekkain näkyvät kaikki viisi tuoteryhmää. Myös kateseurannan taulukko on täysin 

automatisoitu ja tiedot tulevat laadituista myynti- ja ostobudjeteista. Kannattavuuden seurantaa 

varten liitetyt mittarit ja tunnusluvut taulukko laskee soluihin syötettyjen kaavojen perusteella.  

 

 

TAULUKKO 7. Kateseuranta 

 

 

 

Taulukon avulla on vaivatonta seurata katetuoton kehittymistä tuoteryhmittäin. Tuotteiden 

keskimääräistä katetuottoa kuvaaviin soluihin on tehty asetus, jonka mukaan katetuottoprosentin 

laskiessa alle tavoitteen, solu muuttuu punaiseksi. Punaista väriä kuvaavaa hälytysmerkkiä ei voi 

olla huomaamatta ja näin tilanteeseen voidaan puuttua ajoissa. Taulukossa oletuksena on 50 %. 

 

Tuoteryhmäkohtaisen kateseurannan lisäksi katetuottoa haluttiin seurata tuotekohtaisesti. Tätä 

varten erilliseen kustannusrakenne taulukoon (taulukko 8) laskettiin jokaisen tuotteen osalta 
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todelliset valmistuskustannukset eli materiaali- ja työkulut. Kustannusrakennetaulukot laadittiin 

jokaisen tuoteryhmän osalta. Taulukossa näkyvät vaakariveillä tuotteiden nimet allekkain ja 

pystysarakkeissa tuotteen materiaalikustannus, valmistukseen kuluva aika sekä työtuntihinta. 

Näiden jälkeiseen sarakkeeseen on laskettu tuotekohtaiset valmistuskustannukset 

kokonaisuudessaan. Katetuottoprosenttia varten taulukossa näkyvät lisäksi tuotteen myyntihinta 

sekä katetuotto euroina. 

 

 

TAULUKKO 8. Tuotteiden kustannusrakenne 

 

 

 

Materiaalikustannuksiin sisältyvät tuotteeseen käytetty materiaali eli teräs oheistarvikkeineen. 

Tuotteisiin käytettyjä tarvikkeita raaka-aineen lisäksi ovat mm. hopea-ketjut sekä 

pakkausmateriaalit. Jokaisen tuotteen valmistukseen kuluva aika on mitattu minuuttien 

tarkkuudella. Taulukossa valmistusaika on selkeyden vuoksi ilmaistu tunteina. Työtuntihintaan on 

laskettu keskimääräinen tuntipalkka sivukuluineen. 

 

Tuotekohtaisen katetuoton seurantataulukossa on lisäksi huomioitu muuttujien vaikutus 

katetuottoon. Muuttujina ovat sekä materiaali- että työkustannukset. Omalle välilehdelle 

suunniteltiin muuttujat – taulukko, johon voidaan syöttää halutut arvot materiaalikustannusten ja 

työkustannusten osalta. Taulukossa oletuksena ovat lähtöarvot, joiden mukaan tuotekohtaiset 

valmistuskustannukset on laskettu. Mikäli lähtöarvot poikkeavat toimintakauden aikana 

huomattavasti toteutuneista luvuista, voidaan lähtöarvoja muuttaa. Materiaalikustannuskertoimen 

lähtöarvona on 100 %, joka tarkoittaa materiaalikustannuksia vuoden alussa. Jos 

materiaalikustannukset nousevat esimerkiksi 10 %, syötetään materiaalikustannuskertoimeen 
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110 %, jolloin tieto päivittyy kustannusrakenne – taulukkoon. Samalla periaatteella myös 

työtuntihintaa voidaan muuttaa. Lähtöarvona toimii palkkojen perusteella laskettu keskimääräinen 

työtuntihinta. Mikäli palkat nousevat, myös työtuntihinta nousee, jolloin tieto voidaan päivittää 

muuttujat – välilehdelle. Työkustannusten muuttuessa soluun syötetään siis palkan perusteella 

laskettu uusi työtuntihinta. 

 

Muutettaessa työ- ja materiaalikustannusten arvoja, taulukko laskee automaattisesti 

tuotekohtaisen katetuoton uusimman tiedon mukaisesti. Uudet arvot päivittyvät jokaiseen 

kustannusrakenne – taulukkoon samalla kertaa. Muuttujien huomiointi on oleellista etenkin 

materiaalikustannusten osalta, koska hopean markkinahinta muuttuu jatkuvasti. Myös 

työtuntihintaan voi tulla muutoksia palkan korotuksen myötä. Katetuotto on yritykselle tärkeä 

mittari ja sitä varten heillä on asetettu tavoite katetuotto. Kustannusrakenneaulukkoon on tehty 

asetus, jonka mukaan katetuottoprosentin arvo muuttuu punaiseksi, mikäli arvo laskee alle 

tavoitteen. Taulukko mahdollistaa tuotekohtaisen katetuoton seurannan kehittymisen sekä 

tuotteiden keskinäisen vertailun. Taulukon avulla on myös helppo havaita tuoteryhmien sisältämät 

kannattamattomat tuotteet. 

 

Kokonaistuloksen seurantaa varten laaditussa tulosbudjetissa näkyvät keskeisimmät 

kannattavuutta mittaavat tunnusluvut, joita ovat myyntikate, käyttökate, liikevoitto ja tulos. 

Taulukko laskee automaattisesti nämä välitulokset sekä euroina että prosentteina. Tunnusluvut 

antavat selkeän kuvan toiminnan kannattavuudesta ja taulukon avulla tilannetta voidaan seurata 

neljännesvuosikohtaisesti. Toteutuneita ja budjetoituja lukuja voidaan taulukon avulla verrata 

toisiinsa ja taulukko laskee automaattisesti myös näiden välille syntyneen eron sekä toteuman 

prosentteina. Näiden lisäksi taulukossa näkyvät kumulatiiviset kertymät vuoden alusta, mikä 

mahdollistaa kannattavuuden seurannan myös kokonaistuloksen kehittymisen osalta. 
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6 KANNATAVUUSANALYYSI 

 

 

Yrityksen kannattavuutta arvioitiin herkkyysanalyysiä hyödyntäen eli huomioimalla valittujen 

tulostekijöiden muutosten vaikutus yrityksen tulokseen. Muuttujina olivat myyntimäärä, 

myyntihinta ja muuttuvat sekä kiinteät kustannukset. Kannattavuusanalyysin kohteeksi valittiin 

yksi tuote, jolla herkkyysanalyysi toteutettiin. Laskennan perusteena olivat tuotteen aiheuttamat 

kustannukset eli yksikkökustannukset. Muuttuviin yksikkökustannuksiin huomioitiin tuotteen 

todelliset valmistuskustannukset eli materiaali- ja työkulut. Kiinteät yksikkökustannusten 

laskennan perusteena olivat ensi kaudelle budjetoidut kiinteät kustannukset ja tuotantomäärä. 

Kiinteät kustannukset kohdistettiin tuotteelle myyntimäärän suhteessa ja on näin ollen ainoastaan 

suuntaa-antava. Tehdyt laskelmat on liitetty osaksi budjetti- ja seurantajärjestelmää, jolloin niitä 

voidaan hyödyntää jatkossakin esimerkiksi kokeilemalla herkkyysanalyysiä jollakin toisella 

tuotteella.  

 

Laskelman mukaan myyntimäärän kasvu parantaa yrityksen tulosta huomattavasti. Yrityksen 

tulos paranee noin 45 % volyymin kasvaessa 20 %. Päinvastoin yrityksen tulos myös laskee 

huomattavasti volyymin laskiessa 20 %. Tällöin yrityksen tulos laskee 45 %. Myydyn määrän 

muutos kasvattaa tuotekohtaista myyntikatetta ja tämä näkyy suoraan tuloksen paranemisessa, 

sillä kiinteät kustannukset pysyvät samoina. Myyntikateprosentti on laskelman mukaan yli 

yrityksen oman tavoitelukeman ja se pysyy samana myyntimäärästä riippumatta, koska muuttuvat 

kustannukset kasvavat samassa suhteessa myyntimäärän kanssa. Näin ollen myyntimäärän 

muutos ei vaikuta myöskään kriittiseen pisteeseen, joka on noin puolet budjetoidusta myynnistä.  

 

Hinnan muutoksella on laskelman mukaan voimakkain vaikutus yrityksen tulokseen. Hinnan 

laskiessa 20 % yrityksen tulos putoaa lähelle nollaa. Mikäli hintoja nostetaan 20 %, tulos lähes 

kaksinkertaistuu. Hinnan nosto parantaa myyntikatetta samalla määrällä ja päinvastoin hinnan 

lasku alentaa myyntikatetta samalla määrällä. Koska hinnan muutos ei vaikuta muihin 

tulostekijöihin, ilmenee sen vaikutus tuottojen kautta suoraan tuloksessa. Myyntikateprosentti 

laskee alle yrityksen tavoitelukeman hintojen laskiessa. Hintojen noustessa myyntikateprosentti 

paranee entisestään ja kriittinen piste laskee neljänneksellä.  

 

Muuttuvien kustannusten muutos vaikuttaa yrityksen tulokseen joko nousevasti tai laskevasti 

riippuen siitä, mihin suuntaan kustannukset muuttuvat. Kustannusten laskiessa 20 %, yrityksen 
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tulos paranee 40 % ja päinvastoin, kustannusten samansuuruinen nousu heikentää tulosta 40 %. 

Muuttuvien kustannusten laskiessa, myyntikateprosentti paranee huomattavasti ja kustannusten 

noustessa se laskee alle yrityksen oman tavoitekatteen. Muuttuvien kustannusten muutoksella on 

vaikutus myös kriittiseen pisteeseen myyntikateprosentin muutoksen myötä. Kriittiseen 

pisteeseen kustannusten 20 % muutos vaikuttaa joko nousemalla tai laskemalla 20 % riippuen 

kustannusten muutoksen suunnasta.  

 

Kiinteissä kustannuksissa tapahtuvat muutokset vaikuttavat yrityksen tulokseen suoraan joko 

parantaen tai heikentäen tulosta riippuen kasvavatko ne vai vähentyvät. Kustannusten 

vähentyessä 20 %, yrityksen tulos paranee 25 %, samoin kuin kustannusten lisääntyessä 20 %, 

tulos heikkenee samassa suhteessa. Kriittinen piste muuttuu 20 % riippuen siitä, mihin suuntaan 

kustannusten muutos tapahtuu. Myyntikatteeseen kiinteissä kustannuksissa tapahtuva muutos ei 

sen sijaan vaikuta, joten myyntikateprosentti pysyy yrityksen tavoitetasolla.  

 

Herkkyysanalyysin perusteella voidaan todeta, että yrityksen tulokseen vaikuttavat voimakkain 

volyymissa ja tuotteiden hinnoissa tapahtuvat muutokset. Myös muuttuvilla kustannuksilla on 

olennainen vaikutus yrityksen tulokseen. Sen sijaan kiinteissä kustannuksissa tapahtuva muutos 

ei muuttanut yrityksen tulosta niin merkittävästi. Tähän vaikuttaa se, että muuttuviin kuluihin on 

huomioitu työkustannukset ja näin ollen henkilöstökuluja ei huomioitu enää kiinteissä 

kustannuksissa. Budjetoitujen tuottojen ja kustannusten perusteella yrityksen tämän hetkinen 

tilanne on kohtalaisen kannattava. Myyntikateprosentti on yli yrityksen oman tavoitteen. Kriittinen 

piste on noin puolet budjetoidusta myynnistä. Tulos on positiivinen ja lähellä yrityksen omaa 

tavoitetulosta. 
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7 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Opinnäytetyön tekeminen oli kaikkiaan pitkä ja melko haastava prosessi. Vaikka budjetointiin ja 

kannattavuuteen on aiemmin perehdytty taloushallinnon kursseilla, opetti aiheeseen syvällisempi 

paneutuminen paljon uutta tietoa aiheesta. Käsitykseni budjetoinnin merkityksestä kannattavan 

liiketoiminnan takaamiseksi, vahvistui. Myös Excel-taulukkolaskentaohjelmalla laadittu budjetti- ja 

seurantajärjestelmän suunnittelu oli opettavaista ja vaati paljon työtä. Aikaa kului yllättävän paljon 

sekä järjestelmän suunnitteluun että taulukoiden muotoiluun ja viimeistelyyn. Etenkin 

suunnitteluvaiheessa olisin kaivannut ideointiapua, ja siksi työ olisi ollut mielekästä tehdä myös 

parin kanssa. Aihe oli kuitenkin mielenkiintoinen ja näin ollen työn tekeminen mielekästä yksinkin 

sen vaatimasta työmäärästä ja haastavuudesta huolimatta. 

 

Suurimman haasteen työssä aiheutti taulukoiden ja seurantajärjestelmän suunnitteleminen niin, 

että ne vastaisivat toimeksiantajan tarpeita ja toiveita. Alun perin tarkoituksena oli suunnitella 

kannattavuuslaskuri, jolla voitaisiin kokeilla eri tulostekijöiden vaikutusta yrityksen tulokseen. 

Budjetti- ja seurantajärjestelmän toteuttaminen ilmeni kuitenkin yrityksen kannalta 

tarpeellisemmaksi tulevaisuuden suunnitelmien johdosta. Työkalun avulla voidaan varmistaa 

asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja mahdollisin poikkeamiin ehditään puuttua ajoissa, jolloin 

tuloksestakin muodostuu odotetumpi. 

 

Budjetin- ja kannattavuuden seurantajärjestelmän suunnittelu toimeksiantajalle oli ajankohtainen 

aihe yritykselle. Pienessä perheyrityksessä sisäistä laskentaa on aiemmin tehty melko vähäisesti. 

Tällä hetkellä yrityksen suunnitelmissa on laajentaa toimintaa voimakkaasti ostamalla uusi 

liiketoiminta osaksi vanhaa toimintaa. Kasvutavoitteet ovat laajentumisen myötä suuret ja etenkin 

tässä tilanteessa talouden suunnittelun ja seurannan merkitys korostuu. Yrityksellä ei ole 

aiemmin ollut työkalua budjetin seurantaa varten, joten sen toteuttamiselle oli selkeä tarve.  

 

Vaikka työkaluun on budjetoitu yrityksen tulot ja menot ensi vuoden osalta, voi yritys hyödyntää 

laadittua työkalua vastaisuudessakin. Työkalun avulla budjetointi on helppoa ja se mahdollistaa 

erilaisten vaihtoehtojen kokeilemisen, jolloin voidaan nähdä niiden merkitys yrityksen 

kannattavuuteen ja tulokseen. Taulukkopohjiin voidaan tulevaisuudessa päivittää uudet tiedot 

koskien myyntimääriä ja kiinteitä kustannuksia. Myös valmistuskustannuksissa tapahtuvat 

muutokset voidaan oikaista vastaamaan sen hetkisiä kustannuksia.  Seurantajärjestelmä on 



47 
 

laadittu mahdollisimman automaattiseksi, jotta sen käyttö olisi vaivatonta. Helppokäyttöisyys ja 

selkeys olivatkin työkalun toteuttamisessa ensisijaisena tavoitteena, jotta sen käyttöönotto olisi 

mielekästä. Tähän tavoitteeseen mielestäni päästiin ja uskon, että seurantajärjestelmästä tulee 

olemaan yritykselle hyötyä. Toivon mukaan työ auttaa myös ymmärtämään talouden suunnittelun 

ja seurannan merkityksen kannattavan liiketoiminnan takaamiseksi ja budjetointia alettaisiin 

toteuttaa yrityksessä säännöllisesti. 

 

Budjetoidun tuloksen perusteella yrityksen toiminta on kannattavaa. Mikäli kannattavuutta 

halutaan parantaa nykyisestä, on kannattavuuden parantamiseksi olemassa useita keinoja kuten 

myynnin lisääminen, hintojen nostaminen tai kustannusten alentaminen. Niin kuin 

kannattavuusanalyysissä ilmeni, vaikuttaa kohdeyrityksen tulokseen voimakkaimmin volyymissa 

ja tuotteiden hinnoissa tapahtuvat muutokset. Suurin osa yrityksen valmistamien tuotteiden 

hinnoista määräytyy markkinoiden mukaan, jolloin niihin ei voida kovinkaan paljon vaikuttaa. Osa 

yrityksen tuotteista on kuitenkin tilauksesta valmistettavia uniikki-tuotteita, jotka myydään suoraan 

asiakkaille, jolloin hinnoittelu on vapaampaa. Näiden osalta volyymia kannattaisi yrittää nostaa, 

mikäli kannattavuutta halutaan parantaa. Hintojen muutoksessa täytyy kuitenkin huomioida se, 

että hinnan nosto aiheuttaa usein myös menekin laskua, jolloin kannattavuus ei välttämättä 

parane odotusten mukaisesti.  Koska volyymia ei voida valmistusyrityksessä määrättömiin lisätä 

käytössä olevien resurssien vuoksi, on valmistuskustannukset hinnoittelun ohella toinen tekijä, 

jolla kannattavuuteen voidaan vaikuttaa. Tässä tapauksessa se merkitsisi tehokkaampaa 

valmistustoimintaa. Tätä varten esimerkiksi sarjatuotannon mahdollisuus todennäköisesti laskisi 

yhden tuotteen valmistukseen kuluvaa aikaa ja näin ollen laskisi valmistuskustannuksia 

kokonaisuudessaan, jolloin kannattavuus paranisi. 

 

Tulevaisuudessa yrityksen kannattaisi tehdä tarkempi tuotekohtainen kannattavuusanalyysi, 

jonka perusteella tuotteiden kannattavuudesta saataisiin parempi käsitys kuin pelkästään 

katetuottoon perustuvassa arvioinnissa. Niin kuin aiemmin jo todettiin, katetuottoprosentti ei kerro 

koko totuutta tietyn tuotteen kannattavuudesta vaan katetuottoprosentin lisäksi olisi hyvä 

tarkastella tuotekohtaisia myyntimääriä. Analyysin perusteella yritys saisi selville, mitkä tuotteet 

ovat todellisuudessa kannattamattomia ja jopa tappiollisia, ja minkä tuotteiden myyntiin 

kannattaisi panostaa. Tuotekohtainen kannattavuusanalyysi olisi hyvä kuitenkin toteuttaa vasta 

esimerkiksi ensi vuoden jälkeen kun saadaan selville uusien tuotteiden menekki ja muut 

kustannukset toiminnan päästyä alulle. 
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