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1. JOHDANTO 

 

”Kassa on kuningas” toteaa Koski (2012a, 24). Tämä tarkoittaa, että yritysten on 

erityisen tärkeää varmistaa etukäteen likvidien varojen riittävyys aina kulloisiinkin 

maksuihinsa. Työntekijöiden palkkoja tai yrityksen laskuja on mahdotonta maksaa 

tuloslaskelmassa näkyvällä voitolla, joten kassavarojen määrästä huolehtiminen on 

välttämätöntä (Koski 2012a, 24–27). Kuten Lindfors ja Syvänperä (2009, 49) 

huomauttavat, voi kannattavankin yrityksen maksuvalmius hetkellisesti pettää, ja 

mikäli tätä ei ole osattu ennakoida ajoissa, kohoavat yllättäen tarvittavan 

lisärahoituksen kustannukset huomattavasti, jolloin heikkenevät sekä yrityksen 

kannattavuus että tulevaisuuden maksuehdot. Mahdollisen tilapäisen 

maksukyvyttömyyden ja lisärahoitustarpeen ennustaminen aikaisessa vaiheessa on 

siis yrityksille rahan arvoista tietoa, ja helpottaa hyvien suhteiden säilyttämistä 

esimerkiksi pankkiin ja velkojiin. 

 

Johdantoluvussa käydään ensin läpi tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat, 

sekä niitä selventävät tutkimuskysymykset ja alatutkimuskysymykset. Seuraavissa 

kappaleissa perustellaan tutkimuksen ajankohtaisuutta ja määritellään tutkimuksen 

rajauksia, varsinkin tutkittavan yritysjoukon osalta. Tämän jälkeen esitellään 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja oleellisimmat aiemmat julkaisut samalta 

aihealueelta sekä ennakoidaan tutkimuksen odotettuja tuloksia. Johdannon lopussa 

esitellään vielä työssä käytetyt tutkimusaineisto ja – metodologia sekä koko 

tutkielman rakenne. 

 

1.1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 

 

Tämän tutkimuksen aihe on toimeksianto Yrityssalo Oy:ltä, joka on 

varsinaissuomalainen, Salon alueellisen yritystoiminnan tukemis- ja palvelukeskus. 

Tutkimuksessa keskitytään kassanhallintaan alkuvaiheen mikroyrityksissä ja pyritään 

selvittämään, huolehditaanko niissä jatkuvasta maksuvalmiuden ylläpidosta. 

Tavoitteena on lisäksi kehittää uusi, sopivan yksinkertainen, mutta samalla riittävän 

tarkka Excel-pohjainen työkalu, jolla taloushallinnon käsitteisiin ja prosesseihin 

erikoistumatonkin yrittäjä voi ennakoida yrityksen kulloistakin maksuvalmiutta 

vuodeksi eteenpäin kassabudjettilaskelman avulla uhraamatta liikaa aikaa 
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varsinaisesta liiketoiminnastaan. Kyseiset tavoitteet on muotoiltu kahdeksi 

tutkimuskysymykseksi, joihin tutkimuksen aikana pyritään vastaamaan. 

 

 ”Mikä on kassanhallinnan ja jatkuvan maksuvalmiudesta huolehtimisen 

nykytilanne?” 

 

 ”Minkälainen olisi sopivin kassabudjettityökalu rahoituksen riittävyyden 

ennakointiin?” 

 

Pääongelmia on selvennetty vielä alatutkimuskysymyksillä, joihin vastaamalla 

päästään lähemmäs varsinaisten tutkimuskysymysten vastauksia. 

 

o ”Ymmärretäänkö yrityksissä rahoituksen riittävyyden suunnittelun merkitystä?” 

o ”Kuinka paljon ja millä tavoin yritykset pyrkivät arvioimaan likvidien varojen 

jatkuvaa riittävyyttä omiin maksuvelvoitteisiinsa?” 

o ”Hyödyntävätkö yritykset kassabudjetointia ja minkälaisia ovat kokemukset 

nykyisistä kassabudjettityökaluista?” 

 

Yrityssalossa käytyjen keskustelujen myötä saadun käsityksen ja tutkijan ennakko-

oletusten perusteella odotetaan, ettei pienissä alkuvaiheen yrityksissä yleensä 

pystytä täysin hahmottamaan ja ennakoimaan ennen tuloja syntyvien menojen 

määrää, eikä yritystoimintaan sitoutuvaa käyttöpääomaa. Mahdollinen ulkoisen 

rahoituksen hakemista varten vaadittava kassabudjettilaskelma tehdään luultavasti 

korkeintaan kerran toiminnan alkuvaiheessa, mutta sen toteutumista ei seurata eikä 

sitä hyödynnetä jatkuvana työkaluna toiminnan ohjauksessa. Tämän oletetaan 

johtuvan ainakin osaksi nykyisin tarjolla olevien laskentapohjien tarkkuuden myötä 

syntyvästä monimutkaisuudesta ja niiden sisältämästä jargonista, eli ammattikielestä. 

Oletetaan siis, että alkuvaiheen mikroyrityksissä ei usein riitä aika, eikä 

taloushallinnon osaaminen, jotta nykyisiä kassabudjettityökaluja voitaisiin hyödyntää 

mielekkäästi. Tutkimusta suoritettaessa pyritään kuitenkin siihen, että tutkijan 

odotukset ja ennakkokäsitykset eivät vaikuttaisi mitenkään tutkimuksen lopullisiin 

tuloksiin. Tämän varmistamiseksi on oleellista muotoilla haastattelukysymykset 

neutraaleiksi sekä analysoida vastauksia ja tuloksia mahdollisimman objektiivisesti. 
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1.2. Tutkimuksen ajankohtaisuus 

 

Suomen talous on ollut lamassa vuodesta 2012 lähtien, ja vuonna 2014 euroalueen 

maista vain Kyproksen bruttokansantuotteen (BKT) kehitys oli Suomeakin 

heikompaa. Talouden on kuitenkin arvioitu kääntyvän nimelliseen 0,6 %:n kasvuun 

vuonna 2015, mikä on kuitenkin yhä jäljessä Euroopan Unionin (EU) maiden 

keskimääräisestä 1,5 %:n talouskasvuennusteesta. (Euroopan Komissio 2014, 1) 

Bruttokansantuotteeseen voi vaikuttaa työn määrän ja sen tuottavuuden avulla, joten 

talouskasvua on mahdollista vauhdittaa rajallisesti muun muassa ehkäisemällä ja 

vähentämällä työttömyyttä. Koposen ja Räisäsen (2013, 5) Työ- ja 

elinkeinoministeriölle tekemän analyysin mukaan merkittävimpiä uusien työpaikkojen 

synnyttäjiä Suomessa ovat juuri erittäin pienet, 1-9 työntekijän mikroyritykset. 

Varsinkin pienet alkuvaiheen yritykset voivat kuitenkin joutua kannattavasta 

liiketoiminnasta huolimatta maksuvaikeuksiin tai jopa konkurssiin rahan loppumisen 

takia, mikäli ne eivät kiinnitä huomiota kassanhallintaan ja rahan riittävyyden 

ennakoimiseen (Scarborough 2014, 445- 446). Lisäksi juuri alkuvaiheen 

mikroyrityksillä on harvoin varaa, maksuhalukkuutta tai osaamista vaatia apua 

maksuvalmiuden ennakointiin asiantuntevalta tilitoimistolta, vaikka kirjanpito olisikin 

jo ulkoistettu. 

 

Jokainen liiketoimintaa harjoittava joutuu kirjanpitovelvollisuuden myötä seuraamaan 

yrityksensä taloudellista tilannetta, mutta tämä toiminta kohdistuu vain menneen ajan 

seurantaan. Kirjanpitoon perustuva vuosittainen tilinpäätös antaa mahdollisuuksia 

yritystoiminnan arvioimiseen, mutta alkuvaiheen yrityksen nopeasti muuttuvat 

tilanteet heikentävät senkin luotettavuutta. Lisäksi kirjanpitolain (KPL, 1304/2004) 3. 

luvun 4§:n mukaan tilinpäätös on laadittava suoriteperusteisesti. Kuten Niskanen ja 

Niskanen (2010, 66–67) ilmaisevat, tällöin aiheutuu ajoituseroa, eivätkä 

tilinpäätöstiedot anna todellista kuvaa yrityksen käytettävissä olevasta rahamäärästä, 

sillä esimerkiksi osa päättyneelle tilikaudelle kirjatusta liikevaihdosta saadaan 

todellisuudessa yrityksen tilille vasta huomattavasti myöhemmin. Tilinpäätöstiedot 

myös päivitetään vain vuosittain, joten ne eivät ole missään tapauksessa riittävä 

pohja toiminnan suunnittelulle ja ennakoinnille. Huonoimmassa skenaariossa yrittäjä 

on ajautunut maksukyvyttömyyteen jo ennen ensimmäisen tilikautensa päätöstä. 
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Tästä voidaan päätellä, että Suomessa on ajankohtaista ja tärkeää kiinnittää 

huomiota alkuvaiheen yritysten kassanhallintaan ja maksuvalmiuden ylläpitoon. 

Mahdollistamalla rahoituksen riittävyyden arviointi etukäteen voidaan ehkäistä 

liiketoiminnaltaan voitollisten ja työpaikkoja sekä talouskasvua luovien yritysten turhia 

konkursseja. 

 

Tutkimustyön tuloksista hyötyvät konkreettisimmin toimeksiantajayritys, eli Yrityssalo 

ja tämän asiakkaat. Yrityssalo saa lisätietoa ja uusia näkökulmia yhden 

asiakasryhmänsä tilanteesta ja tarpeista, sekä täydennystä tarjoamiinsa palveluihin 

uuden kassabudjettityökalun myötä. Yrityssalon asiakkaille hyöty on vielä 

konkreettisempi, sillä uutta työkalua tarjotaan niiden hyödynnettäväksi täysin 

maksutta, helpottamaan yritystoiminnan taloudellista suunnittelua. 

 

1.3. Tutkimuksen rajaukset 

 

Tutkimusaihe on toimeksianto Salon alueellisen yritystoiminnan tukemis- ja 

palvelukeskukselta. Toimeksiannon tavoitteena on tarkastella yritysten kykyä arvioida 

omien rahavarojensa riittävyyttä tulevaisuudessa, erityisesti kassavirtojen ja 

kassabudjetoinnin avulla. Tutkielmassa käytettyä lähdekirjallisuutta ei ole 

varsinaisesti rajattu mitenkään, mutta lähteiksi on pyritty valitsemaan 

mahdollisimman ajankohtaisia ja tieteellisiä, mieluiten myös vertaisarvioituja ja 

julkaisuja, jotka liittyvät relevantisti tutkimuksen aihepiiriin. 

 

Yrityssalon palvelut on suunnattu vain suomalaisille, tietyn alueen yrityksille, minkä 

myötä empiirisessä osuudessa tutkittavien yritysten perusjoukko on mielekästä rajata 

vastaavasti vain suomalaisiin yrityksiin. Työssä keskitytään toimeksiannon puitteissa 

vain alkuvaiheen mikroyrityksiin, joille rahan riittävyyden arviointi on kaikkein 

kriittisintä, sillä niille ei ole yleensä vielä kertynyt pääomaa, jota voisi käyttää 

etupainotteisesta menorakenteesta huolehtimiseen ja puskurina negatiivisista 

yllätyksistä selviytymiseen. Kyseisillä yrityksillä ei välttämättä ole myöskään 

varsinaista taloushallinnon osaamista yrityksen sisällä tai tilitoimistolle ulkoistettuna. 

Tässä tutkimuksessa yritys luokitellaan mikroyritykseksi huomioiden Komission 

(2003, 39) määritelmästä vain henkilöstömäärä, eli alle kymmenen työntekijää. 

Alkuvaiheen yrityksen kriteeriksi tutkimusta varten on määritelty alle 18 kuukauden 
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aktiivinen yritystoiminta. Yhtiömuodon osalta tarkasteluun sisältyvät suomalaisten 

yritysten tyypillisimmät muodot, eli osakeyhtiö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, 

kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö. 

 

1.4. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Yritysten maksuvalmiudesta huolehtimista ja kassanhallintaa on tutkittu runsaasti, ja 

tässä kappaleessa esitellään viimeaikaisia ja keskeisimpiä julkaisuja kyseisestä 

aihepiiristä. Taulukossa 1 listataan tämän tutkimuksen viitekehyksen muodostavia 

aikaisempia julkaisuita, joista esitellään tutkija, julkaisun nimi sekä lyhyt tiivistelmä 

julkaisun keskeisimmästä sisällöstä ja tuloksista. Lähimpänä tätä tutkielmaa 

vastaavaa on Kaipiaisen (2008) pro gradu –tutkielma, jossa käsitellään laajemmin 

maksuvalmiuden hallintaa suomalaisyrityksissä sisällyttäen tarkasteluun myös 

keskisuuret yritykset. 
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Taulukko 1. Aikaisemmat julkaisut aiheesta 

 

Tutkija Julkaisu Sisältö 

Kaipiainen (2008) Maksuvalmiuden hallinta suomalaisissa 

pienissä ja keskisuurissa yrityksissä – 

nykytilanne ja lähitulevaisuuden 

näkymät 

Tutkimuksessa selvitettiin kohdeyritysten 

suhtautumista ja keinoja maksuvalmiuden 

ja käyttöpääoman hallintaan. Aiheita 

pidettiin tärkeinä, mutta toimet yrityksissä 

olivat puutteellisia. 

Laitinen & Laitinen 

(2014) 

Yrityksen maksukyky: arviointi ja 

ennakointi 

Teos sisältää empiirisiä tutkimuksia 

maksukyvyttömyyden syistä ja 

mittaamisesta, sekä ennustamisesta 

suomalaisyrityksissä.  

Jindrichovska (2013) Financial management in SMEs Kirjallisuuskatsaus, joissa tarkastellaan 

muun muassa kassavirtojen ja likviditeetin 

hallinnan merkitystä. 

Enqvist, Graham & 

Nikkinen (2014) 

The impact of working capital 

management on firm profitability in 

different business cycles: Evidence 

from Finland 

Tutkimuksessa todettiin hyvällä 

käyttöpääoman hallinnalla olevan kassan 

kiertonopeuden kautta yhteys yrityksen 

kannattavuuteen. 

Yazdanfar & Ohman 

(2014) 

The impact of cash conversion cycle on 

firm profitability: an empirical study 

based on Swedish data 

Tutkimuksessa löydettiin merkittävä yhteys 

käyttöpääoman vapauttamisen ja yrityksen 

voittojen väliltä, tosin vaikuttavia muuttujia 

olivat myös ikä, koko ja toimiala. 

Dečman & Sever 

(2012) 

Liquidity management in small and 

medium-sized entities 

Tutkimuksessa todettiin kassavirtojen ja 

käyttöpääoman hallinnan olevan erityisen 

merkittäviä asioita maksuvalmiuden 

kannalta pk-yrityksen johtamisessa. 

 

 

Laitinen ja Laitinen (2014, 32) ovat huomauttaneet yrityksen iällä olevan merkittävä 

vaikutus sen konkurssiriskiin ja suurimman maksukyvyttömyyden riskiryhmän olevan 

juuri vastaperustetut yritykset. Suurin osa näistä uusista yrityksistä on 

henkilöstömäärältään mikroyrityksiä, ja muun muassa Rikama (2014, 46–51) on 

todennut mikroyritykset työllisyyden ja talouskasvun näkökulmasta kiistattoman 

merkittäväksi positiiviseksi tekijäksi. Aiheen tärkeydestä huolimatta Suomessa ei ole 

varsinaisesti tutkittu juuri näiden yritysten rahoituksen riittävyyden ennakointia, mikä 

on kuitenkin erittäin oleellinen osa yritystoiminnan jatkuvuuden varmistamista. Tämän 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys on määritelty oleellisten käsitteiden avulla 

kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

 

Viitekehys osoittaa tutkimusaiheen kuuluvan yrityksen sisäisen, eli niin sanotun 

johdon laskentatoimen aihepiiriin. Toisin kuin ulkoinen laskentatoimi, johdon 

laskentatoimi tuottaa raportteja ja laskelmia yrityksen oman toiminnan ja 

päätöksenteon tueksi ilman lakisääteistä pakkoa raportointivelvollisuudesta. Yritys 

voi kerätä ja ylläpitää maksuvalmiuttaan kassanhallinnan tehostamisen keinoin, 

kuten pyrkimällä pienentämään käyttöpääomaansa. Maksuvalmiuden ennakoimista 

varten on puolestaan tiedettävä milloin yrityksen kassaan tulee rahaa, ja milloin sitä 

kassasta lähtee, eli tunnettava tulevat kassavirrat. Tehokas tapa maksuvalmiuden 

ennakoimiseen on kassabudjetin laatiminen, mikä kuuluu kassanhallinnan 

tärkeimpiin työkaluihin ja perustuu todellisten kassavirtojen määrien ja ajankohtien 

ennustamiseen. Tutkimuksen perusteella suunniteltavan työkalun tarkoituksena on 

puolestaan tukea alkuvaiheen mikroyrityksiä juuri kassabudjetoinnin avulla 

tapahtuvassa maksuvalmiuden hallinnassa. 

 

1.5. Tutkimuksen metodologia 

 

Tutkielma toteutetaan laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä, koska 

tutkimuskysymykset vaativat kuvailevia ja ihmisten kokemuksiin perustuvia 
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vastauksia. Laadullisen menetelmän valintaa puolsi myös se, etteivät tutkielman 

aikarajoitteet mahdollistaneet riittävää kvantitatiivisen tutkimusaineiston keruuta, eikä 

tutkimusongelmiin soveltuvaa määrällistä aineistoa ole valmiiksi saatavilla. 

 

Tämän tutkielman empiirinen osuus toteutetaan tapaustutkimuksen strategialla, joka 

on Metsämuurosen (2001, 18) mukaan tyypillisin ja lähes erottamattomasti 

kvalitatiiviseen metodologiaan sisältyvä lähestymistapa. Uusi primääridata tutkimusta 

varten kerätään tutkimushaastatteluilla, jotka kaikki toteutetaan puhelimitse. 

Tutkimushaastatteluiden valintaa metodiksi aineiston hankinnalle tukevat muun 

muassa tutkittavien mahdollisesti alhainen motivaatio, aihe, josta ei voi tehdä 

objektiivisia testejä sekä halu täsmentää saatuja vastauksia, pienentää vastaajakatoa 

ja saada kuvaavia esimerkkejä (Hirsjärvi & Hurme 1985, 15). 

Haastattelumenetelmänä käytetään puolistrukturoitua haastattelua, joka tunnetaan 

kuvaavammin myös teemahaastatteluna. Kyseinen menetelmä on valittu, koska se 

sopii Saaranen-Kauppisen ja Puusniekan (2006) mukaan tilanteisiin, joissa 

haastattelulla on tietyt teemat ja tietyt samat kysymykset kaikille haastateltaville, 

mutta kysymysten järjestystä ja tarkkaa muotoa on mahdollista vaihdella 

haastattelutilanteen mukaan. Haastatteluiden ajankohta sovitaan haastateltavien 

kanssa etukäteen, jolloin heille annetaan valmiiksi tietoa myös haastattelussa 

käsiteltävistä teemoista, minkä toivotaan mahdollistavan tarkempien ja 

syvällisempien vastausten saamista haastattelutilanteessa. 

 

Jokaisen tämän tutkimuksen perusjoukkoon kuuluvan yrityksen haastatteleminen on 

mahdotonta ja epärelevanttia, joten niistä valitaan lähempään tarkasteluun vain kuusi 

yritystä. Yritykset on poimittu joukosta harkitusti kvantitatiivisen tutkimuksen osittaista 

otantaa mukaillen. Tällä hetkellä suomessa osakeyhtiöt ja yksityiset 

elinkeinonharjoittajat vastaavat yhdessä 90 %:ia tarkasteluun sisältyvistä 

yritysmuodoista (PRH 2015), minkä perusteella tarkastelujoukosta poimitaan 

haastatteluun kolme osakeyhtiötä ja kolme yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Kaikki 

kuusi yritystä toimivat Varsinais-Suomen alueella, mutta näin pienen otannan 

tulokset eivät olisi kuitenkaan yleistettävissä koskemaan koko Suomen yrityskantaa 

eikä tällainen yleistäminen ole myöskään varsinaisesti laadullisen tutkimuksen 

tarkoitus. Empiirinen aineisto kerätään siis haastattelemalla kuutta, kyseisten 

kohderyhmästä poimittujen yritysten, johtavassa ja päättävässä asemassa olevaa 
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henkilöä sekä seitsemäntenä Yrityssalo Oy:n yritysneuvonta-asiantuntijaa, joka on 

työssään erikoistunut juuri perustamis- ja alkuvaiheessa oleviin yrityksiin. 

 

1.6. Tutkimuksen rakenne 

 

Teoriaosuus koostuu tutkimuksen toisesta pääluvusta, jossa syvennytään 

tutkimusaiheen kannalta oleelliseen kirjallisuuteen ja määritellään työn keskeisiä 

käsitteitä, mikä luo pohjan uuden empiirisen tutkimuksen toteuttamiselle ja 

hyödyntämiselle. Kolmas ja neljäs luku puolestaan muodostavat tutkimuksen 

empiirisen osuuden. Kolmannessa luvussa tutkitaan empiirisesti kassavarojen 

riittävyyden ennakoimista alkuvaiheen mikroyrityksissä. Teoreettisen ja empiirisen 

analyysin avulla pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin, sekä kehittämään uusi 

Excel-pohjainen kassabudjettityökalu yritysten sisäistä maksuvalmiuden 

ennakoimista varten. Työkalun luomisprosessia, siihen liittyviä päätöksiä sekä 

lopputulosta ja erityisesti sen lisäarvoa verrattuna aikaisempiin vastaaviin työkaluihin 

esitellään luvussa 4. Viidennessä luvussa esitetään yhteenveto tutkielman tuloksista, 

tehdään johtopäätökset ja ennen kaikkea vastataan tutkimuskysymyksiin. 

Viimeisessä luvussa pohditaan myös tutkimusta kriittisesti ja esitellään sen 

synnyttämiä jatkotutkimusaiheita.  
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2. MAKSUVALMIUDEN TEORIAA 

 

Tämän luvun tarkoituksena on esitellä yrityksen maksuvalmiuteen ja sen ylläpitoon 

liittyvää teoriaa alan kirjallisuuden avulla. Luvussa käsitellään maksuvalmiutta, sekä 

tähän oleellisesti liittyviä käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä. Luvussa 2.1 

alalukuineen määritellään oleellisia käsitteitä, joiden tunteminen auttaa luvussa 2.2 

esiteltävän, maksuvalmiuden ennakoinnin tärkeimmän työkalun, kassabudjetin, 

ymmärtämistä. 

 

2.1. Maksuvalmiuden hallinta 

 

Maksuvalmius merkitsee rahoituksen riittävyyttä, eli yrityksen rahojen riittämistä joka 

hetki sen maksusitoumusten kattamiseen. Käytännössä maksuvalmiudella 

tarkoitetaan kuitenkin sitä, että yrityksellä on aina riittävästi rahaa 

maksuvelvoitteistaan huolehtimiseksi juuri sillä hetkellä, kun ne on maksettava. Mikäli 

yrityksen kassa ei riitä maksun erääntymishetkellä sen suorittamiseen, on yritys 

ainakin tilapäisesti maksukyvytön. Yrityksen kannattavuudesta ja vakavaraisuudesta 

huolimatta on mahdollista, ettei sillä ole likvidejä varoja käytettävissä oikealla hetkellä 

maksuvelvoitteidensa hoitamiseen. Tällaisessa tilanteessa yrityksen on hankittava 

lisärahoitusta, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi vieraan pääoman lainaamista pankista. 

(Laitinen & Laitinen 2014, 124) 

 

Mikäli yritys ei pysty maksamaan velvoitteitaan lainkaan ajallaan, syntyy 

maksuviivettä. Tällöin yrityksen rahoituksen tarve on ylittänyt saatavissa olevan 

lisärahoituksen ja yrityksen tilaa voidaan kutsua rahoituskriisiksi. Jos yrityksen 

maksukyvyttömyys pitkittyy eikä tilannetta pystytä korjaamaan edes 

yrityssaneerauksella, voi yritys ajautua pysyvään maksukyvyttömyyteen, jonka 

seurauksena on konkurssi. Yrityksen konkurssi voidaan kuitenkin välttää sitä 

todennäköisemmin, mitä aiemmin lähestyvä lisärahoituksen tarve pystytään 

havaitsemaan. Parhaat mahdollisuudet tähän ovat yrityksen johdolla, joka voi seurata 

ja ennakoida toiminnan kehitystä uusimmilla ja luotettavimmilla sisäisillä tiedoilla.  

(Laitinen & Laitinen 2004, 15–20) 
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Yrityksen maksuvalmiuden rakentumista voidaan havainnollistaa kuviossa 2 esitetyn 

terveyskolmion avulla. Maksuvalmius yhdessä kannattavuuden ja vakavaraisuuden 

kanssa muodostaa taloudellisen toimintaedellytyksen yritykselle. Tärkein näistä 

kolmesta tekijästä on kannattavuus, joka vaikuttaa positiivisesti sekä 

vakavaraisuuteen että maksuvalmiuteen. Terveyskolmion kuvataan pysyvän 

pystyssä kannattavuuden varassa, koska taloudellisesti kannattava liiketoiminta on 

yrityksen mielekkään olemassaolon perusta. Terveyskolmiossa kuvataan myös 

kasvun vaikutusta kahteen ylempään ominaisuuteen, sillä jos yritys kasvaa liian 

nopeasti suhteessa sen kannattavuuteen, voivat terveyskolmio ja yritys kaatua liian 

suureen velkamäärään tai maksukyvyttömyyteen. (Laitinen & Laitinen 2014, 130–

132) 

 

 

Kuvio 2. Yrityksen terveyskolmio (Laitinen & Laitinen 2014, 131) 

 

Yrityksen maksuvalmiutta voidaan siis ylläpitää ennakoimalla tulevia kassavirtoja ja 

sen myötä myös tulevia rahoitustarpeita sekä suunnittelemalla tällöin käytettäviä 

rahoituskeinoja. Rahoitustarpeiden ennakointi perustuu yksinkertaisimmillaan 

menojen ja tulojen suunnitteluun eli budjetointiin. Kosken (2012b, 93–94) mukaan 

tärkeimpiä raportoinnin työkaluja maksuvalmiuden jokahetkiseksi varmistamiseksi, on 
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kuukausittain rullaavasti päivitettävä kassavirtalaskelma (tässä tutkielmassa 

kassabudjetti), jonka avulla voidaan myös löytää yritykselle sopiva kasvunopeus 

vaarantamatta maksukykyä esimerkiksi kasvaneen käyttöpääoman myötä. 

Kassanhallinnan tehtävänä on likviditeetin eli maksuvalmiuden hoidon lisäksi 

likviditeetin luominen, joka tapahtuu käyttöpääomaa vapauttamalla (Hedman 1992, 

13–14). Tässä kappaleessa toisiinsa kytkettyjen ja maksuvalmiuden hallintaan 

oleellisesti liittyvien käsitteiden merkityksiä selvennetään seuraavissa alaluvuissa, 

joiden teoria pohjustaa luvussa 2.2. käsittelyyn tulevaa kassabudjettia. 

 

2.1.1. Lyhyen aikavälin rahoitussuunnittelu 

 

Lyhyen aikavälin suunnittelussa tarkastelujakso on korkeintaan yhden vuoden 

eteenpäin ja tyypillisesti tämä jakso jaetaan vielä lyhyemmiksi, esimerkiksi 

kuukausittaisiksi suunnittelujaksoiksi. Rahoitussuunnittelua tarvitaan lyhyellä 

aikavälillä, koska yrityksen kulurakenne on etupainotteinen, mikä johtuu siitä, että 

yritys joutuu maksamaan valmistusprosessista aiheutuvat kulut yleensä 

huomattavasti ennen kuin se saa asiakkaalta rahoja tuotteen myynnistä. Tämän 

prosessin myötä yritystoimintaan jatkuvasti sitoutuneita varoja kutsutaan 

käyttöpääomaksi, jonka sitoutuminen yrityksen on pystyttävä rahoittamaan ennen 

myyntitulojen saamista. (Kinnunen, Leppiniemi, Martikainen & Virtanen 2000, 225–

226) 

 

2.1.2. Budjetointi  

 

Budjetilla on organisaatiosta riippuen erilaisia merkityksiä ja tavoitteita, mutta 

yritystoiminnan näkökulmasta budjetti on yleensä ennen kaikkea tavoitelaskelma. 

Siinä ennustetaan tulevia tuloja ja menoja ja se voidaan käsittää myös 

rahamääräisenä kuvauksena yrityksen suunnitellusta toiminnasta. Budjetointi onkin 

merkittävästi yhteydessä yrityksen strategiaan, jota se ikään kuin konkretisoi 

rahamääräisesti. Budjetin tehtävänä on siis taloudellisen tuloksen ennustaminen, 

toiminnan suunnittelun tukeminen ja koordinointi, yrityksen toiminnan tarkkailu ja 

monitorointi sekä lisäksi motivoiminen ja suoritusten arvioiminen. (Ikäheimo, Malmi & 

Walden 2012, 173–175) Alkuvaiheen yrityksissä näistä oleellisimpina voidaan pitää 

taloudellisen tilan ennakoimista, suunnittelua ja seurantaa. 
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Budjetointi on oleellinen osa myös yrityksen sisäistä laskentaa, jossa sen avulla 

suunnitellaan tulevaisuutta ja tarkkaillaan suunnitelmien toteutumista. Jatkuva 

budjetin ja toteutuneiden lukujen vertaaminen antaa mahdollisuuden nopeille 

muutoksille, mikäli ennakoiduissa ja toteutuneissa luvuissa havaitaan merkittäviä 

poikkeamia esimerkiksi hankalasti ennustettavan myyntimäärän vuoksi. Arvioitua 

heikomman myynnin aikainen havaitseminen mahdollistaa reagoimisen tuleviin 

kuluihin, joita karsimalla voidaan vielä ajoissa välttää yrityksen kassan kuivuminen. 

(Lindfors & Syvänperä 2009, 11–12) 

 

Budjetoinnin toteuttamiseen on olemassa erilaisia vaihtoehtoja, joista neljä 

tyypillisintä menetelmää ovat kiinteät, tarkistettavat, rullaavat ja liukuvat budjetit. 

Kiinteässä budjetoinnissa tehdään kiinteä ennuste tilikaudesta ja toteutuneita lukuja 

verrataan siihen. Tarkistettava budjetti toimii samoin, mutta siinä alkuperäistä 

budjettia tarkastetaan muutaman kerran tilikauden aikana. Rullaava budjetointi 

poikkeaa edellisestä siten, että siinä vuodeksi laadittu budjetti tarkastetaan 

esimerkiksi kuukausittain, jolloin samalla budjettikauden loppuun lisätään vastaavasti 

yksi uusi kuukausi. Liukuva budjetti puolestaan muuttuu yrityksen toiminta-asteen 

mukaan ja sopii valmistaville yrityksille, joiden tuotosmäärät vaihtelevat 

huomattavasti. (Lindfors & Syvänperä 2009, 16) Alkuvaiheen mikroyrityksille sopivin 

tapa on ehdottomasti rullaava budjetointi. Kyseisillä yrityksillä on harvoin käytössään 

vertailutietoja toiminnastaan edelliseltä vuodelta ja uuden toiminnan menojen ja 

tulojen ennustaminen on äärimmäisen vaikeaa, joten esimerkiksi vuodeksi laadittu 

kiinteä budjetti voisi osoittautua hyödyttömäksi. Samoin myös vuosineljänneksittäin 

tarkastettava budjetti on todennäköisesti liian jäykkä alkuvaiheen yrityksen muuttuviin 

olosuhteisiin. Kuukausittain rullaavassa budjetissa yritys pystyy puolestaan nopeasti 

huomaamaan, mikäli toiminta poikkeaa joltakin osin merkittävän paljon 

suunnitellusta, jolloin budjettia voidaan heti korjata tulevaisuuden osalta 

realistisemmaksi. Tarvittaessa yritys voi toiminnan alkuvaiheessa suorittaa 

tarkastuksia vielä kuukausitasoa useamminkin, esimerkiksi viikoittain. 

 

2.1.3. Kassanhallinta 

 

Kassanhallinnan tehtävä Hedmanin (1992, 13) mukaan likviditeetin luominen ja hoito, 

mikä tarkoittaa käytännössä mahdollisimman nopeaa maksujen saamista, rahojen 
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pitämistä mahdollisimman kauan yrityksessä ja niiden tuoton maksimoimista tänä 

aikana. Leppiniemi (2005, 172–173) puolestaan määrittelee kassanhallinnan 

tehtäväksi yrityksen liiketoimintaan sitoutuneiden varojen tuottavuuden 

parantamisen, mikä tapahtuu maksuvalmiusreserviä keräämällä ja sen kannattavalla 

hallinnalla. Tässä tutkielmassa kassanhallinta käsitetään kuitenkin suppeammin 

koskemaan vain pelkkää maksuvalmiusreservin keräämistä, ei kassavarojen 

tehokasta hallintaa. Rajaus on tehty, koska tutkielman toisena tavoitteena on uuden 

työkalun avulla auttaa alkuvaiheen mikroyrityksiä maksuvalmiuden varmistamisessa. 

On myös oletettavaa, että vain pienelle murto-osalle kohdeyrityksistä on jo toiminnan 

alkuvaiheessa kertynyt varoja, joita yritys pystyisi sijoittamaan muualle kuin 

varsinaiseen liiketoimintaansa. 

 

Kassanhallinnallinen maksuvalmiusreservin kerääminen perustuu likvidien varojen 

vapauttamiseen toimintaan sitoutuneesta käyttöpääomasta. Tähän vaikuttavia 

tekijöitä ovat muun muassa myyntitulojen saamisnopeus, ostomenojen maksuaika, 

sekä materiaalien varastoiminen. (Leppiniemi 2005, 172–173) 

 

2.1.4. Käyttöpääoma 

 

Yrityksen käyttöpääomalla tarkoitetaan juoksevaan liiketoimintaan pysyväluontoisesti 

sitoutuvaa pääomaa. Käyttöpääoman ei kuitenkaan lasketa sisältävän pitkäaikaisia 

käyttöomaisuusinvestointeja. Hetkellinen käyttöpääoman määrä voidaan laskea 

vähentämällä rahoitusomaisuudesta ja vaihto-omaisuudesta lyhytaikaisen vieraan 

pääoman määrä. (Leppiniemi 2005, 32–33) Käyttöpääoman tarve johtuu 

etupainotteisesta kulurakenteesta, minkä voi selkeästi havaita kuviossa 3 esitettyjen 

kassavirtojen avulla. Kyseinen ilmiö on kassavirtojen ajoitusero, sillä tuotannon 

menot syntyvät lähes poikkeuksetta huomattavasti ennen myynnin tuloja. Edellisessä 

luvussa mainittiin käyttöpääoman hallinnan kuuluvan kassanhallinnan tehtäviin, ja 

esimerkiksi Enqvist et al. (2014) sekä Yazdanfar & Ohman (2014) ovat löytäneet 

tutkimuksissaan näyttöä siitä, että käyttöpääoman tehokas hallinta vaikuttaa 

positiivisesti pk-yrityksen tulokseen. 
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Kuvio 3. Käyttöpääoma kassavirtojen aikajanana (Niskanen & Niskanen 2010, 369) 

 

Kuviossa 3 hahmottuu myös erinomaisesti, minkä tekijöiden avulla yritys voi hallita 

käyttöpääomaansa ja vapauttaa sitä tuottavampaan käyttöön. Kolme 

pääkomponenttia tähän ovat varaston määrä ja myyntisaatavat, joiden määrä 

kasvattaa käyttöpääomaa, sekä ostovelat, jotka vastaavasti vähentävät 

käyttöpääoman määrää. Mariotti ja Glackin (2012, 375) neuvovat erityisesti 

pienyrittäjiä keräämään maksut myyntisaatavista mahdollisimman nopeasti, 

maksamaan ostovelat viimehetkellä, ja pitämään varaston mahdollisimman pienenä 

yrityksen toimitusaikoja häiritsemättä. Samat ohjeet pätevät kuitenkin kaiken 

kokoisille yrityksille, mutta toisaalta, kuten Scarborough (2014) huomauttaa, juuri 

pienyritysten käyttöpääoma ja kassavirtojen ajoitusero kasvavat helpoimmin 

aiheuttaen yritykselle vaikeuksia, sillä suuremmilla yrityksillä on neuvotteluvoimaa 

pitkien ostovelkojen ja nopeiden myyntisaatavien itselleen saamiseksi. Mariottin ja 

Glackinin neuvon lisäksi kannattaakin huomioida myös Niskasen ja Niskasen (2010, 

379,387) esittämä näkökulma siitä, että liian lyhyen maksuajan myöntäminen saattaa 

alentaa myyntiä, ja että ostovelkojen nopealla maksulla voi hyödyntää mahdollisen 

käteisalennuksen.   
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2.1.5 Kassavirrat 

 

Kassavirroilla tarkoitetaan rahavirtoja yrityksen kassaan tai pois kassasta. Mariotti ja 

Glackin (2012, 373) korostavat kassavirran olevan yrityksen elinehto, sillä ilman 

rahaa maksaa laskujaan, ei yritys voi pysyä toiminnassa, vaikka tilinpäätöstiedot 

näyttäisivätkin toiminnan olevan voitollista. Kassavirrat kertovat rahan liikkumisesta 

maksuperusteisesti, joten ne eroavat tilinpäätöksen luvuista, jotka puolestaan 

kirjataan suoriteperusteisesti (Niskanen & Niskanen 2010, 66–67). 

 

Perinteinen tilinpäätösanalyysi käyttää maksuvalmiuden arvioimiseen taseesta 

laskettavia tunnuslukuja, mutta varsinkaan pörssiyrityksiä pienempien yritysten 

tapauksessa tämä ei ole luotettava tapa. Pienten yritysten rahavirrat liikkuvat niin 

epäsäännöllisesti, että kassavirtoja ennakoiva laskelma on ainoa tapa varmistaa 

jatkuva maksuvalmius. (Koski 2012b, 93) Tästä ongelmasta kumpuaa mikroyritysten 

tarve kassavirtaennustelaskelmalle, josta tässä tutkielmassa käytetään synonyymiä 

kassabudjetti. 

 

2.2. Kassabudjetti 

 

Edellisessä luvussa määriteltiin kassabudjetin kannalta oleellisia käsitteitä, sekä 

sivuttiin jo kassabudjetin toimintaa ja merkitystä. Kassabudjetista käytetään lähteestä 

riippuen myös lähes synonyymeinä nimityksiä rahoitusbudjetti, likviditeettibudjetti tai 

maksuvalmiusbudjetti. Tässä osiossa määritellään vielä kassabudjetin tehtävä ja 

toimintatapa, sekä esitellään sen merkittävyyttä johdon työkaluna. 

 

Kassabudjetointi on keskeinen työkalu yrityksen jatkuvan maksuvalmiuden 

varmistamisessa. Sen avulla yritys voi välttää tilapäisen maksukyvyttömyyden 

havaitsemalla ajoissa lyhytaikaisen lisärahoituksen tarpeen. Kassabudjetti toimii 

myös tukena kassanhallinnalle käyttöpääoman eriin liittyvissä päätöksissä, kuten 

maksuehtojen määrittelyssä. Kassabudjetti on erinomainen väline jatkuvaan talouden 

seurantaan, koska sitä tarkistetaan jatkuvasti. Lisäksi poikkeamiin voidaan reagoida 

nopeasti ja tarkentaa samalla tulevaisuuden ennusteita. (Niskanen & Niskanen 2010, 

392) Näillä kolmella tavalla kassabudjetointi toteuttaa tavoitteitaan, joiksi Lindfors ja 

Syvänperä (2009, 49) ovat määritelleet edullisten maksuehtojen saamisen yritykselle, 
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alhaiset rahoituskulut, hyvän tuoton ylijääville rahoille, sekä kriittisimpänä 

rahoituskriisin välttämisen. 

 

Kassabudjetin tarve perustuu erityisesti rahavirtojen epäsäännöllisyyteen ja 

etupainotteisuuteen, ja budjetointi on suositeltua toteuttaa rullaavasti korkeintaan 

kuukauden tarkastelujaksoin (Koski 2012b, 93–95). Kassabudjetissa ennakoidaan 

mahdollisimman tarkasti yrityksen kassavirrat, eli kassaan saatavien ja sieltä 

lähtevien rahojen määrä sekä toteutumishetki, jotta voidaan varmistaa rahan 

riittävyys tilikauden jokaisella hetkellä (Viitala 2006, 130–131). 

 

Tämän tutkielman näkemystä kassabudjetin ehdottomasta tärkeydestä alkuvaiheen 

mikroyritysten toiminnalle, tukee Ikäheimon et al. (2012, 177) toteamus, että 

varsinkin toiminnan alkuvaiheessa oleville yrityksille keskeisintä budjetointia on 

kassavirtojen ennakoiminen. Vastaavalla tavalla kassabudjetoinnin merkitystä 

tutkimuksen kohdeyrityksille korostavat myös muun muassa Koski (2012b, 93), 

Scarborough (2014, 449), Niskanen ja Niskanen (2010, 392), sekä Mariotti ja Glackin 

(2012, 379). 
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3. EMPIIRINEN ANALYYSI RAHOITUKSEN RIITTÄVYYDEN ENNAKOINNISTA 

 

Tämä luku on ensimmäinen osa tutkielman empiirisestä vaiheesta, jota täydentää 

uuden työkalun kehitykseen liittyvä neljäs luku. Tässä osiossa esitellään aluksi 

tarkemmin tutkimuksen toimeksiantajayritystä, Yrityssalo Oy:tä, minkä jälkeen 

perehdytään empiirisen aineiston hankintaprosessiin kertomalla tarkemmin datan 

keräämisen käytännön toteutuksesta. Lopuksi esitellään hankittua aineistoa ja siitä 

tehtäviä havaintoja ja johtopäätöksiä. 

 

3.1. Yrityssalo Oy 

 

Yrityssalo on osakeyhtiömuotoinen yrittäjyyden palvelukeskus, jonka omistaa Salon 

kaupunki. Sen keskeisimpänä tehtävänä on toimia kaupungin tekemien 

elinkeinopoliittisten linjausten operatiivisena toimeenpanijana, mikä käytännössä 

tarkoittaa toimimista alueen kilpailukyvyn parantamiseksi sekä työpaikkojen 

synnyttämiseksi ja säilyttämiseksi. Tehtäväänsä Yrityssalo toteuttaa tarjoamalla 

erilaisia yritystoimintaa tukevia ja pääosin maksuttomia palveluita muun muassa 

alueen aloittaville, kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille. (Yrityssalo 2015a) 

Tämän tutkielman kannalta keskeisimmille perustamis- ja alkuvaiheen yrityksille 

Yrityssalo tarjoaa infotilaisuuksia, henkilökohtaista neuvontaa yrityksen 

perustamisesta ja rahoituksesta sekä erilaisia sähköisiä palveluita, joista keskeisin on 

oppaita, lomakkeita ja laskentapohjia sisältävä Yritystulkki (Yrityssalo 2015b). 

 

3.2. Aineiston hankinta 

 

Tutkielmaa varten päätettiin kerätä uutta primääridataa, koska tutkimuskysymysten 

ongelmiin vastaavaa aineistoa ei ollut valmiina saatavissa. Asetettujen 

tutkimuskysymysten vaatimaa tietoa yritysten tilanteesta sekä niissä päättävässä 

asemassa olevien henkilöiden ajatuksista ja kokemuksista on mahdollista saada vain 

suoraan alkuvaiheen pienyrittäjiltä. Mahdollisuuksia tiedon hankintaan olivat 

haastattelu tai kirjallinen kysely, joista valittiin laadulliseen tutkimukseen paremmin 

sopiva haastattelu, joka tarjoaa myös paremman mahdollisuuden haastattelun 

tilanteenmukaiseen muotoiluun ja selvennysten sekä lisäkysymysten tekemiseen. 
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Haastattelun avulla toivottiin myös suurempaa vastaamisaktiivisuutta sekä tarkempia 

vastauksia kuin mitä kirjallista kyselyä käyttämällä saataisiin. 

 

Haastateltaviksi valittiin Yrityssalon asiakkaista kuusi, tutkimuksen rajauksissa 

määriteltyyn kohderyhmään sopivaa alkuvaiheen mikroyritystä, joista kolme oli 

osakeyhtiöitä, ja kolme yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Vastaajissa myös miesten ja 

naisten osuus jakautui vastaavasti tasan. Kuuden yrityksen haastatteluaineistoa 

täydennettiin vielä haastattelemalla Yrityssalon yritysneuvonnan parissa 

työskentelevää asiantuntijaa, joka pyrki arvioimaan ja kuvailemaan lukuisten työnsä 

kautta kohtaamien alkuvaiheen yrittäjien tyypillisiä ja keskimääräisiä ajatuksia sekä 

toimintatapoja. 

 

Haastateltavaksi poimittuihin yrityksiin otettiin yhteyttä Yrityssalon kautta kysytyn 

suostumuksen jälkeen. Kyseisille yrityksille kerrottiin ensin sähköpostitse tarkempaa 

tietoa haastattelun tarkoituksesta ja teemoista, minkä jälkeen yrittäjät saivat ilmoittaa 

itselleen sopivan ajan haastattelun suorittamista varten. Haastattelut toteutettiin 

puhelimitse ja kestoltaan ne olivat vähän alle puolen tunnin mittaisia. Alle puolen 

tunnin tutkimushaastattelun mielekkyyttä on kyseenalaistettu haastatteluprosessin 

viemän kohtuuttoman suuren kokonaisajan takia, koska näin lyhyen asian voisi 

mahdollisesti selvittää kyselylomakkeellakin (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 

206). Tässä tutkielmassa haastattelun käytön koettiin kuitenkin tuoneen lisäarvoa 

erityisesti tarkempien ja laajempien vastausten myötä. 

 

Puhelinhaastatteluita ei nauhoitettu, vaan kommentit ja vastaukset kirjoitettiin muistiin 

heti puhelun aikana, tätä varten valmisteltuun vastauslomakkeeseen. Muistiinpanoja 

täydennettiin vielä välittömästi puhelun jälkeen, selventämällä vastauksia 

haastateltavan kuvausten mukaisiksi ja kirjaamalla haastattelun aikana havaittuja 

reaktioita sekä tutkijan omia ajatuksia haastatteluun liittyen. Epäselvissä tapauksissa 

tai muiden haastatteluiden herättämien uusien kysymysten myötä haastateltavilta 

voitiin vielä pyytää lisätietoa sähköpostitse. 

 

Haastattelut suoritettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, ennalta valmistellun 

haastattelurungon (liite 1) mukaisesti. Kysymykset eivät siis esiintyneet 

haastatteluissa täysin kyseisessä muodossa tai järjestyksessä, ja haastattelun 
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aikana myös selvennettiin monien kysymyksien merkityksiä, ja tehtiin tarvittaessa 

tarkentavia lisäkysymyksiä. Haastateltavat kertoivat myös muita teemoihin liittyviä 

ajatuksiaan ja kokemuksiaan, joita hyödynnettiin aineiston tulkinnassa. 

 

Liitteessä 1 näkyvän haastattelurungon pääteemana toimi tutkielman aiheen 

mukaisesti rahoituksen riittävyyden ennakointi, joka oli jaettu seuraaviin kolmeen 

alateemaan: talouden suunnittelu, talouden suunnittelun toteuttaminen ja 

kassabudjetti. Haastattelu aloitettiin selvittämällä perustietoja, eli yrityksen ikä, 

yhtiömuoto, toimiala ja henkilöstömäärä, sekä haastateltavan henkilön asema 

yrityksessä ja yrityksen kirjanpidon hoitava taho. Tämän jälkeen pyrittiin talouden 

suunnittelu –teeman alla kartoittamaan yrityksen valmiuksia taloutensa 

ennakoimiseen, sekä ajatuksia ennakoinnin merkityksestä yritystoiminnalle. 

Seuraavaan, talouden suunnittelun toteuttamisen teemaan liittyen tavoitteena oli 

selvittää yrityksissä nykyisin käytettyjä keinoja talouden ennakoimista ja 

maksuvalmiuden varmistamista varten sekä näihin tehtäviin käytetyn ajan määrää. 

Viimeisen, kassabudjetti-teeman tarkoituksena oli erityisesti tukea uuden työkalun 

kehittämistä selvittämällä yritysten tuntemusta ja ajatuksia kassavirtojen 

ennakoimisesta. Tavoitteena oli myös kartoittaa yrittäjien kokemuksia varsinkin 

Yrityssalon nykyisin Yritystulkki-nimisen palvelun kautta tarjoamista 

kassabudjettipohjista ja ajatuksia siitä, olisiko uudesta yksinkertaistetusta tai muilla 

ominaisuuksilla parannetusta versiosta mahdollista hyötyä yrityksille. 

 

3.3. Aineiston analyysi 

 

Haastatteluaineiston analyysi tapahtui vertailemalla haastatteluissa saatuja 

vastauksia kysymyskohtaisesti ja etsimällä vastauksista yhteisiä tai toisistaan 

poikkeavia elementtejä sekä yllättäviä tai odotettuja havaintoja. Näitä löydöksiä 

pyrittiin selittämään tutkielman teorian ja muun haastatteluaineiston avulla sekä 

muodostamaan niistä johtopäätöksiä, joita pyrittiin hyödyntämään muun muassa 

uuden kassabudjettityökalun suunnittelussa. 

 

Tutkimushaastatteluiden tuloksena syntynyttä dataa kuvaillaan ensin haastatteluiden 

alussa selvitettyjen, haastateltavien yritysten perustietojen avulla. Havaintojoukon 

yritykset olivat kaikki 3- 16 kuukautta vanhoja, eri toimialoilla työskenteleviä yrityksiä, 
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joista kolme oli yhtiömuodoltaan osakeyhtiöitä ja kolme yksityisiä 

elinkeinonharjoittajia, eli toiminimiä. Toiminimien henkilöstömäärä on automaattisesti 

yksi, kun taas osakeyhtiöt työllistivät kokoaikaisesti yhdestä kahteen henkilöä. 

Haastatteluissa yrityksiä edusti kyseisen yrityksen päättävässä asemassa sekä 

varsinaisessa liiketoiminnassa mukana oleva henkilö. Kuudesta yrityksestä viisi oli 

ulkoistanut kirjanpidon tilitoimiston hoidettavaksi, ja yksittäisellä poikkeavalla 

yrityksellä kirjanpidon osaaminen oli tarpeellista myös oman liiketoiminnan kannalta. 

Haastattelun seuraavia teemoja käsiteltäessä on kuuden yrityksen vastausten lisäksi 

huomioitu Yrityssalon asiantuntijan antamia arvioita samojen kysymysten 

aihepiireistä. 

 

Talouden suunnittelun teemaan liittyen kartoitettiin ensin talousalan osaamista 

yrityksissä, mikä antaa viitteitä yrittäjän valmiuksista ennakoida yrityksen taloutta. 

Osalla yrittäjistä on luonnollisesti kaupallinen koulutus tai työkokemusta talouden 

parista, mutta kerätyn aineiston perusteella yleisin talousosaaminen perustui vain 

muutamaan, muihin opintoihin sisältyneeseen tai niiden jälkeen käytyyn 

yrittäjyyskurssiin. Tähän ryhmään kuului havaintojoukosta kaksi kolmasosaa. 

Toisaalta, kyseisenlaiset yrittäjät olivat myös tyypillisesti erittäin tietoisia siitä, että 

heidän omat vahvuutensa ovat muilla osaamisalueilla, joten he tarvittaessa 

hyödynsivät aktiivisesti toisen henkilön tai yrityksen talousosaamista. Taloudellisen 

ennakoinnin tärkeyttä yrityksen toiminnalle pidettiin kuitenkin melko korkeana, sillä 

asteikolla yhdestä viiteen kaikki vastaukset sijoittuivat välille kolmesta viiteen, 

tarkoittaen vähintään ”hyödyllistä” ja parhaimmillaan ”välttämätöntä”. Keskiarvoksi 

tässä kyselyssä muodostui 4.3, jonka merkitystä voisi kuvailla sanallisesti ilmaisulla 

”erittäin tarpeellinen”. 

 

Kolmas talouden suunnitteluun liittyvä kysymys käsitteli yrityksen 

perustamisvaiheessa tehtyjen suunnitelmien ja ennusteiden toteutumista. 

Kysymykseen saatujen vastausten perusteella voidaan tehdä melko selkeä yleistys 

siitä, että yrityksen perustamisvaiheessa käytetään paljon aikaa talouden 

suunnitteluun ja ennustelaskelmiin johtuen pääasiassa rahoituksen hakemiseen 

liittyvistä vaatimuksista sekä yrittäjän halusta olla riskeeraamatta liikaa 

henkilökohtaista taloudellista tilannettaan. Huolellisesti laaditut alkuvaiheen 

ennusteet pitivätkin kokemusten mukaan usein paikkansa kohtuullisella tarkkuudella 
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suurimpien yllätysten ja poikkeamien syntyessä kuitenkin alkuvaiheen myynnin 

odotettua heikommasta kehityksestä. Lisäksi poikkeamia saattoivat aiheuttaa pian 

aloittamisen jälkeen tehdyt muutokset toiminnan rakenteissa tai täysin ulkoiset tekijät, 

joista ajankohtaisimpana esimerkkinä Venäjän muuttunut tilanne. 

 

Haastattelun toiseen teemaan liittyen selvitettiin yrityksissä käytettyjä käytännön 

toimia, joiden avulla ne pyrkivät suunnittelemaan ja ennakoimaan taloudellista 

tilaansa, sekä näihin toimiin käytettävän ajan määrää. Vastaajista moni sisällytti aika-

arvioonsa myös monenlaisiin markkinointitoimiin käytetyn ajan, mutta tutkielman 

tarkastelussa on pyritty huomioimaan markkinoinnin osalta vain siihen liittyvä 

taloudellinen suunnittelu. Haastattelun perusteella talousasioiden suunnittelu vei 

yritykseltä kahdesta kahteenkymmeneenviiteen tuntia kuukaudessa, keskiarvon 

muodostuessa noin 15 tuntiin, joka tarkoittaa kahta päivää kuukausittain tai 45 

minuuttia päivittäin. Selkeästi oli myös havaittavissa, että taloudelliseen suunnitteluun 

käytettävän ajan tarve on suurimmillaan yrityksen alkuvaiheessa, minkä jälkeen aika 

vähenee oppimisen ja mahdollisen taloudellisen tilan parantumisen myötä. 

Suunnitteluun käytettävän ajan määrää kasvattavia tekijöitä olivat haastattelutulosten 

perusteella yrityksen käyttöpääoman suuruus ja yrittäjän talousalan kokemus. 

 

Taloussuunnittelun tyypillisimpään muotoon, budjetointiin, liittyvän kysymyksen 

vastauksista ilmeni, että suunnittelun merkityksen korostamisesta huolimatta suurin 

osa yrityksistä toimii käytännössä täysin ilman kirjallista budjettia. Taustalta löytyy 

yleensä perustamisvaiheessa liiketoimintasuunnitelman osana tehty ensimmäisen 

vuoden talousarvio, jota ei kuitenkaan enää päivitetä tai suunnitella eteenpäin 

toiminnan käynnistyttyä. Yrityksien taloudellinen seuranta perustui lähes 

poikkeuksetta kirjanpidon kautta tapahtuvaan menneisyyden tarkkailuun, minkä 

perusteella yrittäjät muodostivat odotuksia myös tulevaisuuden suunnasta. 

Tarkempaa suunnittelua kerrottiin tehtävän vain ennen suurempia investointeja ja 

havaintojoukosta vain yksi yritys laati säännöllisesti kuukausibudjetteja kirjallisesti. 

Vastaavasti tulevaisuuden rahavirtoja ennakoi edes mielessään vain harva yrittäjä. 

Suunnittelutoimien vähäisyyden myötä nousee myös oletus, että monella yrityksellä 

talouden ennakointiin arvioitu aika sisältää myös muihin talousasioihin käytettyä 

aikaa, minkä myötä todellinen luku on keskimäärin vähemmän kuin 15 tuntia 

talouden suunnittelua kuukausittain. 
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Rahoituksen riittävyyden ennakoinnin oleellisena tavoitteena on jatkuva 

maksuvalmiuden ylläpito. Budjetoinnin ja rahavirtojen ennakoinnin ollessa 

puutteellista yrittäjistä suurin osa kertoi varmistavansa maksuvalmiuden säilymistä 

yleisellä varovaisuudella ja säästöillä. Osa yrityksistä oli myös valmistautunut 

tarvittaessa sopeuttamaan tiettyjä menojaan, mikäli kirjanpidosta nähtävä tulos olisi 

heikkenemässä oleellisesti. Yksi haastateltava yritys varmisti maksuvalmiuttaan 

myös pankin kanssa tehdyllä joustolimiittisopimuksella, jolla sovitaan etukäteen 

tarvittaessa nostettavan lyhyen lainan ehdoista. Vastaavalla tavalla osa yrityksistä 

neuvottelee lainasopimuksen pankin kanssa, mutta nostaa lainaa vasta sitä 

tarvittaessa. Tällaiset lainasopimukset ja yrittäjän säästöt ovat hyvä keino varautua 

yllättäviin tilanteisiin, sillä etukäteen varmistettu lisärahoitus estää, tai ainakin 

hidastaa yrityksen joutumista rahoituskriisiin ja maksukyvyttömyyteen. Tästä 

huolimatta, ja näiden menetelmien ohella, olisi kuitenkin arvokasta ennakoida tulevia 

rahavirtoja, minkä myötä voitaisiin pienentää todennäköisyyttä joutua turvautumaan 

näihin lisäkustannuksia aiheuttaviin lisärahoituksen keinoihin. 

 

Tutkimushaastattelun viimeisenä teemana oli ”kassabudjetti”, jossa selvitettiin 

yritysten tuntemusta, kokemuksia ja ajatuksia kassabudjetoinnista. Haastatteluiden 

lopputuloksena oli tieto, että kassabudjetoinnin menetelmää ei tunneta tarkemmin, tai 

siitä ei ole edes kuultu suurimmassa osassa yrityksistä, mikä oli tutkielman kannalta 

erittäin kaksijakoinen löydös. Toisaalta yrittäjät eivät voineet kertoa paljoakaan 

kokemuksia tai kehitysehdotuksia kassabudjeteista, kun taas toisaalta tulos lisäsi 

helppokäyttöisen, alkuvaiheen mikroyrityksille suunnatun, kassabudjettityökalun 

kehityksen ajankohtaisuutta entisestään, sillä kassavirtojen ennakointi on kuitenkin 

merkittävä osa alkuvaiheen yrityksen toiminnan jatkuvuuden varmistamista. 

 

Suurin osa havaintojoukon yrityksistä oli laatinut liiketoimintasuunnitelmansa 

Yrityssalon tarjoaman Yritystulkin suunnittelu- ja laskentapohjia käyttäen, joten 

kyseiset yritykset olivat ainakin sivunneet myös tarjolla olleita kassabudjettipohjia. 

Yleinen kokemus niistä oli kuitenkin luotaantyöntävä johtuen raskaana, uuvuttavana 

ja pelottavanakin koetusta monimutkaisuudesta. Huomattavasti yksinkertaistetun 

kassabudjettityökalun käytön kokeiluun yrityksillä oli kuitenkin huomattavaa 

kiinnostusta, ja monet uskoivat työkalun tuovan hyötyä yrityksensä toiminnan 

suunnitteluun, mikäli työkalun käytettävyys olisi riittävän helppoa ja nopeaa. 
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Vastauksissa työkalun hyödynnettävyydestä oli jälleen nähtävissä positiivinen yhteys 

yrityksen kassavirtojen suuruuteen. Esimerkiksi kaksi palvelualan yritystä koki 

toimintansa vielä riittävän pienimuotoiseksi omassa päässä hahmotettavaksi, mutta 

uskoi työkalun tarpeeseen toiminnan kasvamisen jälkeen.  
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4. KASSABUDJETTITYÖKALU 

 

Tutkielman tavoitteisiin kuului uuden kassabudjettityökalun kehittäminen teoreettisen 

ja uuden empiirisen aineiston pohjalta. Tässä luvussa muotoillaan tarkemmin uuden 

työkalun tavoitteet ja esitellään tärkeimmät ennestään olemassa olevat 

kassabudjetointityökalut. Lisäksi luvussa esitellään uusi työkalu, ja kerrotaan sen 

kehittämiseen liittyneistä päätöksistä ja valinnoista. Työkalun esittelyssä keskitytään 

kuvaamaan erityisesti sen merkittävimpiä eroja muihin vastaaviin laskentapohjiin 

nähden sekä näiden muutosten käyttäjille tuottamaa lisäarvoa. 

 

Yrityssalon tavoitteena on myöhemmin tarjota uutta työkalua varsinkin alkuvaiheen 

yritystoiminnan tueksi omille asiakkailleen. Uuden työkalun vaatimuksia 

määritteleekin oleellisesti siis se, että Yrityssalolla on käytössään yrittäjän tueksi 

tarkoitetun Yritystulkki-palvelun kautta jo kaksi erilaista kassabudjettipohjaa, jotka 

esitellään tarkemmin luvussa 4.1. 

 

4.1. Nykyiset kassabudjettityökalut 

 

Tässä osiossa esitellään neljä olemassa olevaa kassabudjetin 

laskentapohjavaihtoehtoa, joita voidaan pitää potentiaalisimpina vaihtoehtoina myös 

Yrityssalon asiakkaille. Esiteltäviä työkaluja ovat Yritystutkimus ry:n kassabudjetti-

lomake, Jadelcons Oy:n luoman Yritystulkki-palvelun kaksi eri Excel-pohjaa sekä 

Suomen Tuottola Oy:n maksullinen ja niin ikään Excel-pohjainen Kassabudjetti. 

Näihin työkaluihin tutustuminen auttoi löytämään ennen kaikkea erilaisia hyvin 

toimivia käytäntöjä ja ratkaisuita, joita pyritään yhdistelemään uudessa työkalussa. 

Näiden lisäksi hahmottuivat myös nykyisten vaihtoehtojen puutteet ja 

ongelmakohdat, pienyrittäjien osaaminen ja tarpeet huomioiden. 

 

4.1.1. Yritystutkimus ry:n kassabudjettilomake 

 

Yritystutkimus ry (ent. Yritystutkimusneuvottelukunta ry) toimii pääosin työryhmissä, 

jotka koostuvat sen jäsenlaitosten rahoitusalan asiantuntijoista, ja sen esittämiä 

suosituksia omaksutaan usein jopa käytettäviksi standardeiksi rahoitusalalla 

(Yritystutkimus ry 2014a). Näin ollen kuviossa 4 näkyvää, Yritystutkimus ry:n 
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määrittelemää lomakepohjaa, jota esimerkiksi Suomen Yrittäjät (2015) suosittelee 

hyödyntämään yrityksen rahoitussuunnittelussa, voidaan pitää viitteellisenä 

lähtökohtana kaikille kassabudjettityökaluille. 

 

 

Kuvio 4. Yritystutkimus ry:n kassabudjettilomake (Yritystutkimus ry 2014b) 

 

Kassabudjetti sisältää 21 tuloilla ja menoilla täytettävää riviä, ja se on jaettu kuuteen 

pääosaan, jotka ovat: kassa kauden alussa, toiminnan kassaanmaksut, toiminnan 

kassastamaksut, investointien kassastamaksut, pääomarahoituksen nettovaikutus ja 

kassavarojen muutos. Budjetointikausien pituus on täysin käyttäjän määriteltävissä. 

Nykyisessä pdf-muodossaan lomake ei kuitenkaan tee automaattisesti minkäänlaisia 

laskutoimituksia käyttäjän puolesta ja ainoat sen sisältämät ohjeet liittyvät eri 

pääosien yhteissummien laskemiseen. Lomake sopii parhaiten kertaalleen tehtäviä 
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laskelmia ja arvioita varten, mutta ei manuaalisesta työstä johtuen sovi lainkaan 

alkuvaiheen mikroyrityksen jatkuvan maksuvalmiuden suunnittelun tueksi. 

 

4.1.2. Yritystulkki-palvelun kassabudjettityökalut 

 

Yrityssalo Oy tarjoaa tällä hetkellä Yritystulkki-palvelun kautta asiakkaidensa 

käyttöön kahta tässä luvussa esiteltävää kassabudjettityökalua. Näitä työkaluja 

voidaankin pitää tärkeimpinä vertailukohteina kehitettävälle versiolle, koska uuden 

työkalun tarkoituksena on täydentää Yrityssalon tarjoamia palveluita entisestään, 

erityisesti alkuvaiheen mikroyritykset huomioiden. 

 

Yritystulkin tarjoamista Excel-pohjaisista kassabudjeteista esitellään ensin 

Taloussuunnitelma Pro -työkalusarjaan sisältyvä vaihtoehto, jonka käyttäminen 

poikkeaa monella tapaa Yritystutkimus ry:n laatimasta pohjasta. Suurin ero on, että 

työkalu täyttää kassabudjettilaskelmaa (liite 2) automaattisesti, muille välilehdille 

syötettyjen arvojen perusteella. Kattavan kassabudjetin saamiseksi käyttäjän tulee 

täyttää palkkakuluihin, toimintakustannuksiin, myyntiennusteeseen ja rahoitukseen 

liittyvät laajat välilehdet, joista esimerkiksi toimintakustannusten välilehti sisältää noin 

sata riviä eri kustannusten arviointia varten. Myös muut välilehdet pyrkivät 

vastaavalla yksityiskohtaisuudella mahdollistamaan mahdollisimman tarkkojen 

ennusteiden tekemisen. Kuitenkin arviot esimerkiksi erilaisista markkinointikuluista 

syötetään vuositasolla, minkä jälkeen työkalu laskee kaikki markkinointikulut yhteen 

ja esittää vuoden kokonaiskulut kassabudjetissa tasaisesti kahdelletoista kuukaudelle 

jaettuina. Tästä johtuen yrittäjä joutuu vielä kaikkien ennusteiden täyttämisen jälkeen 

arvioimaan ja muokkaamaan manuaalisesti tulojen ja menojen mahdollisesti 

epätasaista jakautumista kuukausien välillä saadakseen oikeita ennusteita kassan 

tilanteesta. Kuukausitasolla esitettävä kassabudjetti on jaettu neljään pääosaan: 

kassa alussa, tulot, menot ja kassan muutos. Monimutkainen työkalu sisältää 

kuitenkin myös lyhyitä, tarvittaessa esiin saatavia, ohjeita tiettyjen kenttien täyttöä tai 

tulkitsemista varten. Kokonaisuudessaan työkalu on äärimmäisen raskas ja 

aikaavievä, jonka kunnollinen käyttäminen vaatii jo tarkempaa perehtymistä 

taloushallinnon toimintaan ja käsitteisiin. Oikein ja huolella käytettynä se mahdollistaa 

vertailun tarkimman ennusteen tekemisen, jonka lopputulos sopii kuitenkin 

kassabudjettia paremmin hyödynnettäväksi vuositasoisessa tulosennusteessa, jonka 
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työkalu tarjoaa samojen tietojen pohjalta. Näiden ennusteiden tekemistä varten 

työkalu sopii hyvin suurempien ja pidempään toimineiden yritysten käyttöön. 

 

Toinen Yritystulkin kassabudjettityökaluista (liite 3) on pelkistetympi versio, joka 

keskittyy edellistä vaihtoehtoa enemmän varsinaiseen kassatilanteen ennakointiin. 

Edellisen työkalun tavoin tämäkin laskentapohja on jaettu samoihin neljään 

pääosaan ja ennustetarkkuutena on kuukausitaso. Käytettävien rivien määrällä 

mitattuna kassabudjetti sijoittuu Yritystutkimuksen version ja Yritystulkin Pro-version 

välille, sillä budjetti sisältää myös kaksi lisävälilehteä, joista ensimmäisellä voi eritellä 

muutamien lisärivien avulla myyntiin, palkkoihin ja kiinteisiin kuluihin liittyviä 

laskelmia, ja jälkimmäisellä laatia halutessaan tarkemman markkinointibudjetin, josta 

kuukausikohtaiset kulut siirtyvät kassabudjettiin. Tulevia tuloja ja menoja arvioidaan 

ja syötetään alusta alkaen aina kuukausikohtaisesti nopeutettuna kuitenkin sillä, että 

tietyn kuukauden ennusteen syöttämisen jälkeen taulukko ennakoi saman summan 

sitä seuraavillekin kuukausille. Pienenä lisäyksenä myös tulot yhteensä – ja menot 

yhteensä – rivien selkeät värikoodit helpottavat laskelman kokonaiskuvan nopeaa 

hahmottamista. Yhteenvetona työkalu tarjoaa käyttökelpoisen kassabudjetointipohjan 

talouttaan erittäin huolellisesti suunnitteleville pienyrittäjille ja asettaa samalla uuden 

työkalun tavoitteen vielä tätäkin helpommin lähestyttäväksi ja yksinkertaisemmin 

käytettäväksi alkuvaiheen yrityksen aputyökaluksi. 

 

4.1.3. Suomen Tuottola Oy:n Kassabudjetti 

 

Neljäntenä esitellään vertailun ainoa maksullinen työkalu, Suomen Tuottola Oy:n 

kehittämä Kassabudjetti-niminen Excel-laskelmapohja (liite 4). Työkalun hinta on 

noin sata euroa, ja se valittiin mukaan, koska se on Google-haun ”kassabudjetti + 

työkalu” ensimmäinen osuma. Lisäksi työkalu on suunniteltu hyvin vastaavin 

tavoittein tämän tutkielman tavoitteen kanssa, eli helppokäyttöiseksi avuksi talouden 

suunnitteluun, alkuvaiheen pienyritysten kohderyhmälle. Tuottolan Kassabudjetti 

onkin huomattavasti yksinkertaisempi laskelma kuin Yritystulkin tarjoamat vastaavat 

maksuttomat vaihtoehdot. Eroina ovat myös muun muassa viikkotasoinen 

budjetointiväli, pienempi täytettävien rivien määrä, sekä kassan saldo – tai kassan 

muutos – riveillä esiintyvien negatiivisten lukujen korostaminen punaisella värillä. 

Rakenteeltaan laskelma on jaettu Yritystutkimus ry:n lomakkeen mukaisesti 
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alkukassaan, tuloihin, menoihin, investointeihin, rahoitukseen ja kassan muutokseen. 

Tämän työkalun pitäisikin olla yksinkertaisuutensa vuoksi myös lähimpänä uutta 

versiota.  

 

4.2. Uusi kassabudjettityökalu 

 

Tämän osuuden tarkoituksena on esitellä tutkielman lopputuloksena kehitetty uusi 

Excel-työkalu alkuvaiheen mikroyritysten kassabudjetointia varten. Ensin käydään 

läpi tutkielman aiempien osioiden perusteella havaitut merkittävimmät muutostarpeet, 

joita kyseisen kohderyhmän käyttöön tarkoitetulta työkalulta vaaditaan, sekä 

kerrotaan niiden toteutuksesta uudessa versiossa. Samalla myös perustellaan muita 

työkaluun liittyviä päätöksiä, minkä jälkeen kuvataan mahdollisimman tarkasti työn 

lopputulosta. 

 

4.2.1. Tärkeimmät uudistukset 

 

Uudelta kassabudjettityökalulta vaadituista ominaisuuksista äärimmäinen 

yksinkertaisuus on ollut selkeä tarve heti ensimmäisistä Yrityssalon yritys- ja 

rahoitusneuvonta-asiantuntijoiden kanssa käydyistä keskusteluista lähtien. 

Yksinkertaisuuden ja helppokäyttöisyyden tarpeelle saatiin vielä tutkielman aikana 

yksiselitteistä vahvistusta sekä tutkimushaastatteluaineistosta että aiempiin 

kassabudjettityökaluihin tutustumalla. Yritystulkki-palveluun sisältyvien 

kassabudjettien todettiin olevan työläitä, aikaavieviä ja tarpeettoman raskaita 

alkuvaiheen mikroyrityksen käyttöön. Lisäksi työkalut ovat jo käytettävissä, mikäli 

yrittäjä pitää näin yksityiskohtaista talouden suunnittelua itselleen tarpeellisena ja 

mahdollisena. Haastateltavista kaikki näihin tutustuneet yrittäjät kokivat työkalut 

kuitenkin jopa turhauttavan monimutkaisina. Tätä näkemystä tukevat myös 

haastatteluiden avulla selvitetyt, keskimäärin muutamaan kurssiin ja pieneen 

käytännön kokemukseen perustuva talousalan osaaminen yrityksissä sekä 

taloudellisten suunnitelmien tekoon käytettävä melko vähäinen aika. 

 

Tämän perusteella uuden työkalun tulisi olla täytettävissä ja luettavissa nopeasti, 

sekä myös täysin ilman talousalan erityisosaamista tai kokemusta. Näitä tavoitteita 

on pyritty saavuttamaan minimoimalla täytettävien rivien määrä, käyttämällä 
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yksinkertaisia ja kuvaavia termejä, sekä lisäämällä työkaluun sen käyttämistä 

selkeyttäviä ohjeita ja automaattisen täytön ominaisuuksia. Lisäksi työkaluun on 

yhdistetty muissa versioissa selkeyttä lisääviksi todetut pääosien jakomalli sekä 

erilaiset varoittavat ja tulkintaa selkeyttävät värikoodit. 

 

Varsinkin rivimäärän osalta yksinkertaistamisen kustannuksena on lähes väistämättä 

laskelman tarkkuuden kärsiminen yksityiskohtaisempiin työkaluihin verrattuna. Uuden 

työkalun kohderyhmää ovat kuitenkin enimmäkseen yritykset, jotka eivät vielä käytä 

mitään kassabudjetointia, joten voidaan todeta, että on parempi ennustaa suuntaa-

antavasti, kuin olla ennustamatta ollenkaan. 

 

Yksinkertaistamisen lisäksi toinen tärkeä uudistus on ennusteiden toteutumisen 

seuranta. Tutkimushaastatteluissa kävi ilmi, että alkuvaiheen yritykset keskittyvät 

talouden osalta pääosin menneen ajan tarkasteluun, ja budjetointia tai muuta 

tulevaisuuden ennakointia on äärimmäisen harvoin kirjattu konkreettisesti mihinkään, 

mikä ilmiönä lisää yrittäjille sopivan kassabudjettityökalun tarvetta entisestään. 

Toteutuneiden menojen ja tulojen tarkkailu on kuitenkin oleellinen osa myös 

kassabudjetointia, mitä aiempien työkalujen ominaisuuksissa ei ole lainkaan 

huomioitu. Monimutkaisimmankin kassabudjetin tarkkuus riippuu pelkästään siihen 

syötettyjen kassavirtaennusteiden paikkansapitävyydestä, ja erinomainen tapa 

parantaa ennusteiden tarkkuutta on korjata tulevia ennusteita aiempien ennusteiden 

ja toteutuneiden kassavirtojen poikkeamista oppien. 

 

Ratkaisu tähän on uuden kassabudjetin jokaisen kuukauden jakaminen kahteen 

sarakkeeseen, joista ensimmäiseen syötetään ennusteet ja toiseen toteutuneet 

kassavirrat aina kuukauden jakson päätyttyä. Toteutuneiden kassavirtojen 

syöttämisen jälkeen voidaan helposti huomata, mikäli jonkun rivin toteutunut 

euromäärä poikkeaa merkittävästi ennakoidusta. Tällöin käyttäjä voi analysoida 

poikkeaman mahdollisia syitä, ja tarvittaessa korjata heti tulevia ennusteita tämän 

perusteella tarkemmiksi. Vastaavaa ennusteiden ja toteutuneiden kassavirtojen 

vertailun perusteella jatkuvasti tarkentuvaa kassabudjetointia on suositellut jo 

aikaisemmin Scarborough (2014, 450). 
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Kolmas merkittävä muutos uudessa kassabudjettiversiossa on perinteisen ”tulot 

ylhäällä, menot alhaalla”- rakenteen muuttaminen päinvastaiseksi. Menojen 

siirtämiselle kassabudjetin yläosaan on pääsyynä yleisesti tunnettu asia, että 

yrityksen myyntiä on vaikea ennustaa, varsinkin aivan toiminnan alkuvaiheessa. 

Tämä nousi esiin myös haastatteluissa, joissa yrittäjät kertoivat onnistuneensa 

perustamisvaiheessa huolellisuuden myötä ennakoimaan melko hyvin 

yritystoiminnan kuluja, mutta heikommin myynnin toteutumista. Kuluista suuri osa on 

usein melko kiinteitä, minkä myötä ne ovat tuloja tarkemmin ennakoitavissa. 

Esittämällä kassabudjetissa tarkemmin ennustettavat menot ensin, saadaan niiden 

summasta viitteellinen vähimmäistavoite yrityksen kuukausittaiselle liikevaihdolle. 

 

Myyntitulojen ennustamisen vaikeuden takia työkaluun on lisätty vielä 

yksinkertaistettu versio Yritystulkin Taloussuunnitelma pro -version 

kassabudjetissakin esiintyneestä skenaarioanalyysin mahdollisuudesta. 

Ominaisuuden avulla käyttäjä voi kassabudjettitaulukon alta vaihtaa myynnin 

toteutumisen muuksi kuin sadaksi prosentiksi, jolloin työkalu esittää kassabudjetin 

tilanteen esimerkiksi 80-prosenttisesti toteutuneen myynnin mukaan. Tällaisen 

heikomman skenaarion huomioiminen toiminnan suunnittelussa on taloudellisessa 

suunnittelussa yleisesti suositellun varovaisuuden periaatteen mukaista, sekä 

työkalun avulla hyvin yksinkertaista. Ominaisuuden lisääminen ei myöskään vaikeuta 

tai monimutkaista mitenkään normaalin kassabudjetin laadintaa eikä sitä ole pakko 

hyödyntää suunnittelussa. 

 

4.2.2. Lopputulos 

 

Edellä esiteltyjen havaintojen ja uudistustarpeiden myötä suunniteltiin uusi, 

alkuvaiheen mikroyrityksille suunnattu kassabudjettityökalu (liite 5). Lopputuloksena 

on kuukausittainen kassabudjetti, johtuen sen suuntaa-antavasta tarkkuudesta ja 

yrityksien taloussuunnitteluun käyttämästä melko vähäisestä ajasta. Uudessa 

versiossa on pyritty erityisesti käytön yksinkertaisuuteen ja nopeuteen, sekä 

kokonaisuuden hahmottamisen helppouteen. Työkalua ja sen ominaisuuksia 

esitellään seuraavaksi tarkemmin, käytön kannalta mahdollisimman luonnollisessa 

järjestyksessä. 
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Kassabudjetin yksinkertaiseen ensivaikutelmaan on pyritty vaikuttamaan karsimalla 

ja yhdistelemällä menojen ja tulojen rivimäärät minimiin, ja poistamalla Excelin 

ruudukointi. Taulukko on jaettu Yritystulkin kassabudjetteja mukaillen neljään 

pääosaan: kassan alkusaldoon, menoihin, tuloihin ja kassavarojen muutokseen, jotka 

on korostettu sinisellä, punaisella ja vihreällä, kuten kuviosta 5 näkyy. Kassabudjetin 

laatiminen tapahtuu täyttämällä vaaleankeltaiset ruudut, joista ensimmäisessä 

määritetään budjetin aloitushetki. Kuviossa 5 esimerkkilaskelma on aloitettu 

toukokuusta 2015, mutta suunnitelma voidaan aloittaa mistä hetkestä tahansa, 

kirjoittamalla vain keltaiseen ”toukokuu 2015” -soluun aloitushetken päivämäärä. 

Saman ohjeen saa näkyviin Excelissä viemällä hiiri solun päälle. Työkalu sisältää 

selvennyksen tai lisäohjeen kaikkiin punaisella kolmiolla merkittyihin soluihin, millä 

pyritään välttämään epäselvyyksiä ja väärin täytettyä laskelmaa. 

 

Budjetin täyttäminen alkaa määrittelemällä kassan alkusaldo, minkä jälkeen 

ennakoidaan tulevia kassavirtoja ensin menojen ja sitten tulojen osalta. Taulukkoa 

täyttäessä työkalu täydentää tulevat ennusteet useiden rivien osalta samalle riville 

syötetyn viimeisimmän arvon mukaan, mikä nopeuttaa täyttöä. Kassavirtojen riveistä 

ainoa automaattisesti laskettava on ”maksettava arvonlisävero”, joka täydentyy 

ostojen ja myyntien perusteella kahden ensimmäisen kuukauden jälkeen. 

Kassavirtaennusteiden täyttämisen jälkeen taulukosta nähdään selkeästi tulevat 

kuukausittaiset menot, tulot ja kassan saldo kuun lopussa. Kuukauden tulojen ja 

menojen erotusta tarkoittavaan kassavarojen muutos- riviin, sekä kassan saldojen 

riveihin on lisätty Tuottolan Kassabudjetin mukaisesti asetus esittää negatiiviset luvut 

punaisella huomion herättämiseksi. Kassabudjetin tärkeimpään arvoon, kassan 

loppusaldoon, on lisäksi asetettu symbolit kuvaamaan kassan riittävyyttä, sen 

vaarallisen alhaista tasoa sekä negatiivista saldoa, kuten kuvion 5 esimerkin 

heinäkuussa 2015. 

 

Taulukossa kuukausien sarakkeet on jaettu suunnitellusti kahteen osaan, 

ennusteeseen ja toteutuneeseen. Menojen ja tulojen yhteissummat sekä kassan 

saldot lasketaan kuitenkin pelkkien ennusteiden perusteella, sillä toteutunut luku 

näiden vieressä olisi vähentänyt taulukon nopeaa luettavuutta huomattavasti. Lisäksi 

toteutuneiden arvojen päätehtävänä on vain havahduttaa ja auttaa arvioimaan tulevia 

ennusteita uudestaan, mikäli arvo on poikennut paljon ennakoidusta. Varovaisen 
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suunnittelun apuna työkalussa on myös mahdollisuus hyödyntää keltaisella 

korostettua myynnin toteutumisen skenaarioanalyysiä. Prosenttilukua muuntamalla 

myyntitulojen rivin arvo huomioidaan tulot yhteensä – rivillä ennustetta suurempana 

tai pienempänä, jolloin nähdään nopeasti myynnin muutoksen vaikutus 

kassatilanteisiin. 

 

 

Kuvio 5. Esimerkkilaskelma uudella kassabudjetilla. 

 

Rakenteeltaan kassabudjetti poikkeaa aiemmista myös siten, että sen rivit 1-6 ja 

sarakkeet A-C (liite 5) on lukittu näkyviin, ja kassavirtaennusteiden alue on vapaasti 

liikuteltavissa. Taulukko ei myöskään pääty 12 kuukauden päästä oikeassa reunassa 

olevaan yhteensä – sarakkeeseen, kuten Yritystulkin kassabudjetit. Tämä 

mahdollistaa rullaavan budjetoinnin tekemisen, sillä vanhimmat kuukaudet voi siirtää 

pois näkyvistä vasemmalle ja taulukkoa voi venyttää yksinkertaisella Excel-

osaamisella sen oikeasta reunasta aina uudella kuukaudella eteenpäin. Rullaavaa 

budjetointia käyttäessä kassan saldoa kuun alussa voi ja kannattaa päivittää 

säännöllisesti vastaamaan ennusteiden tekohetken todellisuutta. 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää kassanhallinnan ja rahoituksen riittävyyden 

ennakoinnin nykytilannetta alkuvaiheen mikroyrityksissä sekä suunnitella ja toteuttaa 

uusi, kyseisille yrityksille suunnattu, Excel-pohjainen kassabudjettityökalu. 

Toimeksiannon tavoitteiden saavuttamista varten tutkielmassa pyrittiin löytämään 

vastaukset kahteen tutkimuskysymykseen, joita selvennettiin kolmella 

alatutkimuskysymyksellä.  Tutkimus suoritettiin perehtymällä aihealueen aiempiin 

julkaisuihin sekä keräämällä uutta aineistoa tutkimushaastatteluiden avulla. Näiden 

kahden vaiheen tuloksia, ja olemassa olevista kassabudjettipohjista tehtyjä 

havaintoja hyödyntäen kehitettiin lopulta uusi työkalu kassabudjetointia varten. 

 

Tutkielman lopputuloksena vastataan johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin, 

aloittaen alatutkimuskysymyksistä, joiden vastaukset auttavat vastaamaan myös 

päätutkimuskysymyksiin. Alatutkimuskysymykseen ”Ymmärretäänkö yrityksissä 

rahoituksen riittävyyden suunnittelun merkitystä?” voidaan tutkielman perusteella 

vastata, että yrityksissä ymmärretään tämä melko hyvin, sillä rahoituksen riittävyyttä 

pyritään ennakoimaan ja suunnittelemaan huomattavan paljon jo yrityksen 

perustamisvaiheessa, minkä lisäksi yrittäjät arvioivat talouden suunnittelun 

merkityksen yritykselleen erittäin tärkeäksi. ”Kuinka paljon ja millä tavoin yritykset 

pyrkivät arvioimaan likvidien varojen jatkuvaa riittävyyttä omiin 

maksuvelvoitteisiinsa?” – kysymykseen voidaan puolestaan todeta, että yritykset 

käyttävät keskimäärin alle 15 tuntia kuukaudessa taloudelliseen suunnitteluun ja 

niiden keinot varsinaiseen kassan riittävyyden ennakointiin ovat erittäin puutteellisia, 

sillä budjetointia tai kassavirtojen ennakointia ei tehdä pääosin lainkaan. Lisäksi 

varojen riittävyyttä arvioidaan lähes poikkeuksetta vain kirjanpidon seurannan kautta, 

eli menneisyyttä tarkastelemalla. Oli kuitenkin havaittavissa, että käyttöpääomaltaan 

suuremmat yritykset ymmärrettävästi ennakoivat talouttaan pieniä palvelualojen 

yrityksiä enemmän. Kolmanteen alatutkimuskysymykseen ”Hyödyntävätkö yritykset 

kassabudjetointia ja minkälaisia ovat kokemukset nykyisistä 

kassabudjettityökaluista?” vastataan kassabudjetoinnin olevan hyödyntämätön tai 

jopa ennestään täysin tuntematon menetelmä suurimmassa osassa yrityksistä. 

Kokemukset ja mielikuvat nykyisistä, Yritystulkin sisältämistä kassabudjettityökaluista 
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ovat tyypillisesti alkuvaiheen yrityksillä negatiivisia, johtuen pääosin työkalujen 

monimutkaisuudesta ja uuvuttavasta yksityiskohtaisuudesta. 

 

Tutkielman varsinaiset tutkimuskysymykset olivat: 

 ”Mikä on kassanhallinnan ja jatkuvan maksuvalmiudesta huolehtimisen 

nykytilanne?” ja 

 ”Minkälainen olisi sopivin kassabudjettityökalu rahoituksen riittävyyden 

ennakointiin?” 

Näihin kysymyksiin muodostettiin lopulta kaiken aikaisemman aineiston perusteella 

seuraavanlaiset vastaukset. Rahoituksen riittävyyden ennakoimista ja jatkuvaa 

maksuvalmiudesta huolehtimista pidetään kyllä merkittävinä asioina yrityksille, mutta 

yrittäjien tieto ja tämän myötä toimet kyseisen ennakoinnin tehokkaaksi 

toteuttamiseksi ovat erittäin puutteellisia. Kirjallisia suunnitelmia ja ennusteita 

tulevaisuudesta tehdään lähinnä yrityksen perustamisvaiheessa, jonka jälkeen 

yrityksen taloudessa keskitytään pääosin toteutuneiden tapahtumien tarkasteluun, ja 

ennakoiminen jää pelkälle ajatusten tasolle. Kassabudjetin osalta yrityksille todettiin 

sopivan huomattavasti nykyisiä versioita yksinkertaisempi kassabudjettityökalu, jonka 

tarkkuus perustuu suurien rivimäärien sijasta toteutuneiden kassavirtojen seurannan 

perusteella tehtävään ennusteiden jatkuvaan uudelleenarviointiin. 

Kassabudjettityökalu kokonaisuudessaan on nähtävissä liitteessä 5, ja sillä tehty 

esimerkkilaskelma kuviossa 5. Tutkielmassa kerätty uusi tieto sekä sen avulla 

suunniteltu uusi kassabudjettimalli hyödyttävät varsinkin tutkimuksen toimeksiantajaa 

Yrityssalo Oy:tä sekä Salon alueella toimivia ja perustettavia mikroyrityksiä, joiden 

käyttöön suunnittelupohjaa tarjotaan. 

 

Kriittisesti arvioituna tutkielman tulosten luotettavuutta heikentävät kuitenkin varsinkin 

tutkimushaastatteluihin liittyvät tekijät. Hirsjärvi et al. (1997, 206) ovat korostaneet 

haastatteluiden tekijän kouluttautumista, jotta tämä voi toimia pätevästi haastattelijan 

roolissa, sekä varoittaneet haastateltavien taipumuksesta antaa sosiaalisesti 

toivottuja vastauksia. Tämän tutkielman kohdalla on mahdollista, että esimerkiksi 

haastattelun aikana tehdyt lisäkysymykset ovat tarkoituksettomasti johdatelleet 

haastateltavia tutkijan ennakkokäsitysten suuntaan, tai että haastateltavat ovat 

sosiaalisen paineen myötä vastanneet totuutta positiivisemmin esimerkiksi 

kysymyksiin taloudellisen ennakoinnin merkityksestä ja siihen käytetystä ajasta. 
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Tämän tutkielman kannalta kiinnostavin jatkotutkimusaihe on uuden 

kassabudjettityökalun käyttäjäkokemusten tutkiminen sekä työkalun käytön 

vaikutusten selvittäminen. Käyttäjien kokemuksia onkin tarkoituksena tarkkailla 

yhteistyössä Yrityssalon kanssa, minkä pohjalta työkalua voidaan tarvittaessa vielä 

kehittää eteenpäin ja muokata käyttäjille entistä sopivammaksi. Muita tutkielman 

myötä syntyneitä mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita olisivat saman tarkastelun 

suorittaminen yrityksillä, jotka eivät ole olleet mitenkään yhteydessä Yrityssalon 

kaltaiseen neuvonta- ja asiantuntijatahoon tai tilitoimistojen mahdollisesti 

aktiivisemman, yrityksen talouden ennakointiin liittyvän roolin tutkiminen.   
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