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Mitä kannattaa tehdä ensimmäiseksi
1. Asenna ohjelmisto kovalevylle seuraavalla sivulla olevan asennusohjeen mukaisesti.

2. Avaa Excel (versio 2007 tai uudempi).
3. Avaa PPA.xlsb Excelin käskyillä Tiedosto - Avaa ( File - Open )
Katsele ensin PPA-ohjelmassa olevaa valmista esimerkkiä.
4. Katsele PPA-budjetoinnin eri taulukoita esimerkkiyrityksen tiedoilla. Siirry sitten Käskyt-taulukkoon.

5. Tee varmuuskopio esimerkkiyrityksen tiedoista Tallenna-käskynapilla. Anna tallenteen nimeksi
PPAOriginaali.xlsb. Tallenna sitten uudelleen esimerkiksi
nimellä PPAKokeilu.xlsb. Tätä versiota voit käyttää kokeiluissa.
6. Kokeile Käskyt-taulukon eri käskyjä. Älä käytä kuitenkaan Tyhjennä-käskyä alkuvaiheessa.
Voit turvallisesti kokeilla kaikkia käskynappeja. Ohjelmisto kertoo, mitä käsky tekee.
7. Käytä mallia omien lukujen kanssa. Avaa sitä varten levyltä PPA.xlsb, jota
kannattaa käyttää työversiona. Esimerkkiyrityksen luvut poistetaan Käskyt-taulukon painonapilla
Tyhjennä. Tiedot syötetään taulukkoon PPA.
8. Tallenna omat syöttötiedot kovalevylle. Tallenna ensin nimellä PPAvvvkkpv.xlsb, missä
vvvvkkpv on päivämäärä. Tallenna sitten myös nimellä PPA.xlsb, mikä on jatkossa aina se
työversio, jonka avaat budjetin päivittämistä varten.

Kovalevyllä oletuskansiossa C:\PaPakki tai C:\PPA sinulla pitäisi olla seuraavat versiot
(kopiot) PPA-budjetoinnista:
PPAOriginaali.xlsb (tämä on virheetön versio, josta voit aloittaa, jos työversio jostain
PPA.xlsb

syystä vioittuu)
(tämä on varsinainen työversio, jota päivitetään kuukausittain)

PPA20081215.xlsb

(näitä varmuuskopioita kannattaa tehdä usein)
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2
Mitä kannattaa tehdä ensimmäiseksi

*** NORMAALI ASENNUS ***
1. Pistä cd cd-asemaan

2. Avaa Resurssienhallinta (klikkaa vasemmassa
alareunassa olevaa palloa hiiren oikealla
näppäimellä) ja valitse Resurssienhallinnassa cdasema
3. Kaksoisklikkaa asennusohjelman nimeä
Asenna.exe
4. Toimi esiin tulevien ohjeiden mukaan.

Ohjelma kysyy, mihin kansioon
ohjelmat viedään (oletus: PaPakki).
Asennuksen aikana muita ohjelmia ei saisi olla
auki.
Windows voi estää asennuksen, jos muita
ohjelmia on auki asennuksen aikana.

3

ALOITUS
PPA-budjettien teko aloitetaan aina
avaamalla Exceliin työkirja PPA.xlsb.
Se löytyy asennuksessa antamastasi
kansiosta (oletus: C:\PPA tai
C:\PaPakki). PPA-ohjelman nimen voi
vaihtaa tallentamalla se uudella nimellä
alkuperäiseen tai uuteen kansioon.

Ensimmäisenä näkyviin tulee aloitustaulukko
A, jossa on käyttäjän tiedot ja tärkeimmät
ohjeet. Varsinaiset budjetointitiedot syötetään
taulukkoon PPA.

Voit siirtyä varmuuskopion käyttöön
avaamalla se Exceliin normaalilla tavalla.
Tallenna se sitten työversion nimellä
(oletus: PPA.xlsb) asianmukaiseen
kansioon .
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Ohjelmiston käytön aloittaminen

Pikakuvake kannattaa tehdä vain PPA-budjetointiin käytetystä kiinteänimisetä työkirjasta.
Oletusnimenä on PPA.xlsb, mutta voit vaihtaa sen tallentamalla työkirjan
jollain muulla nimellä ennen pikakuvakkeen tekoa.

Pikakuvakkeen (Shortcut) luonti
1. Mene Resurssienhallintaan ja avaa
kansio PaPakki (tai PPA)
Valitse hiirellä PPA.xlsb.
2. Klikkaa hiiren oikeanpuoleista näppäintä, jolloin saat
käskyvalikon esiin.

PPA-ohjelman
nimen voi halutessa
vaihtaa
tallentamalla se
uudella nimellä
alkuperäiseen tai
uuteen kansioon.
Oletuskansio on
C:\PaPakki tai
C:\PPA
Uutta nimeä varten
täytyy tehdä uusi
pikakuvake ja vanha
täytyy poistaa.

3. Valitse vaihtoehto Lähetä / Työpöytä (Luo pikakuvake)
Nyt kuvaputkella on pikakuvake, jota kaksoisklikkaamalla Excel
ja PPA.xlsb avautuvat automaattisesti oikein.
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5
Pikakuvakkeen luonti

PPA-budjetointi tehdään yleensä budjettivuosittain. Muotoile tarvittaessa riviotsikoita. Mallissa valmiina olevien otsikoiden luonnetta ei saa
muuttaa (kulurivin tulee säilyä kulurivinä). Poista esimerkkiyrityksen luvut napilla Tyhjennä. Syötä sitten yrityksen nimi soluun C1, lukujen
näyttötarkkuus ja valuutta harmaisiin soluihin D2 ja E2 taulukossa PPA. Rivikohtaisia ohjeita on sarakkeessa S .

Myynnit ja ostot annetaan verottomina kullekin
riville. Jos kuukausimyynti on ennakoitu verollisena
olevan 100 000 e, niin syötä myynti verottomana
malliin kaavaa =100 000 / 1,22 käyttäen.

Kausikohtaisia kommentteja ja
erittelyjä voi lisätä
asianmukaisiin sarakkeisiin
PPA-taulukon alapuolelle.
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Tärkeimmät käskynapit ovat tässä taulukossa ja loput
taulukossa Käskyt.
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Ohjeet PPA.xlsb:n Ohjeet-taulukossa.
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Ohjeet PPA.xlsb:n Ohjeet-taulukossa.

7.2.2014

8

Ohjeet PPA.xlsb:n Ohjeet-taulukossa.
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Ohjeet PPA.xlsb:n Ohjeet-taulukossa.
Muotoilukäskyt
Desimaaleja 0, 1 tai 2

Voit näyttää luvut 0, 1 tai 2 desimaalilla. Yleensä luvut näytetään kokonaisina euroina. Laskenta tapahtuu kuitenkin aina 15 merkitsevällä luvulla.

Font 8 (pieni kirjain)

Numerot näytetään ja kirjoitetaan pienellä fonttikoolla. Tällöin sarakkeeseen mahtuu suuretkin luvut.

Font 10

Numerot näytetään ja kirjoitetaan suurella fontilla. Tällöin sarakkeeseen mahtuu max 9 merkkiä eli jopa satoja miljoonia.

Avaa riviotsikot

Avaa riviotsikoiden suojauksen editointia varten. Alv-kentät sarakkeessa S ovat aina suojaamattomia eli aina muutettavissa.

Sulje riviotsikot

Suojaa riviotsikot. Riviotsikot kannattaa pitää suojattuna, koska muutoin niitä voi vahingossa muuttaa tietojen syöttövaiheessa.

Piilota rivi

Piilottaa antamasi rivinumeron mukaisen rivin. Esimerkiksi, jos et tarvitse ApuRivejä, niin voit piilottaa ne.

Tuo esiin rivi

Tuo esiin antamasi rivinumeron mukaisen rivin.

HAE uudet riviotsikot

Voit hakea uudet riviotsikot mistä tahansa PPA-tallenteesta.

Muut käskyt
TALLENNA

Tee varmuuskopio tallentamalla tämä työkirja lisäämällä alkuperäiseen nimeen päiväys (esim. PPA20081215.xls).
Työkirja täytyy tallentaa aina sen jälkeen, kun olet tehnyt muutoksia lukuihin. Kannattaa myös tallentaa se ennen suuria muutoksia tai tietojen poistoja.
Tallenne tehdään antamallasi nimellä hakemistoon, jonka nimi on solussaI16.
Turvallisinta on tallentaa aina eri nimellä (eli muuttamalla aina päivämäärä) ja jatkamalla työtä aina viimeisimmästä tallenteesta.
Jos tallennat samalla nimellä (kone varoittaa), niin voit menettää jotain tärkeää, koska edellinen samanniminen tallenne menetetään.

LISÄÄ yhden PPA-budjetin luvut
Tätä tarvitset, jos haluat yhdistellä eri (tulos)yksiköiden PPA-budjetteja konsernitason PPA-budjetiksi.
Tämän ohjelman avulla voi hoitaa suurenkin konsernin budjetoinnin, koska osabudjetteja voidaan laskea helposti yhteen.
Tytäryhtiöissä voidaan PPA-budjetit tehdä omilla valuutoilla, koska valuutan vaihto onnistuu käskynappia klikkaamalla.

Korjaa syöttövirheet

Nollataan kaikki ei-numeerista tietoa sisältävät numerokentät. Esimerkiksi Excel ei tulkitse välilyöntiä nollaksi ja siksi se aiheuttaa laskuvirheen summariveillä.
Jos summariveillä näkyy "risuaitaa" tai virheilmoituksia, niin käytä tätä käskynappia.
"Risuaitaa" voi näkyä jossain solussa myös siksi, että luku on liian suuri kyseiseen soluun. Käytä tällöin käskynappia Font 8 (pieni kirjain).
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Ohjeet PPA.xlsb:n Ohjeet-taulukossa.

7.2.2014

11

Miten kannattaa budjetoida - yleisohjeet
Filosofia

Mistä saat luvut PPA-budjettiin?

Sarakkeessa G on budjetoinnin lähtöluvut.
Sarakkeissa H - O ovat tuloksen muodostumiseen vaikuttavat
tekijät.

Myynnin luvut

Arvioi eri tekijöiden vaikutus lähtölukuihin vuosimuutosprosentteina tai rahamääräisinä sarakkeissa N ja O.
Rahamääräisille muutoksille voit antaa itse sopivan otsikon
soluihin N5 ja O5.
Malli laskee heti kaikkien annettujen lukujen vaikutuksen
sarakkeessa P olevaan seuraavan vuoden budjettiin.
Budjetin lähtötiedot
Lähtöluvut ovat yleensä kuluvan vuoden viimeisin ennuste.
Budjetti tehdään yleensä syksyllä seuraavaa vuotta varten.
Jos lähtöluvuissa on joitain poikkeuksellisia tai kertaluonteisia
eriä, niin puhdista ne pois.
Eri vaikutustekijöiden suuruutta kannattaa arvioida
ryhmätyönä sopivalla asiantuntijajoukolla.
Budjetin realistisuutta on helppo arvioida, koska eri
vaikutustekijöiden suuruus on selvästi merkattu näkyviin.
Erityisesti ylimmän johdon edustajat ovat olleet hyvin
tyytyväisiä PPA-budjettien esitysmuotoon.
Sarakekohtaiset kommentit
Suurten muutosten laatu kannattaa kirjata kausisarakkeen
kommenttiosaan rivistä 47 alkaen.
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Lyhyellä tähtäyksellä myynnin määrän näkee tehdyistä
tarjouksista. Pidemmällä aikavälillä täytyy tukeutua
myyntibudjettiin.
Ostojen luvut
Ostot ovat yleensä tietty %-osuus myynnistä.
Palkat, eläkkeet ja sotu-kulut
Nämä on yleensä helppo arvioida työsuhteiden perusteella.
Eläke- ja sotu-kulut ovat yleensä tarkka %-osuus maksetuista
palkoista.
Rahoituskulut
Rahoituskulut voidaan yleensä lisätä PPA-budjettiin
rahoituksesta vastaavan henkilön toimesta
Sijoitukset, osingot ja satunnaiset erät
Nämäkin voidaan yleensä kirjata yhden asiantuntijan toimesta.
Vaikutustekijöiden suuruus (prosentit ja rahamäärät)
Nämä kannattaa arvioida ryhmätyönä.
PPA-budjetteja voidaan tehdä ylimmän tason
tavoitebudjetteina, joiden mukaan tulosyksiköt tekevät tarkat
yksikkötason PPA-budjetit (ja niistä rullaavat kk-tason
suoritebudjetit).
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Miten kannattaa budjetoida - vaikutustekijät
Yleisohje

Kehitys

Tärkeää on ottaa mukaan kaikki vaikutukset. Mihin
sarakkeeseen vaikutuksen suuruuden merkkaa ei ole
kovinkaan tärkeää. Kommenttiosaan voi merkitä tarvittavat
selvennykset asianmukaiseen sarakkeeseen.

Kehitystoimet aiheuttavat yleensä lyhyellä tähtäyksellä
kustannuksia. Erittele kehityshankkeet kommenttiosassa
tarpeen mukaan.

Hinta
Hintasarakkeeseen merkitään omat myyntihintaratkaisut.
Inflaatio ei nosta hintoja, vaan hinnat täytyy nostaa itse.
Hintasarakkeeseen voi merkitä myös sovitut palkankorotukset
ja vuokrien korotukset.
Jos lainojen korkotasossa odotetaan muutoksia, niin nekin voi
merkitä hintasarakkeeseen.
Volyymi
Myynnin muutokset ja vastaavat ostojen ja ulkopuolisten
palvelujen muutokset merkataan tähän.
Volyymin muutos voi vaikuttaa kaikkiin muihinkin kulueriin,
erityisesti palkkoihin, liiketoiminnan muihin kuluihin ja
rahoituskuluihin.

Ostot
Tähän merkataan ostohintojen ennakoitu muutos ja
hankintalähteiden vaihtumisesta tai tuotevalikoiman
muutoksista aiheutuneet seuraamukset.
Muutkin ostotoimen kehittämiskulut ja -tuotot kannattaa
merkitä tähän.
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Muut
Tähän pistetään muut prosenttimuutoksin arvioitavat
vaikutukset. Erittele ne tarvittaessa kommenttiosassa. Yleensä
kohdan Muut vaikutukset on helpompi arvioida
rahamääräisenä sarakkeissa N ja O.
Inflaatio
Jotkin kulut nousevat lähinnä inflaatiosta johtuen.
Inflaatiosarakkeeseen ei yleensä tule montaa lukua, koska
valtaosa muutoksista on jo huomioitu muissa sarakkeissa.
Satunnaiset ja Muut (Rahamääräisenä arvioidut muutokset)
Voit vaihtaa sarakkeisiin N5 ja O5 omat otsikot.
Näihin sarakkeisiin kannattaa merkitä kaikki kertaluonteiset
erät, jotka on helpompi arvioida rahana kuin prosentteina.
Satunnaiset erät ja osa rahoituseristä sopii tänne. Myös
omaisuuden myyntivoitot ja suurten investointien aiheuttama
poistojen ja kertakulujen lisäys kannattaa arvioida
rahamääräisenä. Verot kannattaa merkitä myös kertasummana.
Riveillä 40 -42 oleville apuriveille voi eritellä kertaluonteisia
suuria muutoksia prosentteina tai euroina.
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Makrojen käyttöönotto Excel 2007:ssä
3. Valitse Valvontakeskuksessa
Makrojen asetukset ja siellä
viimeinen vaihtoehto.

2. Valitse Valvontakeskus
ja siellä
Valvontakeskuksen asetukset
1. Avaa valvontakeskus
Klikkaa palloa ja
sen jälkeen nappia
Excelin asetukset

Makrojen (=muiden kuin Microsoftin ohjelmistojen) käyttö on kokonaan estetty
toimitettaessa uusi Excel-ohjelmisto. Näin Microsoft ”estää” viruksia ja
haittakoodia juridisesti pitävällä tavalla.

SBB Oy:n tuotteet on aina tuplavarmistettu virusten varalta.
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