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Mitä kannattaa tehdä ensimmäiseksi

1. Asenna ohjelmisto kovalevylle seuraavalla sivulla olevan asennusohjeen mukaisesti.

2. Avaa Microsoftin Excel (versio 2007 – 2016).

3. Avaa KassaBudjetointi Excelin käskyllä Tiedosto - Avaa ( File - Open )
Katsele ensin KassaBudjetointi-ohjelmassa olevaa valmista esimerkkiä.

4. Katsele KassaBudjetoinnin eri taulukoita esimerkkiyrityksen tiedoilla. Siirry sitten Käskyt-taulukkoon.

5. Tee varmuuskopio esimerkkiyrityksen tiedoista Tallenna-käskynapilla. Anna tallenteen nimeksi
KassaBudjetointiOriginaali. Tallenna sitten uudelleen esimerkiksi
nimellä KassaBudjetointiKokeilu. 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 Kassabudjetointi, jota 
kannattaa käyttää työversiona. Esimerkkiyrityksen luvut poistetaan Käskyt-taulukon painonapilla           
Tyhjennä alkaen kausisarakkeesta n. Tiedot syötetään taulukkoon Kassa. Saat aloituskuukauden
ensimmäiseksi klikkaamalla tarpeeksi monta kertaa käskynappi Seuraava (kuu)kausi.

8. Tallenna omat syöttötiedot kovalevylle. Tallenna ensin nimellä KassaBudjetointivvvkkpv, missä
vvvvkkpv on päivämäärä. Tallenna sitten myös nimellä KassaBudjetointi, mikä on jatkossa aina se
työversio, jonka avaat budjetin päivittämistä varten. 

Kovalevyllä oletuskansiossa  C:\PaPakki sinulla pitäisi olla seuraavat versiot
(kopiot) kassabudjetoinnista:

KassaBudjetointiOriginaali   (tämä on virheetön versio, josta voit aloittaa, jos työversio jostain 
syystä vioittuu)

KassaBudjetointi                   (tämä on varsinainen työversio, jota päivitetään kuukausittain)

KassaBudjetointi20170215   (näitä varmuuskopioita kannattaa tehdä usein)

Mitä kannattaa tehdä ensimmäiseksi
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NORMAALI ASENNUS

Saat sähköpostilla ohjelmiston latausavaimen ja asennusohjeet (esimerkki alla).

Jos asennuksen tekee joku muu henkilö, niin lähetä tämä sähköposti (latausosoite) hänelle.
Arkistoi (säilytä) tämä sähköposti, koska latausosoitteen avulla
voit myöhemmin asentaa ohjelmiston uuteen (toiseen) koneeseen. 

P-Analyzerin uusin versio on nyt ladattavissa exe- muodossa alla
olevasta osoitteesta:

https://drive.google.com***ESIMERKKI-Kassa***/file/d/ENkk765VDg123ZG8ZZZ/view?usp=sharing

Klikkaa osoitetta (jos sähköposti on välittänyt sen linkkinä) tai kopioi osoite selaimesi osoitekenttään.

Osoitteen aktivoiminen aloittaa heti asennusohjelman latauksen. Sen nimi on       

Asenna + Versio + Käyttäjän nimi + Lisenssinumero.exe 

Tallenna exe levylle ja suorita se sieltä haluamaasi osoitteeseen kaksoisklikkaamalla sen nimeä.
Asenna uusi versio uuteen kansioon antamalla asennuskansiolle
sopiva nimi (asennusohjelma ehdottaa nimeä Kassabudjetointi20xx).

OHJELMISTON KÄYTTÖ:

Avaa Exceliin KassaBudjetointi.xlsb asennuskansiosta ja toimi esiin
tulevien ohjeiden mukaisesti.
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ALOITUS

Kassabudjettien teko aloitetaan aina 
avaamalla Exceliin työkirja 
KassaBudjetointi. 
Se löytyy asennuksessa antamastasi 
kansiosta (oletus: KassaBudjetointi20xx
tai PaPakki). KassaBudjetointi-ohjelman 
nimen voi vaihtaa tallentamalla se uudella 
nimellä alkuperäiseen kansioon.

Voit siirtyä varmuuskopion käyttöön 
avaamalla se Exceliin normaalilla tavalla. 
Tallenna se sitten työversion nimellä 
(oletus: KassaBudjetointi) asianmukaiseen 
kansioon. 

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

Ohjelmiston käytön aloittaminen
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Pikakuvakkeen (Shortcut) luonti
1. Mene Resurssienhallintaan ja avaa 

kansio KassaBudjetointi ( tai PaPakki).
Valitse hiirellä KassaBudjetointi.

2. Klikkaa hiiren oikeanpuoleista näppäintä, jolloin saat
käskyvalikon esiin.

3. Valitse vaihtoehto Lähetä / Työpöytä (Luo pikakuvake)
Nyt näytöllä on pikakuvake, jota kaksoisklikkaamalla Excel ja
KassaBudjetointi avautuvat automaattisesti oikein.

Kassabudjetointi-
ohjelman nimen voi 
halutessa vaihtaa 
tallentamalla se uudella 
nimellä alkuperäiseen 
kansioon.

Uutta nimeä varten 
täytyy tehdä uusi 
pikakuvake ja vanha 
täytyy poistaa.

Pikakuvakkeen luonti

Pikakuvake kannattaa tehdä vain kassabudjetointiin käytetystä kiinteänimisetä työkirjasta.
Oletusnimenä on KassaBudjetointi, mutta voit vaihtaa sen tallentamalla työkirja
jollain muulla nimellä ennen pikakuvakkeen tekoa.
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Kassabudjetoinnin voi aloittaa koska tahansa. Muotoile tarvittaessa riviotsikoita ja anna alv-veroasteet kullekin verolliselle 
riville sarakkeessa S . Yleensä mallissa valmiina olevat otsikot ja veroasteet ovat sopivia.Napilla Seuraava (kuu)kausi voit 
siirtää aloituskuukauden ensimmäiseksi. Poista esimerkkiyrityksen luvut napilla Tyhjennä alkaen kausi-sarakkeesta n.

Syötä sitten lukujen näyttötarkkuus, valuutta, kauden alkukassa ja shekkitilin limiitti. Rivikohtaisia ohjeita on sarakkeessa T.

Aloitettaessa sinun täytyy itse antaa nämä luvut. 
Jatkossa ohjelma laskee ne automaattisesti.

Myynnit ja ostot annetaan verottomina kullekin 
riville. Jos kuukausimyynti on ennakoitu verollisena 
olevan 100 000 e, niin syötä myynti verottomana 
malliin kaavaa  =100 000 / 1,24 käyttäen.

Tärkeimmät käskynapit ovat tässä taulukossa ja loput 
taulukossa Käskyt.

Malli varoittaa punaisella, jos 
shekkitilin limiitti ei riitä.

Kausikohtaisia kommentteja ja 
erittelyjä voi lisätä 
asianmukaisiin sarakkeisiin 
kassataulukon alapuolelle.
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Ohjeet KassaBudjetointi-ohjelmiston Ohjeet-taulukossa.

Yleisohjeet

Ohjelman käyttö aloitetaan avaamalla Exceliin työkirja Kassabudjetointi. Työkirjan nimen voi muuttaa tallentamalla se toisella 
nimellä.

Tiedot syötetään taulukkoon Kassa. Käskyt-taulukossa on kaikki kassabudjetoinnissa tarvittavat käskynapit.

Harmaissa soluissa olevia lukuja voi muuttaa / päivittää. Kausien otsikoita voi muuttaa.

Luvut syötetään yleensä ilman etumerkkiä. + / - :lla merkatut erät edellyttävät etumerkin (-) kirjoittamista. Kulujen palautukset / 
hyvitykset merkitään miinusmerkkisinä.

Käskynappi Seuraava kuukausi poistaa ensimmäisen (kuu)kauden ja siirtää taulukkoa vasemmalle yhden (kuu)kauden ja lisää 
loppuun uuden (kuu)kauden.

Käskynappi Tyhjennä alkaen kausi-sarakkeesta n tyhjentää taulukon numerot alkaen annetusta kausi-sarakkeesta n.

Järjestelmä sallii yhteensä 12 kauden rullaavan budjetoinnin. Pienessä yrityksessä kannattaa tarkkaan budjetoida ehkä vain 6 kk 
eteenpäin  ja isot maksuerät 12 kk.

Rahoituksen ollessa kriittinen kannattaa erikseen budjetoida seuraavat (max) 12 viikkoa omalla mallilla, jossa
kaudeksi on valittu viikko. Tällöin joudut itse antamaan uuden viikon numeron sarakeotsikoksi.

Kassabudjetti tallennetaan Käskyt-taulukon Tallenna-käskynapilla. Tallennuksen voi tehdä myös Excelin Tallenna nimellä (Save as)-
käskyllä.

Turvallisinta on tehdä aina kaksi tallennetta siten, että ensimmäiseksi teet varmuuskopion lisäämällä tallenteeseen päiväyksen, 
esimerkiksi Kassabudjetointi20180215. Sen jälkeen tallenna ohjelma alkuperäisellä nimellä ilman päiväystä, esimerkiksi 
Kassabudjetointi.

Kaavoja sisältävät rivit on suojattu. Riviotsikoita voi muuttaa tarpeen mukaan. Käskyt-taulukossa on käskynappi otsikoiden 
avaukseen ja sulkemiseen.
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Ohjeet KassaBudjetointi-ohjelmiston Ohjeet-taulukossa.



21.12.2017 9

Ohjeet KassaBudjetointi-ohjelmiston Ohjeet-taulukossa.

Kassa toimintakulujen jälkeen Suojattu summarivi.

Osinko- ja rahoitustuotot  + Nämä tuotot ja kulut kannattaa kirjata asianmukaiselle kaudelle heti, kun tieto niistä saadaan. 

Korkokulut ja muut rahoituskulut  - Kannattaa myös lisätä kommentti tai erittely samaan kausisarakkeeseen, jotta muistaa mistä on kysymys.

Lainojen lyhennys  -

Lainojen nosto  +

Maksetut osingot / yksityisotot  -

Verot  -

ApuRivi (ei tulosvaikutusta)  - Tätä riviä voi käyttää vain alv-verottomiin eriin, joilla ei ole tulosvaikutusta eli niitä ei oteta mukaan BudjettiRaporttiin.

Esimerkiksi oman pääoman lisäykset tai myydyn omaisuuden tasearvo (merkkaa myyntivoitto satunnaiseksi tuotoksi).

Kassa rahoituserien jälkeen

Satunnaiset tuotot ja kulut  +/- Nämä tuotot ja kulut kannattaa kirjata asianmukaiselle kaudelle heti, kun tieto niistä saadaan. 

Investointimenot  - Tähän kannattaa merkata vain verolliset investointeihin liittyvät hankinnat. Jos haluat eritellä verottomatkin erät, niin ota ApuRivi käyttöön.

Laskennallinen investointien alv  - Rivi suojattu. Ohjelma laskee investointien alv:n automaattisesti annetun veroasteen mukaisesti.

Pitkäaikaiset sijoitukset  - Nämä kannattaa kirjata asianmukaiselle kaudelle heti, kun tieto niistä saadaan. 

Laskennallinen alv-tilitys  - 10 000 Aloitettaessa budjetointi täytyy itse antaa arvion alv-tilityksistä ensimmäiselle kuukaudelle.

Jatkossa ohjelma laskee nämäkin kaudet automaattisesti. 

ApuRivi (ei tulosvaikutusta)  +/- Tätä riviä voi käyttää vain alv-verottomiin eriin, joilla ei ole tulosvaikutusta eli niitä ei oteta mukaan BudjettiRaporttiin.

Kauden loppukassa Suojattu summarivi. Jos kassa on negatiivinen, niin silloin joudutaan käyttämään shekkitilin limiittiä.

Shekkitilin limiitti 40 000 Anna tähän pankin kanssa sovittu määrä. Ohjelma varoittaa, jos kaudella kassa menee alle shekkitilin limiitin.

alv 2 kk viiveellä 10 000 Aloitettaessa budjetointi täytyy itse antaa arvio toisen kuukauden alv-tilitykselle (2 kk:n viiveellä vaikuttava osa tähän)
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Ohjeet KassaBudjetointi-ohjelmiston Ohjeet-taulukossa.
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Ohjeet KassaBudjetointi-ohjelmiston Ohjeet-taulukossa.
Muotoilukäskyt

Desimaaleja 0, 1 tai 2 Voit näyttää luvut 0, 1 tai 2 desimaalil la. 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 fontil la. 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.

Tallenna työkirja muutosten jälkeen, jotta voit hakea muutetut otsikot takaisin käskynapilla HAE uudet riviotsikot. 

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 pii lottaa ne.

Tuo esiin rivi Tuo esiin antamasi rivinumeron mukaisen rivin. 

HAE uudet riviotsikot Voit hakea uudet riviotsikot mistä tahansa KassaBudjetointi-tallenteesta. Valmiit mallit on tallennettu nimellä OtsikotKassaXXXXX.

OtsikotKassaYleis, OtsikotKassaKiinteistö, OtsikotKassaApteekki, OtsikotKassaEnglish.

Muut käskyt

TALLENNA Tee varmuuskopio vähintäänkin joka kuukausi tallentamalla tämä työkirja l isäämällä alkuperäiseen nimeen päiväys (esim. Kassabudjetti20060215.xls).

Työkirja täytyy tallentaa aina sen jälkeen, kun olet tehnyt muutoksia lukuihin. Kannattaa myös tallentaa se ennen suuria muutoksia tai sarakkeiden 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 kassan luvut 
Tätä tarvitset, jos haluat yhdistellä eri (tulos)yksiköiden kassabudjetteja konsernitason kassabudjetiksi.

Tämän ohjelman avulla voi hoitaa suurenkin konsernin kassabudjetoinnin, koska osabudjetteja voidaan laskea helposti yhteen.

Tytäryhtiöissä voidaan kassabudjetit tehdä omilla valuutoilla, koska valuutan vaihto onnistuu käskynappia klikkaamalla.

Korjaa syöttövirheet Nollataan kaikki ei-numeerista tietoa sisältävät numerokentät. Esimerkiksi Excel ei tulkitse väli lyöntiä 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 li ian suuri kyseiseen soluun. Käytä tällöin käskynappia Font 8 (pieni kirjain).
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Miten kannattaa budjetoida

Kaudet

Kassa-taulukossa on 12 kautta. Normaalisti ne ovat 
kuukausia,mutta voit muuttaa kaudet myös 12 viikoksi. Voit 
budjetoida yhdellä mallilla viikkotasolla ja toisella kk-tasolla.

Pienessä yrityksessä ei kaikkia kustannuksia ja tuottoja 
kannata budjetoida tarkkaan 6 kuukautta pidemmälle. 
Rullaava 6 kuukauden tarkka budjetti on yleensä riittävä. 
Suuret maksut kannattaa pistää näkyviin koko 12 kuukauden 
ajanjaksolle (lainojen lyhennykset, korot, suuret 
investointimenot, verot, eläkemaksut, suurien kauppojen 
tuloutus jne).

Budjetin ylläpito

Kassabudjettia kannattaa päivittää aina, kun ilmenee 
merkittäviä muutoksia tulojen ja menojen osalta. 
Vähintäänkin kerran kuussa kannattaa päivittää kassatilanne ja 
lisätä loppuun uusi kuukausi.

Alussa kannattaa keskittyä lähikuukausien tarkkaan 
budjetointiin ja vähitellen voi taitojen lisääntyessä lisätä 
tarkan budjetoinnin aikajännettä.

Sarakekohtaiset kommentit

Suurten maksujen laatu ja päivämäärä kannattaa kirjata 
kausisarakkeen kommenttiosaan rivistä 53 alkaen. 

Mistä saat luvut kassabudjettiin?

Myynnin luvut

Lyhyellä tähtäyksellä myynnistä tulevan määrän näkee 
laskutuksesta ja tehdyistä tarjouksista. Pidemmällä aikavälillä 
täytyy tukeutua myyntibudjettiin. Ota huomioon, että 
myynnistä raha tulee kassaan pääosin vasta seuraavan 
kuukauden aikana.

Ostojen luvut

Lyhyellä tähtäyksellä ostojen maksut näkee saaduista 
laskuista. Pidemmällä tähtäyksellä ostot ovat yleensä tietty %-
osuus myynnistä, joka kuitenkin ajoittuu yleensä edelliselle 
kuukaudelle.

Palkat, eläkkeet ja sotu-kulut

Nämä on yleensä helppo arvioida työsuhteiden perusteella.
Eläke- ja sotu-kulut ovat yleensä tarkka %-osuus maksetuista 
palkoista.

Rahoituskulut

Yksittäisen rahoitusoperaation kassatapahtumat kannattaa 
yleensä pistää kassabudjettiin näkyviin heti koko 12 
kuukauden jaksolle (lainojen nostot, lyhennykset ja korot).

Sijoitukset, osingot ja satunnaiset erät

Nämäkin voidaan yleensä kirjata näkyviin koko 12 kuukauden 
jaksolle asian tullessa esiin.
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Napilla Seuraava (kuu)kausi voit siirtää aloituskuukauden ensimmäiseksi. 
Poista esimerkkiyrityksen luvut napilla Tyhjennä alkaen kausi-sarakkeesta 
n..

Myyntibudjetti kannattaa tehdä kassapohjaisena eli merkkaa myynti sille kaudelle, jolla raha tulee sisään.
Yleensä maksuviive on noin yksi kuukausi eli normaalista myyntibudjetista saa kassapohjaisen siirtämällä
lukuja yhden kuukauden eteenpäin. Isot erikoisehtoiset kaupat kannattaa sijoittaa parhaan tiedon mukaan 
oikealle kaudelle. Jos siirrät käskynapilla myynnit Kassa-budjettiin, niin silloin jaksotus täytyy olla oikein. 

Myynnit annetaan verottomina kullekin riville. Jos kuukausimyynti on ennakoitu 
verollisena olevan 100 000 e, niin syötä myynti verottomana malliin kaavaa  =100 
000 / 1,24 käyttäen.

Budjetoitavien rivien otsikoita voi muuttaa vapaasti. Muita otsikoita voi vaihtaa Kassa-taulukossa.

Kausikohtaisia kommentteja ja 
erittelyjä voi lisätä 
asianmukaisiin sarakkeisiin 
myyntibudjetin alapuolelle.

Myyntibudjetoinnin voi aloittaa koska tahansa. Muotoile riviotsikot sopiviksi. Rivien alv-veroasteet, näyttötarkkuus ja 
valuutta annetaan Kassa-taulukossa. Käskynappien toiminnot ovat samat kuin kassabudjetoinnissa.

Myyntibudjettia ei ole pakko tehdä, jos Kassa-
taulukon 4 myyntiriviä riittää myynnin 
erittelyksi. Myyntibudjettia voi käyttää myös 
omana erillisenä budjetointina ilman lukujen 
vientiä kassabudjettiin.

**********     Ostobudjetointi toimii täsmälleen samalla tavalla.   **********
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1. Avaa valvontakeskus
Klikkaa palloa ja
sen jälkeen nappia
Excelin asetukset

Makrojen käyttöönotto Excel 2007:ssä 

2. Valitse Valvontakeskus
ja siellä 
Valvontakeskuksen asetukset

3. Valitse Valvontakeskuksessa
Makrojen asetukset ja siellä 
viimeinen vaihtoehto.

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. 


