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Mihinkä ne rahat menee?

Mistä se raha tulee?



Budjetointi

• Yrityksen tulevien suunnitelmien esittämistä numeroina –mihin 
raha menee ja mihin sitä varataan ja kuinka paljon?

• Yritystoimintaa aloitettaessa budjetointi on apuväline liikeidean 
testaamiseen

• Budjettilaskelmien avulla arvioidaan, mitä idean toteuttaminen 
maksaa, mistä saadaan pääomat idean toteuttamiseen, millä 
aikataululla ideasta saadaan tuloja ja onko liikeidean 
toteuttaminen kannattavaa

• Sen avulla yritys asettaa tavoitteensa, toteuttaa siinä määritettyjä 
toimenpiteitä ja tarkkailee tavoitteiden toteumaa

• Budjetin keskeisin merkitys yritykselle on toiminnan ohjaus.



Tuottavuus

• Tuottavuus = tuotokset/panoksilla

• Työn laadun ja työpanoksen merkitys

• Tuotot per työtunti, tuotot per materiaalipanos

• Tuottavuuden kehittyessä työpanoksen tulisi vähetä

• Kertoo kuinka hyvin pystytään hyödyntämään toiminnan 
resursseja, työtä, materiaalia ja pääomaa

• Jos kannattavuus on huono, tuottavuuden parantaminen 
on keskeinen keino tilanteen ratkaisemiseksi



Tuottavuus ja tehokkuus

• Tuottavuus perustuu aina määrällisiin ja liikevoitto 
rahallisiin arvoihin

• Kustannustehokkuus mittaa rahapanosten tuottavuutta

• Kannattamattomista palveluista/tuotteista on luovuttava –
on siis tiedettävä ja tunnettava mistä yrityksen tuotto tulee

• Liikeidean selkeys ja toiminta-ajatuksen ”säilyttäminen”



Varsan tuotantokustannus 

• Tamman hankintahinta (sidottu pääoma)
• Valitun oriin astutus/siemennysmaksut
• Rahdit/kuljetuskulut
• Eläinlääkärikulut (niin tamman kuin varsan)
• Tunnistus ja rekisteröinti
• Vuolut
• Ylläpito (-> mukut ja kikut)



Kannattavuus ja hinnoittelu aina 
käsikädessä

• Katso kirjanpidosta kulut, jaa tämä luku hevosta/varsaa 
kohden 
HUOMIOI! Omat käytetyt panokset laskettava myös!
• Tämä summa on minimi joka on saatava (lisättynä alvilla) 

jotta kulut saadaan katettua..
• Paljonko haluat saada palkkaa? Lisää se saatuun summaan
• Muista myös poistot ja sijoitetun pääoman korko…
• Ota huomioon odotettavissa oleva kustannusten nousu, 

riskit



Oman toiminnan tarkastelu

• Miten ja mihin aikani käytän, saanko työstäni palkkaa?

• Maksanko veroja? Kannattaisiko maksaa enemmän?

• Kuinka usein tarkastan hinnoittelun (hintojen muutokset, 
verotuksen muutokset, palkan korotukset)?

• Milloin viimeksi kilpailutin jotain?

• Ovatko riskit paremmin hallinnassa?

• Asiakastyytyväisyys?

• Toiminnan suunnittelu ja budjetointi



Teoriassa näin…

• Mutta käytännössä tällä alalla etukäteissuunnittelu ei ole aina mahdollista ja hyväkään suunnittelu ei 
auta…

-montako kertaa tamma siemennetään? Ajoitus pielessä

-tarvitaanko erityisiä toimenpiteitä tamman siementämiseksi

-sperma jää saamatta/valittu ori sairastuu

-varsa syntyy sairaana tai sairastuu vakavasti

-varsomisessa kuolee tamma tai varsa (tai molemmat)

-eläinlääkäri ei ole saatavilla kun eniten tarvitaan

-vakuutukset, mikä on sopivasti?

-sovittu kauppa peruuntuu

-työntekijä sairastuu

-sääolosuhteet eivät mahdollista laiduntamista, rehun laatu huono –ostorehuja tarvitaan ennakoitua 
enemmän



Miten toiminta kannattavammaksi?

• Brändi/tunnettuus

• Yhteistyö

• Asiakkaan arvostus

• Tappion minimointi (tappiollisesta nopeasti eroon)

• ”Aikaa edellä”, seuraa mitä maailmalla tapahtuu

• Kokemuksen kautta/jos itsellä ei ole kokemusta 
hyödynnä toisten osaamista



-tuotantokustannukset alas!

• Kilpailutus, jokainen euro lasketaan

• Kimppaostokset/määräalennukset/yhteistyö

• Oman osaamisen kehittäminen

• Päätökset laskelmiin (kokemukseen) perustuen, ei tunteella

• Tehdyt valinnat vaikuttavat pitkälle

• Ole askeleen edellä muita, on turha tehdä (vuoden) 
perässä mitä muut ovat jo tehneet, tunne markkina



Investoinnit/hankinnat

• Epäonnistuneet, väärät tai väärin ajoitetut investoinnit voivat 
kaataa koko yrityksen

• tulevaisuus on aina ennustamista –> moni asia voi muuttua

• suunnitteluvaihe määrittää kustannukset (myöhemmin säästöjä 
on enää vaikea löytää)

• kohteen valmistumiseen suunniteltuna ajankohtana

• Rahoitus

• Kustannukset/ vuosittaiset tuotot/ vuosittaiset kulut/ korot/ 
pitoaika/ jäännösarvo



Mitä varsan ostaja arvostaa?

• Miten varsasta parempi hinta?

• Mistä ostaja on valmis maksamaan?
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