
Budjetointi, kun käytössä on Suonentiedon

Maatalousneuvos Plus tai SaaS



Voit valita, saavatko muut

muokata tätä budjettia.

Voit luoda tilallesi useita

budjetteja ja valita mitä

niistä muokkaat tai 

tarkastelet.

Voit lisätä uusia budjettivuosia. Tällöin 

valitusta budjetista muodostuu kopio uudelle 

vuodelle. Lainojen hoitosuunnitelmat 

jatkuvat suunnitelman mukaan, kuten myös 

omaisuuden käyvän poistot.

Täältä löydät apua

tunnuslukujen tulkintaan.
Voit vaihtaa tarkasteltavaa

budjettivuotta.



Seuraavassa näkymässä voit tarkastella budjettia joko kaavioina tai taulukosta. 

Voit valita tarkasteltavan kaavion ja taulukon vetovalikosta (ks. kuva). Vaihtoehtoina

ovat esim. kassa kuukausittain, kumulatiivinen kassa, kannattavuus… 



Lähtökohdat

 Budjetointi on tulojen ja menojen arviointia etukäteen

 Kannattavuusbudjetin avulla ennakoidaan tilikauden tulosta

 Kassabudjetilla ennakoidaan kassan tilannetta kuukausitasolla

 Tämä ohje on tehty sillä ajatuksella, että asiakkaalla on käytössä 

SaaS- tai Maatalousneuvos Plus –kirjanpito-ohjelmisto

 Kirjanpitoaineiston siirtoon olemassa erillinen käyttöohje ja tämä ohje 

jatkaa siitä, mihin kyseinen ohjeistus päättyy

 Jos käytössä on muu kirjanpito-ohjelma, budjetin voi tehdä myös käsin

 Budjetti ei ole kytköksissä maatilan lähtötietoihin muuten kuin 

seuraavien tietojen osalta:

 Olemassa olevien lainojen tiedot ja lyhennyssuunnitelmat siirtyvät 

budjettiin peruslainarekisteristä

 Budjetti laskee käyvän arvon poistot lähtötiedoissa 

olevista omaisuuseristä

 Aloita budjetointi siirtymällä Budjetointi-välilehdelle



Budjetoinnin aloitus

 Siirry valikosta Budjetointi-osioon ja paina ”Tee uusi budjetti” -painiketta



Budjetoinnin aloitus

 Nimeä budjetti niin, että tunnistat sen muiden budjettien joukosta

 Valitse aloitusvuodeksi tässä kohtaa viimeisin täysi tilikausi

 Valitse tilan asiakirjoihin tallennettu tuorein tiliaineisto budjetin pohjaksi

 Ilman aineistoa WikliNet ei muodosta minkäänlaista oletusbudjettia



Budjetoinnin aloitus

 Tarkista ohjaustiedot ja täydennä puuttuvat kohdat

 Huomaa, että mikäli verojen maksu on kirjattu 

kirjanpitoon, Maksetut verot/ennakot –kohta jätetään 

ohjaustiedoissa nollaksi! Muuten maksetut verot näkyvät 

laskelmissa kahteen kertaan

 Jos yrittäjän saama palkka sisältyy kirjanpitoon,

palkanmaksun alaista työtä vastaava työtuntimäärä 

tulee vähentää ohjaustiedoista

 Osakeyhtiöissä yksityistalouden tuloja ja menoja ei

huomioida



Budjetoinnin aloitus

 Seuraavaksi haluamme saada WikliNetin lähtötiedot keskustelemaan kirjanpidon 

omaisuustietojen kanssa

 Tämä on järkevin tehdä tässä vaiheessa, koska valmis kirjanpito

sisältää tiedon maatilan omaisuuserien verotuspoistoista

 Rullaa budjettia alaspäin ja valitse ”Omaisuus- ja poistosuunnittelu”

 Omaisuus- ja poistosuunnittelussa voit seurata poistokelpoisesta omaisuudesta tehtävien 

laskennallisten poistojen sekä verotuspoistojen suuruutta



Omaisuus- ja poistosuunnittelu

 Voit yhdistää WikliNetin lähtötietoihin kerätyn omaisuuden budjettiin painamalla 

”Lisää uusi omaisuusryhmä” –painiketta

 Verotuksen poistoprosentteja voi muokata budjetissa, mutta laskennalliset poistot 

tulevat lähtötiedoista

 Huomaa, että tilinpäätöksen myötä poistoprosentit siirtyvät WikliNetiin 

siirtotiedostosta

Lisää uusi omaisuusryhmä, nimeä ryhmä

ja valitse listasta oikea omaisuusluokka



Omaisuus- ja poistosuunnittelu

 Nyt, kun olet lisännyt uuden omaisuusryhmän (esimerkissä Koneet ja laitteet), 

voit yhdistää omaisuuserän lähtötietoihin painamalla Yhdistä WikliNetin 

omaisuuserä ryhmään –painiketta (ks. kuva)

Kun omaisuus on kirjattu 

lähtötietoihin,

voit yhdistää kyseisen 

omaisuuserän budjettiin

Voit lisätä budjettiin 

myöhemmin uuden 

investoinnin suunnitellulle 

hankintavuodelle

Maatilan olemassa oleva 

omaisuus on kirjattu 

lähtötietoihin



 Valitse lähtötietoihin kirjattu omaisuus, jonka haluat yhdistää valittuun 

omaisuusryhmään

 Omaisuus, jota ei ole vielä yhdistetty, näkyy luettelossa ”yhdistämättömänä” 

omaisuutena



Tilikauden tietojen päivittäminen

 Kun omaisuus ja poistosuunnittelu on valitun vuoden 

osalta tehty, valitaan ”Päivitä toteumat kirjanpidosta”

 Tämän jälkeen…

 valitaan viimeiseksi täydeksi toteumakuukaudeksi joulukuu

 Merkitään vuoden tilinpäätös valmiiksi

 Korvataan budjetoidut luvut toteumalla



Uuden budjettivuoden lisääminen

 Kun olet päivittänyt edellisen tilikauden toteumat, paina

”Lisää budjettivuosi” –painiketta

 Täydennä budjettivuoden lisäämisen

jälkeen Budjetin ohjaustiedot

myös uudelle eli kuluvalle

budjettivuodelle

 Jos ja kun kuluvalla tilikaudella on

toteutuneita kuukausia, voit päivittää

toteumat kirjanpidosta myös kuluvalle

tilikaudelle

 Seuraavaksi aloitamme kuluvan

budjettivuoden menojen ja

tulojen arvioinnin



Menojen ja tulojen arviointi

 Seuraavaksi on aika arvioida tulot ja menot kohdilleen

 Budjetoinnissa käytetään Suonentiedon tilikarttaa

 ”Maatilan tulot” -valikosta avautuu budjettiin kirjatut tuloerät tileittäin

 Voit klikata yksittäistä riviä ja tarkentaa budjetoituja lukuja

 Painamalla ”Lisää budjetoitu tulo” –painiketta voit lisätä uuden tilin, jota listassa ei vielä ole



Voit arvioida vuosibudjetin suoraan 

tekstikenttään tai laskea sen apulaskimen 

avulla, jossa arvioidaan yksikkömäärät ja 

hinnat

Voit jakaa vuosibudjetin kuukausille eri 

tavoin joko valikosta tai syöttämällä 

luvut käsin kuukausikenttiin joko 

kokonaissummina tai yksikköhintoina

Kirjanpidon toteuma päivittyy budjetin rinnalle, kun 

päivitetty kirjanpitoaineisto ladataan WikliNetiin



Lainat Lainatiedot päivittyvät budjettiin 

lähtötiedoissa olevien lainatietojen 

perusteella. Peruslainarekisterin tiedot tulee 

ladata budjettiin ensimmäisellä käyttökerralla 

oheisesta painikkeesta.

Käyttäjä voi halutessaan lisätä 

lainoja tulevia investointeja 

varten ja seurata lainan 

vaikutusta maatilan talouteen.

Jos lainatietoja muutetaan sekä 

budjetissa että lähtötiedoissa, 

WikliNet kysyy kumpi tietolähde 

säilytetään.



Kokonaistarkastelu (verosuunnittelu)

 Kokonaistarkastelussa syötetyt tiedot auttavat 

sinua selvittämään budjettivuoden verot

 Täytä ohjelman pyytämät tiedot

 Kun tiedot on täytetty, tilikauden verotietoja

voi tarkastella valitsemalla näytettäväksi 

kaavioksi Verosuunnittelu



Yhteenveto

 Budjetointi sisältää monta eri vaihetta, joten toimenpiteet kannattaa tehdä 

huolellisesti harkiten – alkuun pääsemisen jälkeen budjetointi on helppoa ja 

suoraviivaista

 Budjetoinnissa maatilalle voi tehdä investointeja ja myyntejä – rahavirrat tulee 

kohdentaa oikeille kuukausille

 Budjettiin tehdyt muutokset vaikuttavat joko maatilan kannattavuuteen, kassaan tai 

molempiin

 Kirjanpitoaineiston voi päivittää silloin, kun käyttäjä haluaa

 Budjetin voi kopioida tuleville vuosille (WikliNet Talous –lisenssillä budjetointi 

onnistuu myös seuraavan tilikauden ylitse)

 Talouden suunnitteluosiossa voi tarkastella budjettien perusteella muodostuneita 

maatilan tunnuslukuja



Hyvä tietää

 WikliNetin budjetti rakennetaan aina kalenterivuodelle, mikä on hyvä ottaa 

huomioon, mikäli tilikausi on jokin muu kuin kalenterivuosi

 Tällä hetkellä suoriteperusteisessa tilinpäätöshetken jälkeisen kuukauden 

kirjaukset saattavat ajoittua tilinpäätöstä edeltävän tilikauden viimeiselle 

kuukaudelle

 Jos tilikauden viimeisen kuukauden saldo on poikkeuksellisen suuri ja seuraavan 

tilikauden ensimmäisen kuukauden saldo poikkeuksellisen pieni, on käynyt juuri näin

 Asian voi korjata käsipelillä, mutta toteuma saattaa jäädä tältä osin…. 

 Jos tilikausi on muu kuin kalenterivuosi eikä WikliNet tulkitse tilikautta 

päätetyksi, verotuksen poistoprosentit tulee kirjata ”Omaisuus- ja 

poistosuunnittelu” –osioon käsin



Tervetuloa WikliNetin

käyttäjäksi!


