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1 Johdanto 

1.1 Työn taustat 

 

Kiristyvä globaali kilpailu markkinoilla pakottaa yritykset tarkastelemaan toimin-

taansa kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitämiseksi. Ydintoimintoihin kuulu-

mattomia toimintoja lakkautetaan tai ulkoistetaan ulkopuolisten toimijoiden tuo-

tettavaksi. Kustannussäästöjä haetaan esimerkiksi henkilöstövähennyksillä tai 

ostamalla komponentteja edullisemmilta toimittajilta. Organisaatiot omaksuvat 

uusia tapoja tuotantonsa tehostamiseksi. Toimintamallien muutos aiheuttaa usein 

myös muutospaineita kustannuslaskennan ja -johtamisen osa-alueilla. Uudet toi-

mintamallit voivat vaatia erilaisen lähestymistavan kustannuksien laskemiseen 

organisaation muuttuneen kustannusrakenteen vuoksi. Näistä kehityskuluista huo-

limatta moni organisaatio asettaa toiminnalliset kehityskohteet laskennan kehittä-

misen edelle. Laskentakäytäntöjen päivittämisen otetaan työn alle vasta, kun il-

menee selkeitä merkkejä käytössä olevan laskentamallin toimimattomuudesta 

(Duh et al. 2009, s. 32).  
 

Yrityksen kustannuslaskentakäytäntöjä ja -johtamista on akateemisessa kirjalli-

suudessa tutkittu laajalti viimeisten vuosikymmenien aikana. 1980-luvun lopulla 

tutkijat kuitenkin alkoivat kyseenalaistamaan yleisesti käytössä olevia perinteisik-

si omaksuttuja laskentamenetelmiä ja niiden soveltuvuutta nykyaikaiseen tuotan-

toympäristöön (Kaplan 1984; 1985; 1990; Johnson & Kaplan 1987). Ratkaisuna 

havaittuun ongelmaan kehitettiin toimintoperusteinen kustannuslaskenta (ABC, 

activity based costing) (Cooper 1988a; 1988b). Toimintolaskentaa on edelleen 

kehitetty eteenpäin ja sen soveltuvuutta erilaisille organisaatioille on tutkittu laa-

jasti. 

 

Vaikka toimintolaskenta tarjoaakin perinteisiä kustannuslaskentamenetelmiä tar-

kempaa ja tuotteiden kannalta oikeudenmukaisempaa kustannustietoa, on sen 

käyttö koettu usein monimutkaiseksi ja työlääksi (Wegmann, 2008 s. 4). Osittain 

näistä syistä sen käyttöaste on jäänyt odotettua alemmalle tasolle. Askaranyn ja 
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Yazdifarin (2012) tekemän tutkimuksen mukaan noin 20 prosenttia tutkimukseen 

osallistuneista 582:sta yrityksistä käytti toimintolaskentaa Australiassa, Uudessa-

Seelannissa ja Iso-Britanniassa.  Clintonin ja Whiten (2012) mukaan vuonna 2003 

80 prosenttia tutkimuksen yrityksistä käytti perinteisiksi laskentamenetelmiksi 

luokiteltavia käytäntöjä. Tutkimus toistettiin vuonna 2012 ja tulokset olivat saman 

suuntaiset. Tenhusen (2006) mukaan juurikin toimintolaskennan kokeminen mo-

nimutkaiseksi ja työlääksi menetelmäksi on jarruttanut sen yleistymistä ja tämän 

vuoksi monet yritykset edelleen käyttävät perinteisiksi kustannuslaskentamene-

telmiksi luokiteltavia käytäntöjä.  

 

Se mikä menetelmä on kullekin yritykselle paras kustannuslaskentamenetelmä, 

riippuukin suuresti yrityksen omista tarpeista ja vaatimuksista. Tutkimukset osoit-

tavat, että toimintolaskennalla saavutetaan tarkempaa kustannustietoa kuin perin-

teisiksi luokitetuilla järjestelmillä (Anderson & Young 1999; Axelsson et al. 2002, 

s. 56). Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö perinteiseksi luokiteltu kustannuslas-

kentamenetelmä voisi olla organisaatiolle sovelias valinta. Monet tekijät kuitenkin 

vaikuttavat yrityksien kustannuslaskenta ja -johtamiskäytäntöihin. Yrityksen val-

mistamat tuotteet tai tarjoamat palvelut luovat usein suuntaa sille, mikä kustan-

nuslaskentamenetelmä soveltuisi parhaiten kyseiselle organisaatiolle. Myös osaa-

minen, asenteet sekä suurissa konsernissa emoyhtiöltä tulevat säädökset ja ohjeis-

tukset vaikuttavat käytettäviin kustannuslaskenta- ja kustannusjohtamismenetel-

miin (Majid & Sulaiman 2008, s. 45-47). 

 

Kustannuslaskentamenetelmän valinta ja käyttö eivät vielä riitä siihen, että voitai-

siin puhua kustannusjohtamisesta. Vasta silloin, kun organisaatio hyödyntää me-

netelmän avulla saatua kustannustietoa johtamisen tukena voidaan puhua kustan-

nusjohtamisesta (Blocher et al. 2010, s. 3-4). Kustannusjohtamisessa on tarkoitus 

lisätä asiakkaan saamaa hyötyä ja samalla maksimoida omaa voittoa (Drury 2008, 

s. 944). Kustannusjohtamisessa voidaan myös puhua strategisesta kustannusjoh-

tamisesta, joka pyrkii korostamaan arvoketjuajattelua. Strateginen kustannusjoh-

taminen jakautuu Andersonin ja Dekkerin (2009a; 2009b) mukaan struktuuriseen 

ja toteuttavaan kustannusjohtamiseen. Struktuurisessa kustannusjohtamisessa py-
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ritään muokkaamaan yrityksen kustannusrakennetta. Toteuttavassa kustannusjoh-

tamisessa keskitytään olemassa olevien toimintojen tehokkuuden parantamiseen. 

Kustannusjohtamisessa ei ole määrättyjä käytäntöjä vaan käytännöt ja seurattavat 

parametrit vaihtelevat organisaatioittain. Kukin yritys voi itse päättää, miten se 

hyödyntää kustannustietoa johtamisen tukena. Kustannusjohtamista voidaankin 

pitää eräänlaisena johtamisfilosofiana, koska loppujen lopuksi kyse on vain siitä, 

että huomioidaan kustannukset päätöksenteossa ja tehdään päätöksiä kustannuksi-

en karsimiseksi.  

 

ABB Oy Motors & Generators Vaasan liiketoimintayksikkö toimii toimeksianta-

jana tälle työlle. Liiketoimintayksikkö on viimeisen viiden vuoden aikana kokenut 

suuria muutoksia, niin toiminnassaan, kuin valmistettavien moottoreiden osalta. 

Vuonna 2009 ABB-yhtymä siirtyi käyttämään SAP-toiminnanohjausjärjestelmää. 

Tämä muutos mahdollisti aiempaan järjestelmään verrattuna saatavan datan mää-

rän kasvamisen. Datan saatavuuden parantumisen myötä myös sen hyödyntämis-

mahdollisuudet kasvoivat.  

 

Samoihin aikoihin toiminnanohjausjärjestelmäprojektin kanssa yksikössä mietit-

tiin olisiko mahdollista luoda kustannusmalli, jonka avulla voitaisiin seurata pie-

nen, mutta kattavan moottoriotoksen kustannuksia, jotka antaisivat kuvan mootto-

reiden kustannuskehityksestä. Tämä ajatus nimettiin mallimoottoreiksi. Ideana 

mallimoottoreiden taustalla on seurata pienen, mutta kattavan moottoriotoksen 

kustannuskehitystä, jonka avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä koko moottorivali-

koiman kustannuskehityksestä.  

 

Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin yhteydessä järjestelmään rakennettiin val-

miudet mallimoottoriajatuksen mukaiselle työkalulle. Mallimoottorityökalun tar-

kempi tutkiminen ja käyttöönotto ovat kuitenkin jääneet resurssipuutteiden vuoksi 

odottamaan oikeaa hetkeä. Organisaatio tekee verrattain hyvää tulosta, joka on 

omalta osaltaan vähentänyt painetta kustannusjohtamisen kehittämiselle muiden 

kehitysprojektien mennessä edelle. 
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1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on tutkia ABB Oy Motors & Generators Vaasan liiketoimintayk-

sikön nykyisiä tuotekustannuslaskentakäytäntöjä ja kehittää näiden havaintojen 

pohjalta mallimoottoriajatukseen pohjautuva kustannusmalli kustannusseurannan 

tueksi. Kustannusmallin tavoitteena on parantaa tuotekohtaisten kustannuksien 

kehittymisen seuraamista ja lisätä ennakoitavuutta mahdollisiin muutoksiin koski-

en tuotteen kustannusrakennetta. Tätä tutkimusongelmaa jäsennetään tutkimuk-

sessa yhdellä päätutkimuskysymyksellä, joka on jaettu kolmeen alakysymykseen. 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on: 

 

Miten tuotekohtaista kustannusseurantaa voidaan kehittää liiketoimintayksikössä 

mallimoottoriajatuksen avulla? 

 

Tutkimuskysymys on jaettu seuraaviin alakysymyksiin: 

 

1. Mitkä ovat liiketoimintayksikön nykyiset tuotekustannuslaskentakäytännöt 

ja miten niistä saatuja tietoja hyödynnetään? 

2. Mikä on mallimoottoriajatus? 

3. Miten mallimoottoriajatukseen pohjautuva kustannusmalli parantaa nyky-

tilaa? 

Mallimoottoriajatukseen pohjautuvan kustannusmallin tavoitteena on parantaa 

liiketoimintayksikön kustannusseurantaa ja laajentaa sitä tuotetasolle. Jotta ny-

kyistä toimintaa voidaan kehittää, on tunnettava nykytilassa käytössä olevat mene-

telmät, käytännöt ja seurattavat parametrit. Nykyisten laskentamenetelmien ja       

-käytäntöjen kuvaus toteutetaan laajuudeltaan sellaisena, että se antaa tarvittavat 

tiedot ja ymmärryksen liiketoimintayksikön kustannusseurannan kehittämisen 

tueksi. Nykytilan kuvaus rajataan sisältämään nykyisin käytössä olevan tuotekus-

tannuslaskennan kuvauksen sekä kustannusjohtamisessa käytettävien työkalujen 

sekä tunnuslukujen kuvauksen.  
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Tuotekustannuslaskennan kuvauksessa kuvataan ne käytännöt, joilla yksittäisten 

tuotteiden kustannukset lasketaan. Tuotekustannuslaskennan kuvaukseen ei sisäl-

lytetä yksittäisille projekteille laskettavien projektikohtaisten tuotekustannuksien 

laskentakäytäntöjä, koska nämä eivät ole tarkastelun alaisena. 

  

Nykyisten kustannusjohtamiskäytäntöjen kuvauksessa keskitytään niihin työka-

luihin, menetelmiin ja tunnuslukuihin, jotka perustuvat tuotekustannuslaskentaan. 

Kuvauksessa ei oteta kantaa sellaisiin käytäntöihin, jotka eivät perustu tuotekoh-

taiseen kustannustietoon tai mitä ei käytetä tuotekohtaisia kustannuksia koskevis-

sa päätöksissä. Nykytilanteen kuvauksessa ei myöskään oteta huomioon ulkoiseen 

laskentaan liittyviä käytäntöjä. 

 

Tässä työssä mallimoottoreiden määrä tullaan rajaamaan siten, että työssä kehite-

tään ja luodaan mallimoottorit kahteen runkokokokoon. Mallimoottorit rakenne-

taan osakokonaisuuksista siten, että pystytään tarkistelemaan myös moduulitason 

kustannuksia tarvittaessa. Mallimoottoreiden rakenteet luodaan SAP-

toiminnanohjausjärjestelmään, jossa niiden kustannukset lasketaan järjestelmän 

laskentamoduulissa. Kustannusmalli toteutetaan Excel-mallina SAP:n tietojen 

pohjalta. Mallimoottorit pilotoidaan valituille moottoreille, jonka aikana tarkastel-

laan mallin toimivuutta, jatkokehitystarpeita sekä tehdään tarvittaessa korjauksia. 

Diplomityön valmistumisen jälkeen mallin jatkokehitys, käyttö sekä uusien mal-

limoottoreiden luominen on liiketoimintayksikön vastuulla. 

 

1.3 Menetelmät ja aineisto 

 

Tämä tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena case-tutkimuksena hyödyntäen kon-

struktiivista tutkimusotetta. Kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan sellaista 

tutkimusta, jossa ollaan kiinnostuttu tutkittavan ilmiön sisällöllisistä ominaisuuk-

sista, eikä niinkään sisältöjen esiintymistiheydestä (Seitamaa-Hakkarainen 1999). 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittavan ilmiön aineisto on suppeampaa kuin 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään kuvai-
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lemaan havaittuja ilmiöitä ja tulokset perustuvat suppean aineiston syvälliseen 

analysointiin.  

 

Konstruktiivinen tutkimusote on kehitetty liiketalouden alueella ja se on yksi ca-

se-tutkimuksen muoto. Konstruktiivisella tutkimusotteella tarkoitetaan tutkimusta, 

jolla pyritään ratkaisemaan reaalimaailmassa ilmeneviä ongelmia, tuottamalla 

innovatiivisia konstruktioita kyseisen ongelman ratkaisemiseksi. (Lukka 2001) 

Tarkoituksena on keskittyä luomaan, jokin uudentyyppinen ratkaisu havaittuun 

ongelmaan. Koska jokainen organisaatio on erilainen, on ongelmien ratkaisut so-

vitettava kyseisen organisaation tarpeisiin. Tällöin reaalimaailman ongelma on 

koettu tarpeelliseksi ratkaista, eikä ongelmaan ole vielä kehitetty valmista ratkai-

sua. Konstruktiivisella tutkimusotteella kehitetään tällöin ratkaisu juurikin kysei-

sen ongelman ratkaisemiseksi kyseisessä organisaatiossa.  

 

Tutkimus koostuu teoria- ja empiriaosuuksista. Teoreettinen osuus on luonteeltaan 

kirjallisuuskatsaus, jossa käsitellään kustannuslaskennan ja -johtamisen käytäntöjä 

teoreettiselta näkökannalta. Teoriaosuuden aineisto pohjautuu kustannuslaskentaa 

ja -johtamista käsitteleviin perusteoksiin sekä tieteellisiin artikkelijulkaisuihin. 

Empiirisessä osuudessa esitellään kohdeliiketoimintayksikkö, sen nykytila ja mal-

limoottoriajatukseen pohjautuvan kustannusmallin rakentaminen ja toiminnan 

tarkastelu. Tämän osuuden aineisto pohjautuu liiketoimintayksikössä tehtyihin 

haastatteluihin, tietojärjestelmistä saatuihin tietoihin sekä omaehtoiseen tutustu-

miseen liiketoimintayksikön toiminnasta. Haastattelussa käytetty haastattelurunko 

löytyy liitteestä 1. Rungon avulla tehtiin kaksi haastattelua ja haastatteluihin osal-

listui kaksi liiketoimintayksikön controlleria ja tuotteiden hinnoittelussa avustava 

tuotannonsuunnitteluasiantuntija.  

 

1.4 Työn rakenne 

 

Tutkimus koostuu seitsemästä pääluvusta, jotka jakautuvat alalukuihin. Ensim-

mäisenä on johdanto, jossa käsitellään tutkimuksen taustat. Toisessa luvussa käsi-

tellään kustannusjohtamista ja yrityksen tuotantomuodon erityispiirteitä teorian 
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valossa. Kolmannessa luvussa esitellään eri tuotekustannuslaskentamenetelmien 

teoriaa ja niistä tehtyä tutkimusta. Luvussa neljä esitellään toimeksiantajana toi-

mivan liiketoimintayksikön tarkemmat taustat ja työn kannalta oleelliset tiedot 

valmistusmenetelmistä ja tuotteiden rakenteista. Viidennessä luvussa käsitellään 

liiketoimintayksikön käytössä olevat kustannuslaskenta ja -johtamismenetelmät 

sekä käytännöt. Lisäksi analysoidaan näiden nykytilaa. Luvussa kuusi käsitellään 

mallimoottoriajatusta ja esitellään ajatukseen pohjautuva kustannusmalli sekä sen 

havaitut heikkoudet ja vahvuudet. Viimeisessä luvussa käydään läpi tutkimuksen 

tulokset ja johtopäätökset. 

 

Taulukko 1 on esitetty tämän tutkimuksen rakenne. Ensimmäinen sarake kuvaa 

kyseisessä luvussa käytettyjä taustatietoja. Keskimmäisessä sarakkeessa on käsi-

teltävä luku. Tulokset sarakkeessa on esitettynä luvun keskeinen sisältö. 
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Taulukko 1. Työn rakenne  

Taustatiedot Luku Tulokset 
- Tutkimuksen tausta-

tiedot ja toimeksian-
taja 

1. Johdanto - Tutkimuksen tavoitteet, 
rajaukset ja rakenne 

- Kirjallisuus ja muu 
tieteellinen tutkimus 
kustannusjohtami-
sesta ja eri tuotanto-
prosesseista 

2. Kustannusjohtaminen 
ja yrityksen tuotannon 
erityispiirteet 

- Ulkoinen ja sisäinen las-
kenta 

- Kustannuslaskenta ja kus-
tannuksien luokittelu 

- Kustannuslaskentajärjes-
telmät 

- Tilaus-toimitusmenetelmät 

- Kirjallisuus ja muu 
tieteellinen tutkimus 
tuotekustannuslas-
kentamenetelmistä 

3. Tuotekustannuslasken-
tamenetelmät 

- Standardikustannuslasken-
ta 

- Kustannuspaikkalaskenta 
- Lisäys- ja jakolaskenta 
- Toimintolaskenta 
- Hyvän Excel-mallin omi-

naisuudet 

- Yrityksen www-
sivut 

- Haastattelut 
- Omat havainnot 

4. Liiketoimintayksikön 
esittely 

- Yleiskuva liiketoimin-
tayksiköstä 

- Valmistettavat tuotteet ja 
asiakkaat 

- Valmistusmenetelmät ja 
tuotteiden rakenne 

- Haastattelut 
- Omat havainnot 
- Järjestelmät 

5. Kustannuslaskenta ja    
-johtaminen 
liiketoimintayksikössä 

- Kustannuslaskennan ja –
johtamisen kuvaus 

- Nykytilan analysointi 
- Kehittämiskohteet 

- Haastattelut 
- Omat havainnot 
- Järjestelmät 

6. Mallimoottoriajatuk-
seen perustuva 
kustannusmalli 

- Mallimoottoriajatus 
- Laskentamenetelmien 

valinta 
- Mallimoottoreiden valinta 
- Kustannusmallin rakenta-

minen 
- Käyttö ja ylläpito 
- Vahvuudet ja heikkoudet 
- Jatkokehittämiskohteet 

- Haastattelut 
- Omat havainnot 
- Järjestelmät 
- Tulokset 

7. Johtopäätökset ja 
yhteenveto 

- Tutkimustulosten läpi-
käynti 

- Yhteenveto 
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2 Kustannusjohtaminen ja yrityksen tuotannon erityispiirteet 

2.1 Ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi 

 

Organisaation laskentatoimi voidaan jakaa kahteen eri osa alueeseen:  ulkoiseen ja 

sisäiseen laskentatoimeen (Drury 2012, s. 6; Horngren et al. 2012, s. 3-4; Neilimo 

& Uusi-Rauva 2012, s. 13). Molempien osa-alueiden tarkoituksena on tuottaa ja 

jalostaa tietoa sidosryhmien tarpeisiin tukemaan päätöksentekoa. Ulkoinen ja si-

säinen laskentatoimi eroavat toisistaan raporttien muotojen, tiedon laajuuden ja 

niitä hyödyntävien sidosryhmien osalta. Jako ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen 

välillä tehdään tietoja hyödyntävien sidosryhmien perusteella (Horngren et al. 

2012, s. 3-4). Taulukko 2 on koottu ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen keskei-

simpiä eroavaisuuksia. 

 

Taulukko 2. Ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen eroja. (Drury 2012, s.6; Horn-
gren et al. 2012, s. 26; Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 35; Suomala et al. 2011, s. 
10) 

 Sisäinen laskentatoimi Ulkoinen laskentatoimi 

Tiedon käyttötarkoitus ja 
tarkkuus 

Keskittyy yksityiskohtaisem-
paan tietoon, koskien yrityksen 
tuotteita ja yksiköitä. Auttaa 
johtoa päätöksenteossa koski-
en organisaation tavoitteita.  

Kertoo yrityksen taloudellises-
ta asemasta kokonaisuutena 
ulkoisille sidosryhmille. 

Tiedon hyödyntäjät Organisaation sisäiset sidos-
ryhmät. 

Organisaation sisäiset sekä 
ulkoiset sidosryhmät.  

Laskentaa koskevat sään-
nökset 

Ei tarvitse seurata kirjanpito-
lakia, tarkkuus ja menetelmät 
valitaan tilanteen mukaan. 

Noudattaa kirjanpitolakia ja 
muita säännöksiä. Raporttien 
sisältö, tarkkuus ja julkaisuväli 
määritelty. 

Näkökulma (aika) Tulevaisuuteen suuntautuva. 
Hyödyntää myös historiatie-
toa. 

Raportit kertovat takautuvasti 
yrityksen tilasta. Perustuvat jo 
kirjattuihin tapahtumiin.  

Aikavälit ja raporttien 
tyypit 

Vaihtelee tunnista aina useam-
paan kymmeneen vuoteen. 
Raporttien sisältö voi olla 
myös ei taloudellista koskien 
strategioita, yksiköitä alueita 
tai tuotteita. 

Vuosittaiset ja kvartaaleittain 
tapahtuvat raportoinnit. Yleen-
sä käsitellään organisaatiota 
kokonaisuutena. 

Tuotekustannuslaskenta Hinnoittelu, kannattavuus 
tarkastelut ja strategiset pää-
tökset. 

Keskeneräisen tuotannon ja 
varastojen arvostaminen. 
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Kuten jo nimestä voidaan päätellä, toimivat ulkoisen laskentatoimen tiedon pää-

käyttäjinä organisaation ulkoiset sidosryhmät. Suomenkielisessä kirjallisuudessa 

ulkoisesta laskentatoimesta käytetään myös termiä yleinen laskentatoimi tai rahoi-

tuksen laskentatoimi (Suomala et al. 2011, s. 9). Englanninkielisessä kirjallisuu-

dessa ulkoinen laskentatoimi esiintyy termillä financial accounting (Collier 2012, 

s. 5; Drury 2012, s. 6; Horngren et al. 2012, s. 3). Ulkoisen laskentatoimen pää-

tehtävänä on kerätä tietoa yrityksen taloudellisesta tilasta ja tuottaa sen perusteella 

raportteja yrityksen ulkoisten sidosryhmien tarpeisiin (Collier 2012, s. 7). Käytän-

nössä tiedon kerääminen toteutetaan kirjanpidon avulla. Ulkoisiksi sidosryhmiksi 

luokitellaan esimerkiksi osakkeenomistajat, verottaja, pankit ja muut organisaati-

on kanssa yhteistyötä tekevät ulkoiset toimijat.  

 

Ulkoisen laskentatoimen pääraportti on tilinpäätös, joka perustuu yrityksen kir-

janpitoon (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 13).  Tilinpäätöksen sisältö ja laajuus 

on tarkkaan kirjanpitolaissa (L 30.12.1997/1336) säädelty ja sen tarkoituksena on 

tuottaa riittävän todenmukainen kuva yrityksen taloudellisesta tilasta. Sen tarkoi-

tuksena on kuvata yrityksen taloudellista tilannetta kokonaisuutena, eikä se tämän 

vuoksi keskity kuvaamaan yksittäisiä toimintoja tai tuotteita. Tilinpäätökseen si-

sällytettävien lukujen laskenta- ja arvostusmenetelmät ovat pitkälti vakioituja, 

eikä niitä voi ilman pätevää perustelua muutella, jatkuvuuden periaatteen säilymi-

seksi (Collier 2012, s. 39). Koska ulkoinen laskentatoimi toimii vahvasti normien 

ja säännöksien mukaisesti, on se tämän vuoksi hyvin samankaltainen yrityksestä 

tai toimialasta riippumatta (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 13). 

 

Sisäinen laskentatoimi eli johdon laskentatoimi on laskentatoimen jaottelun toinen 

puoli. Sen pääasiallisena tehtävänä on palvella yrityksen sisäisiä sidosryhmiä ja 

tukea näitä päätöksenteossa (Blocher et al. 2010, s. 3; Drury 2012, s. 6). Sisäisinä 

sidosryhminä voidaan pitää yrityksen eri toimintoja ja yrityksessä työskenteleviä 

henkilöitä. Yleisesti ottaen sisäinen laskentatoimi tuottaa erilaisia päätöksentekoa 

tukevaa taloudellista ja ei-taloudellista tietoa yhdistelemällä ja jalostamalla eri 

järjestelmien tuottamaa tietoa (Insight 2009). Sisäisen laskentatoimen tuottama 

informaatio on sidoksissa yrityksen eri toimintojen tarpeisiin, eikä sen olemassa 
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oloa ole säädelty laissa tai muissa normeissa (Horngren et al. 2012, s. 4). Se miten 

sisäinen laskentatoimi toteutetaan ja minkälaista informaatioita se tuottaa, on yri-

tyksen itsensä päätettävissä.  

 

Ulkoinen laskentatoimi on menneisyyteen perustuvaa. Sen raportit perustuvat 

menneisiin tapahtumiin ja todellisiin jo toteutuneisiin kirjauksiin (Collier 2012, s. 

38). Tämän vuoksi ulkoista laskentatoimea voidaankin pitää eräänlaisena toimin-

nan taustapeilinä, josta voidaan tarkastaa miten tietyllä ajanjaksolla ollaan toimittu 

Sisäinen laskentatoimi taas keskittyy kokonaisvaltaisemmin kuvaamaan ja tuot-

tamaan informaatiota eri ajan jaksoille (Anthony & Reece 1989, s. 520). Esimer-

kiksi budjetoinnissa keskitytään arvioimaan tulevan laskentakauden tapahtumia 

tai tavoitekustannuslaskelmissa asetetaan tulevaisuuden kustannustasotavoitteita 

tuotteille.  

 

Kun ulkoinen laskentatoimi keskittyy kuvaamaan yritystä kokonaisuutena, keskit-

tyy sisäinen laskentatoimi tuottamaan yksityiskohtaisempaa informaatiota, kuten 

tuotekustannuslaskelmia, erilaisia hankkeiden kannattavuustarkasteluja tai budje-

tointia (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 36-40). On kuitenkin huomattava, että 

siinä missä ulkoisen laskentatoimen raporteissa ja kirjanpidossa vallitsee sentin 

tarkkuus, voi sisäisen laskentatoimen raporttien tarkkuus olla huomattavasti kar-

keampi. Tämä selittyy sillä, että sisäisen laskentatoimen tuottama informaatio on 

usein tulevaisuuteen perustuvaa, jolloin se sisältää arvioita ja siihen liittyy tällöin 

myös epävarmuustekijöitä. 

 

2.2 Kustannuslaskenta ja kustannusten luokittelu 

 

Kustannuslaskenta kuuluu oleellisesti sisäisen laskentatoimen tehtäviin. Sen tar-

koituksena on laskea tietyn laskentakohteen kustannukset tai kannattavuus. Las-

kentakohde voi olla käytännössä mikä tahansa kohde, jonka kustannukset tai kan-

nattavuus halutaan selvittää. (Suomala et al. 2011, s. 89)  
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Kustannuslaskennassa laskentakohteelle kohdistetaan kustannuksia eri laskenta-

menetelmiä hyödyntämällä. Perusajatuksena kustannuslaskennassa ja kustannuk-

sien kohdistamisessa laskentakohteille on aiheuttamisperiaate (Neilimo & Uusi-

Rauva 2012, s. 47; Suomala et al. 2011, s. 90). Aiheuttamisperiaatteen mukaan 

laskentakohteelle kohdistetaan mahdollisimman kattavasti sen aiheuttamat kus-

tannukset. Saman periaatteen mukaisesti laskentakohteelle ei kohdisteta sellaisia 

kustannuksia, joita se ei aiheuta. Suomala et al. (2011) mukaan aiheuttamisperi-

aatteen laiminlyönti voi johtaa siihen, että osa tuotteista joutuu kantamaan sellai-

sia kustannuksia, joita ne eivät aiheuta. Tällainen tilanne johtaa siihen, että tuot-

teiden keskinäinen kannattavuusvertailu on vääristynyttä. Vääristyneeseen kus-

tannustietoon pohjautuvat päätökset voivat pahimmillaan ohjata keskittymään 

kannattamattomiin tuotteisiin (Horngren et al. 2012, s. 29). 

 

Kustannukset voidaan Neilimo ja Uusi-Rauvan (2012) mukaan luokitella kahdella 

tavalla. Syntyviä kustannuksia voidaan jakaa muuttuviin ja kiinteisiin tai välittö-

miin ja välillisiin kustannuksiin. Tätä kustannusten yleisluontoista luokittelutapaa 

on havainnollistettu Kuva 1 avulla. 

 

 
Kuva 1. Kustannusten luokituksia (Mukaillen Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 55) 

  

Jaettaessa kokonaiskustannuksia muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin, huomioi-

daan kustannusten jaottelussa niiden riippuvuus toiminta-asteesta. Toiminta-

asteen muuttuessa myös muuttuvat kustannukset muuttuvat (Drury 2012, s. 34). 

Esimerkiksi toiminta-asteen kaksinkertaistuessa kasvavat muuttuvat kustannukset 

samassa suhteessa. Kiinteät kustannukset eivät ole riippuvaisia toiminta-asteen 
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muutoksista vaan kapasiteetin muutoksista (Hansen et al. 2009, s. 50-53; Neilimo 

& Uusi-Rauva 2012, s. 56). Eli kiinteät kustannukset pysyvät muuttumattomina 

tietyllä ajan jaksolla riippumatta toiminta-asteen heilahteluista (Drury 2012, s. 

34). Kiinteät kustannukset vaihtelevat yleensä harppauksittain. Usein kuitenkin 

raja kiinteiden ja muuttuvien kustannusten välillä on melko häilyvä, eikä aina täy-

sin tarkasti voida sanoa kuuluuko kustannukset muuttuviin vai kiinteisiin. Tar-

peeksi pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kaikkia kustannuksia voidaan pitää muut-

tuvina (Kinney & Raiborn 2011, s. 26).  

 

Kustannusten luokittelussa voidaan myös noudattaa menetelmää, jossa kustannuk-

set jaetaan joko välittömiin tai välillisiin kustannuksiin. Usein vielä muuttuvat ja 

kiinteät kustannukset voidaan jakaa tätä menetelmää hyödyntäen. Yleisesti määri-

teltynä kaikki kiinteät kustannukset ovat välillisiä ja muuttuviin kustannuksiin 

lukeutuu sekä osa välillisistä että kaikki välittömät kustannukset. (Neilimo & Uu-

si-Rauva 2012, s. 58)  

 

Välittömät kustannukset ovat kustannuksia, joiden riippuvuus voidaan tunnistaa 

yksiselitteisesti tietystä tuotteesta tai tuoteryhmästä (Drury 2012, s. 30). Tämän 

vuoksi ne voidaan kohdistaa tuotteille melko yksiselitteisesti aiheuttamisperiaat-

teen mukaisesti (Hansen et al. 2009, s. 25-26; Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 58). 

Tyypillisiä välittömiä kustannuksia ovat esimerkiksi tuotteiden valmistukseen 

tarvittavat materiaalit ja työntekijöiden palkat, joiden riippuvuus tuotteesta on 

selkeä.  

 

Välillisten kustannusten riippuvuuksia ei voida tunnistaa suoraan eikä yksiselittei-

sesti kustannuskohteista (Drury 2012, s. 30; Hansen et al. 2009, s. 25-26; Horn-

gren et al. 2012, s. 28-29). Tämän vuoksi niitä on vaikea kohdistaa sellaisenaan 

suoraan tuotteille. Tyypillisiä tällaisia kustannuksia ovat muun muassa seuraavat: 

tilojen käytöstä aiheutuneet vuokrat, lämmitys- ja siivouskulut, johdon ja muiden 

toimihenkilöiden palkkakustannukset sekä hallintokulut (Neilimo & Uusi-Rauva 

2012, s. 56-59). Esimerkiksi työnjohtajan tai siivoojan kustannuksia ei voida suo-

raan kohdistaa sellaisenaan laskentakohteille, jos he osallistuvat toiminnallaan 
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myös toisen laskentakohteen tuottamiseen. Tämän vuoksi välillisten kustannuksi-

en kohdistaminen laskentakohteille tapahtuu erilaisia jakosääntöjä eli kustannus-

ajureita käyttämällä (Blocher et al. 2010, s. 64; Horngren et al. 2012, s. 32). 

 

2.3 Kustannuslaskentajärjestelmät 

 

Kustannuslaskentajärjestelmät voidaan karkeasti jakaa kahteen eri luokkaan: suo-

riin kustannuslaskentajärjestelmiin (direct costing) ja omakustannusjärjestelmiin 

(absorption costing). Suorat kustannuslaskentajärjestelmät kohdistavat laskenta-

kohteille vain niiden muuttuvat kustannukset. Omakustannusjärjestelmät tunne-

taan myös nimellä täyskatteelliset järjestelmät. Ne pyrkivät kohdistamaan lasken-

takohteelle muuttuvien kustannuksien lisäksi myös organisaation kiinteät kustan-

nukset. Omakustannusjärjestelmät voidaan vielä luokitella perinteisiksi ja toimin-

toperusteisiksi. (Drury 2012, s. 229-233) Perinteiset kustannuslaskentajärjestelmät 

ovat kehittyneet 1900-luvun alussa ja ne ovat edelleen yleisesti käytössä (Drury 

2008, s. 49). Toimintolaskenta kehittyi vasta 1980-luvun loppupuolella, vaikkakin 

toimintolaskentaan viittaavia ajatuksia esiintyi jo 1900-luvun alun autoteollisuu-

dessa (Alhola 2000, s. 15).  

 

Kustannuslaskennassa välilliset kustannukset kohdistetaan laskentakohteille käyt-

tämällä erilaisia kustannusajureita. Kustannusajurit ovat muuttujia, jotka kohdis-

tavat välilliset kustannukset laskentakohteille. Esimerkiksi toimitilakustannuksien 

kohdistamisessa voidaan käyttää osuutta tehtaan lattiapinta-alasta tai hankinnan 

kustannukset voidaan kohdistaa tilausrivien määrän perusteella. Välillisten kus-

tannuksien kohdistamisperusteet vaihtelevat sen mukaan, mitä kustannuslasken-

tamenetelmää käytetään. Yksinkertaisimmillaan välilliset kustannukset kohdiste-

taan laskentakohteille jakamalla välilliset kustannukset laskentakohteiden määräl-

lä tietyllä ajanjaksolla. Toinen ääripää on tilanne, jossa välillisien kustannuksien 

kohdistamiseen käytetään huomattavaa määrää erilaisia kustannusajureita ja kus-

tannusaltaita sekä toimintoja. (Drury 2008, s. 60-62) 
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Druryn (2008) mukaan kustannuksia jaetaan laskentakohteille karkeasti kahdesta 

syystä: yksi syy on sisäinen kannattavuustarkastelu ja ulkoisen laskentatoimen 

tarpeet varastojen arvostamiseksi; toinen syy on tarjota johdolle käyttökelpoista 

informaatiota päätöksenteon tueksi. Se millä tarkkuudella ja mitä kustannuksia 

kohdistetaan riippuu tiedon käyttötarkoituksesta (Horngren 2012, s. 12). Ulkoisen 

laskentatoimen tarpeiden täyttämiseksi ei ole välttämättä tarpeellista kohdistaa 

kustannuksia tarkasti yksittäisille tuotteille. Ulkoisen laskentatoimen näkökulmas-

ta ei haittaa, vaikka jollekin tuotteelle olisi kohdistettu liian vähän tai liian paljon 

kustannuksia, kunhan kustannuksien kokonaissumma on totuuden mukainen (Dru-

ry 2008, s. 59).  

 

Päätöksenteon kannalta on oleellista saada riittävän tarkkaa kustannustietoa, jotta 

päätökset voidaan tehdä perustuen mahdollisimman totuuden mukaiseen infor-

maatioon (Blocher et al. 2010, s. 76; Drury 2008, s. 59). Eri päätöksentekotilan-

teet tarvitsevat eri tarkkuuksista tietoa, mutta oleellista on että tieto on totuuden 

mukaista. Vääristyneeseen kustannuslaskentatietoon pohjatut päätökset voivat 

pahimmillaan johtaa esimerkiksi tuotepäätöksiä tehdessä keskittymään kannatta-

mattomiin tuotteisiin kannattavien sijaan (Horngren 2012, s.29; Drury 2008, s. 

59). Leren (2001) mukaan virheellinen tieto kannattavuustarkasteluissa johtuu 

usein väärin perustein tehdystä välillisten kustannuksien kohdistamisesta.  

 

Perinteiset kustannuslaskentamenetelmät on kehitetty 1900-luvun alussa vastaa-

maan sen aikaisia tuotantomenetelmiä ja tietotarpeita (Johnson & Kaplan 1987, s. 

125-126). Niiden juuret ovat ajalta ennen tietokoneita, jolloin tietojenkäsittely 

vaati huomattavasti enemmän yrityksen resursseja kuin nykyään. Teollinen toi-

mintaympäristö oli myös nykypäivään verrattuna yksinkertaisempaa, jolloin jopa 

80 prosenttia muista kuin materiaalikustannuksista muodostui välittömästä työstä 

(Drucker 1990, s. 97). Druckerin (1990) tutkimuksen aikaan välittömän työn 

osuus alkoi vakiintumaan noin 8 - 12 prosenttiin. Cooperin ja Kaplanin (1988) 

mukaan toimintaympäristön ja teknologian kehitys on kuitenkin muuttanut muut-

tuvien ja kiinteiden kustannuksien suhdetta siten, että perinteisten kustannuslas-



   25 

 

 

 

kentamenetelmien välillisten kustannuksien kohdistusmenetelmät eivät enää vas-

taa nykyisiä päätöksentekotarpeita.  

 

Perinteisessä kustannuslaskennassa välittömät kustannukset kohdistetaan lasken-

takohteille käyttöperusteisesti. Välilliset kustannukset kuitenkin kohdistetaan 

käyttämällä hyväksi välittömiin kustannuksiin pohjautuvia kustannusajureita. 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 143-144) Välillisten kustannuksien kohdistamis-

perusteina voivat toimia esimerkiksi välittömien työtuntien määrä tai materiaalien 

kustannukset. Ongelmana tällaisessa kohdistamisessa on, ettei välillisten ja välit-

tömien kustannuksien välillä ole välttämättä lainkaan syy-seuraus-suhdetta (Kap-

lan & Cooper 1998, s. 100). Lisäksi organisaatioiden muuttunut kustannusraken-

ne, jossa iso osa kustannuksista muodostuu välillisiksi kustannuksiksi luokitelta-

viksi kustannuksiksi on omalta osaltaan heikentänyt perinteisten menetelmien 

tarkkuutta. Lyly-Yrjänäisen (2008) mukaan myös perinteisillä menetelmillä voi-

daan saavuttaa käyttökelpoista ja tarkkaa kustannustietoa, mikäli välillisten kus-

tannuksien kohdistamisessa noudatetaan aiheuttamisperiaatetta ja käytetään tar-

peeksi monia kohdistamisperusteita. 

 

Toimintoperusteinen kustannuslaskenta on kehitetty vastaamaan kritiikkiin perin-

teisiä menetelmiä kohtaan (Johnson & Kaplan 1987). Sen lähtökohtana on kohdis-

taa kustannukset toiminnoille, joista ne kohdistetaan laskentakohteille käytön pe-

rusteella (Blocher et al. 2010, s. 129; Horngren 2012, s. 146). Tällaisen laskenta-

mallin avulla on helpompi noudattaa aiheuttamisperiaatetta, joka taasen johtaa 

tarkempaan ja oikeudenmukaisempaan kustannuslaskentaan. Elmezughin (2007) 

väitöskirjan mukaan toimintolaskennan käytön on havaittu vaikuttavan positiivi-

sesti yritysten suorituskykyyn. Elmezughin (2007) väitöskirjassa myös havaittiin, 

että toimintolaskennan yhdistäminen suorituskyvyn mittareihin parantaa yrityksen 

suorituskykyä. Vaikka toimintolaskentaa pidetäänkin yleisesti tarkempana kuin 

perinteisiä menetelmiä, on se saanut tutkijoilta osakseen kritiikkiä monimutkai-

suudesta, järjestelmän implementoinnin kalleudesta ja ajankäytöstä (Wegmann 

2008, s. 4). Osaksi siitä syystä, että toimintolaskentaa pidetään monimutkaisena ja 
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raskaana menetelmänä, ei se ole onnistunut korvaamaan perinteisiä menetelmiä 

(Clinton & White 2012, s. 42). 

 

Kustannuslaskentajärjestelmien kehittyneisyyttä voidaan mitata esimerkiksi välil-

listen kustannuksien kohdistamistapojen perusteella (Drury 2008, s. 61). Mitä 

enemmän järjestelmässä on käytetty eri kustannusaltaita ja kustannusajureita, sitä 

kehittyneempänä sitä voidaan pitää. Kuva 2 on esitettynä karkea jako yksinkertai-

sen ja kehittyneen laskentajärjestelmän välillä. Kyseiset esimerkit kuvaavat järjes-

telmien ääripäitä. Druryn (2008) mukaan organisaatiokohtainen optimi sijoittuu 

useimmiten näiden kahden ääripään välille. Abernethy et al (2001) tutkimuksen 

perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että organisaatiokohtainen optimitilanne si-

joittuu lähemmäs yksinkertaista, mikäli välillisten osuus kokonaiskustannuksista 

on pieni, valmistettavia tuotteita on vähän ja ne ovat hyvin samankaltaisia sekä 

kuluttavat resursseja saman verran. Tällaisissa tilanteissa yksinkertainen järjes-

telmä voi antaa riittävän tarkkaa kustannustietoa päätöksenteon tueksi. Optimi 

sijoittuu lähemmäs kehittynyttä ääripäätä, mikäli välillisten kustannuksien osuus 

kokonaisuudesta on merkittävä, valmistettavia tuotteita on paljon erilaisia ja ne 

käyttävät erimäärän välillisiin kustannuksiin luokiteltavia resursseja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Kustannuslaskentajärjestelmän kehittyneisyys. (Mukaillen Abernethy et 
al. 2001, s. 264; Drury 2012, s. 48) 

 

Yksinkertainen 
- Halpa ylläpitää 

- Ylimalkaiset välillisten kustan-

nuksien kohdistamiset 

- Pieni tarkkuus 

- Virheiden kustannusvaikutus 

suuri 

- Koko tehtaan kattava yleiskus-

tannusallas 

Kehittynyt 
- Kallis ylläpitää 

- Aiheuttamisperiaatteeseen perus-

tuva välillisten kustannuksien 

kohdistaminen 

- Suuri tarkkuus 

- Virheiden kustannusvaikutus 

pieni 

- Useita yleiskustannusaltaita 
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Druryn (2008) mukaan yksinkertaiset järjestelmät ovat halpoja ylläpitää johtuen 

niiden yksinkertaisuudesta, mutta toisaalta laskennassa tapahtuvien virheiden kus-

tannusvaikutus voi olla hyvinkin suuri. Kehittyneet puolestaan vaativat enemmän 

resursseja ylläpitoon, jonka vuoksi niiden käyttäminen on kalliimpaa. Vastaavasti 

johtuen monipuolisesta kustannusajurimäärästä, mahdollisten virheiden kustan-

nusvaikutukset eivät ole niin suuria kuin yksinkertaisilla järjestelmillä.  

2.4 Eri tilaus-toimitusmenetelmät kappaletavaratuotannossa 

 

Tilaus-toimitusmenetelmät kuvaavat sitä, miten yritys tuottaa tuotteen asiakkaalle 

ja mitkä ovat asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa tuotteeseen. Tuotteita valmista-

van yrityksen näkökulmasta termi ”räätälöinti” voidaan selittää neljän toiminnon 

avulla: suunnittelun, valmistuksen, kokoonpanon ja jakelun. Kun yksi tai useampi 

näistä toiminnoista toteutetaan asiakkaan erityistarpeiden pohjalta, eli räätälöidään 

tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaan, voidaan puhua räätälöidystä tuot-

teesta (Forza & Salvador 2007, s. 9-11). Tuotteen räätälöintiasteen voidaan ajatel-

la korreloivan yritykselle sopivan tuotannonohjausmuodon kanssa. Esimerkiksi 

täysin standardituotteille, jossa vaadittavaa räätälöintiä ei juurikaan ole, soveltuu 

varasto-ohjautuva (make-to-stock, MTS) tuotannonohjausmuoto kun taas täysin 

asiakkaan tarpeiden perusteella räätälöidyn tuotteen tuotannonohjaus toteuttaa 

tilauksesta suunniteltavaa (engineer-to-order, ETO) ohjausta. Kuva 3 on havain-

nollistettu tuotteen räätälöinnin laajuuden vaikutusta valmistavan yrityksen tuo-

tantoprosessiin. 

 

Täysin räätälöidyssä tuotteessa asiakkaan tarpeet otetaan huomioon jo suunnitte-

luvaiheesta lähtien. Tämä valmistusstrategia vaatii usein, että valmistava yritys ja 

asiakas tekevät suhteen aikana tiiviimpää yhteistyötä, mutta tuloksena tavoitellaan 

parasta ratkaisua molempien osapuolten kannalta (Forza & Salvador 2007, s. 11). 

Kuten Kuva 3 nähdään, tämän laajuisessa räätälöinnissä tuotteen kaikissa tuotan-

toprosessin vaiheissa otetaan huomioon asiakkaan erityistoiveet. Tyypillisiä tähän 

ryhmään kuuluvia tuotteita ovat teollisuuden koneet ja rakennelmat.  
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Kuva 3. Eri tilaus-toimitusmenetelmät (Mukaillen Lampel & Mintzberg 1996, s. 
24; Forza & Salvador 2007, s. 10) 

 

Kun asiakkaan tarpeet huomioidaan tuotteen valmistusvaiheessa, puhutaan räätä-

löidystä valmistuksesta. Tällöin tuotteiden suunnitteluprosesseissa ei huomioida 

tapauskohtaisesti asiakkaiden tarpeita vaan asiakkaalle tarjotaan eräänlainen tuo-

tepohja, joka voidaan myöhemmin räätälöidä noudattamalla suunnitteluvaiheen 

tiettyjä kriteerejä. Mittatilauskeittiö on esimerkki tämänkaltaisesta tuotteesta. 

Asiakas voi valita mallistosta mieleisensä keittiön, joka tämän jälkeen valmiste-

taan asiakkaan vaatimien mittojen mukaan kuitenkaan muuttamatta keittiön ”pe-

rusrunkoa”. (Forza & Salvador 2007, s. 11) 

 

Räätälöidyssä kokoonpanossa asiakkaan eritystarpeita ei huomioida suunnittelu- 

tai valmistusvaiheessa. Tuotteet muodostuvat standardeista komponenteista, joista 

voidaan koota erilaisia variaatioita asiakkaiden mieltymysten mukaan. Esimerkik-

si tietokoneet ovat tyypillisiä tuotteita tästä ryhmästä. Tietokoneiden ominaisuuk-

sia voidaan muutella erilaisilla komponenteilla asiakkaan halujen ja tarpeiden 
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mukaan. (Forza & Salvador 2007, s. 11) Tietokoneissa perusrunko pysyy samana, 

mutta eri komponenttien yhdistelyillä voidaan tarjota laaja mallisto ominaisuuksil-

taan erilaisia tietokoneita erilaisiin käyttöympäristöihin.     

 

Tuote voidaan räätälöidä myös jakelun suhteen. Tällöin asiakkaan tarpeita ei 

huomioida suunnittelu-, valmistus- tai kokoonpanovaiheessa vaan ainoastaan ja-

kelun toteutuksessa. Tällöin asiakas voi standardoidusta tuotevalikoimasta valita 

itseään miellyttävät tuotteet ja valita tilanteeseen soveltuvan lähetystavan, kuten 

kuljetusmuodon tai pakkauskoon. (Forza & Salvador 2007, s. 12) 

 

Täysin standardin tuotteen tapauksessa asiakkaalla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa 

mihinkään Kuva 3 esitetyistä tuotantoprosessin vaiheista. Tämä ei siis kuitenkaan 

tarkoita, että yritys tarjoaisi vain erittäin yksinkertaisia standardoituja tuotteita, 

vaan yritys voi tarjota hyvinkin laajan valikoiman tuotteita, joista asiakas valitsee 

mieleisensä. Tyypillinen tämänkaltainen tilanne toteutuu isoissa tavaratalomyy-

mälöissä, missä tavaratalon mallistoon voi kuulua tuhansia tuotteita, mutta asiak-

kaan on tehtävä ostopäätös tarjottavien tuotteiden pohjalta. (Forza & Salvador 

2007, s. 12) 
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3 Tuotekustannuslaskentamenetelmät  

3.1 Standardikustannuslaskenta 

 

Standardikustannuslaskenta luokitellaan perinteiseksi kustannuslaskentamenetel-

mäksi. Se on menetelmänä vanha ja aikaisimmat tiedot sen käytöstä sijoittuvat 

1800- ja 1900-luvun vaihteeseen (Fleischman & Tyson 1998, s. 93). De Zoysan ja 

Herathin (2007) tekemän tutkimuksen mukaan se on kuitenkin kustannuslasken-

tamenetelmänä edelleen yleisesti käytössä, eivätkä uudemmat menetelmät ole 

syrjäyttäneet sitä. Marie et al. (2010) tekemän tutkimuksen mukaan 77 prosenttia 

Dubaissa toimivista teollisuusyrityksistä käyttää standardikustannuslaskentaa. 

Badem el al. 2013 antaa samansuuntaisia lukuja. Tutkimuksessa tutkittiin standar-

dikustannuslaskennan käyttöä Turkin autoteollisuudessa. Tutkimuksen mukaan 74 

prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä käytti standardikustannuslas-

kentaa. Standardikustannuslaskennan käyttö oli yleisempää suuremmilla toimijoil-

la kuin pienillä toimittajilla. 

 

Standardikustannuslaskennan perustana on määrä- ja kustannusstandardit. Ne ovat 

toistuvaisluonteisia tavoitteita, jotka asetetaan mahdollisimman tarkkaan ja reaali-

sesti kuvamaan tavoitetasoa. (Simons et al. 2000, s. 123–125) Standardiksi asetet-

tujen määrien ja kustannuksien tarkoituksena on luoda toimintaa ohjaava vaikutus. 

Toimintaa ohjaava vaikutus syntyy, kun standardeihin perustuvia kustannuksia 

verrataan toteutuneisiin kustannuksiin. Mikäli standardit on asetettu siten, että ne 

koetaan liian vaikeiksi saavuttaa, ei tällöin saada ohjaavaa vaikutusta (Hsiao 2006, 

s. 593–596.) Näiden perusteella saadaan muodostettua eroanalyysejä toteutunei-

den ja standardikustannuksien välille. Eroanalyysien tavoitteena on tunnistaa toi-

minnassa olevia kehittämiskohteita, jotta kehitystoimenpiteitä voidaan ohjata oi-

keisiin kohteisiin. Jotta standardeja ja eroanalyysejä voidaan muodostaa, tulee 

laskentakohteiden olla toistuvaluonteisia (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 171). 

 

Vaatimuksena käytettäessä standardikustannuslaskentaa on, että laskentakohde on 

toistuva, koostuu vakioiduista työvaiheista ja sen lopputulos on mitattavissa (Dru-
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ry 2012, s. 424). Tämä tarkoittaa sitä, että laskentakohteita voi olla useita, jos ne 

koostuvat ennalta määritellyistä ja vakioiduista sarjoista. Lopputuloksena on en-

nalta määritettyjen toimintosarjojen summa, joka kuvaa laskentakohteeseen koh-

distuneita kustannuksia. Raon ja Bargerstockin (2011) mukaan standardikustan-

nuslaskenta on kehitetty massatuotantoympäristöön. Tämän vuoksi standardikus-

tannuslaskenta soveltuu parhaiten käytettäväksi teolliseen valmistukseen, joka 

käyttäytyy prosessimaisesti ja työvaiheet sekä tuotteet ovat vakioituja.  

 

3.2 Kustannuspaikkalaskenta 

 

Kustannuspaikkalaskenta on yksi kustannuslaskennan monista muodoista. Kus-

tannuspaikkalaskennassa seurataan kunkin kustannuspaikan aiheuttamia kustan-

nuksia. Kustannuspaikalla tarkoitetaan organisaation pienintä toimintayksikköä tai 

vastuualuetta, jonka kustannuksia seurataan ja rekisteröidään erikseen. (Neilimo 

& Uusi-Rauva 2012, s. 121) 

 

Kustannuspaikkalaskennan tehtävät ja tarkoitus voidaan jakaa kahteen osa-

alueeseen. Ensinäkin kustannuspaikkalaskenta mahdollistaa kustannuspaikoiksi 

luokiteltujen vastuualueiden kustannusseurannan ja sen vertaamisen budjettiin. 

Toisaalta kustannuspaikkalaskennan tärkeänä tehtävänä on luoda edellytykset 

tuotekustannuslaskennalle yleiskustannuksien määrittelyn kautta. (Neilimo & Uu-

si-Rauva 2012, s. 121) 

 

Neilimo & Uusi-Rauvan (2012) mukaan kustannuspaikkajako on aina tilannekoh-

taista, mutta esimerkiksi teollisen yrityksen kustannuspaikat voidaan jakaa karke-

asti viiteen pääalueeseen: 

 

- Yhteiset kustannuspaikat 

- Valmistuksen apukustannuspaikat 

- Valmistuksen pääkustannuspaikat 

- Ainekustannuspaikat 

- Hallinnon ja markkinoinnin kustannuspaikat 
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Yhteisiksi kustannuspaikoiksi luokitellaan sellaiset kustannuspaikat, jotka palve-

levat koko organisaatiota. Näihin kuuluvat esimerkiksi henkilöstöosasto ja varti-

ointi. Valmistuksen apukustannuspaikoiksi luokitellaan sellaiset kustannuspaikat, 

jotka eivät suoranaisesti liittyy tuotteen valmistamiseen, mutta tukevat sitä esi-

merkiksi sovellussuunnittelu, tuotannonohjaus ja koneiden ylläpito. Pääkustan-

nuspaikoilla tarkoitetaan niitä kustannuspaikkoja, jotka osallistuvat tuotteen tai 

palvelun tuottamiseen ja se kohdistuu suoraan tuotteen jalostusarvon kasvattami-

seen. Ainekustannuspaikoilla käsitellään materiaalin hankinta, varastointi ja käsit-

tely. Hallinto ja markkinointi käsittävät johdon, myynnin ja markkinoinnin sekä 

taloustoiminnot. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 121-125) 

 

Kustannuspaikkalaskennassa kustannuksien siirto pääkustannuspaikoille voidaan 

toteuttaa kahdella tavalla: kiinteiden hintojen menetelmällä tai vyörytyksillä. 

Kiinteiden hintojen menetelmässä kustannuspaikolle määritellään veloitushinnat 

ja kustannukset siirretään kustannuspaikalta toiselle näiden hintojen perusteella. 

Vyörytysvaihtoehdossa kustannukset vyörytetään määräajoin apukustannuspai-

koilta pääkustannuspaikoille. Vyörytyksien avulla voidaan laskea yleiskustannus-

lisät esimerkiksi tuotannolle, materiaaleille sekä myynnille että hallinnolle. (Nei-

limo & Uusi-Rauva 2012, s. 121-125) 

 

3.3 Lisäys- ja jakolaskenta 

 

Lisäys- ja jakolaskenta ovat perinteisiksi laskentamalleiksi luokiteltavia menetel-

miä johtuen niiden tavasta kohdistaa välilliset kustannukset laskentakohteille 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 143-144). Lisäyslaskennassa välilliset kustan-

nukset kohdistetaan yksittäiselle laskentakohteelle käyttämällä erilaisia yleiskus-

tannuslisiä (Drury 2008, s. 68-72). Yleiskustannuslisien kohdistamisessa käyte-

tään hyväksi laskentakohteen välittömiä parametreja, kuten valmistuksen kestoa, 

työtunteja tai materiaalin arvoa (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 132).  

 

Jakolaskenta on yksi yksinkertaisimmista tavoista laskea tuotteiden kustannuksia. 

Jakolaskennassa tietyn tarkasteluajanjakson kustannukset jaetaan tarkasteluajan-
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jaksolla valmistetuille tuotteille (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s. 127). Horngre-

nin (2012) mukaan jakolaskenta soveltuu yrityksille, jotka tuottavat yhtä tuotetta 

prosessimaisesti.  

 

Lisäyslaskentaa puolestaan käytetään tilanteissa, joissa laskentakohteita on useita 

ja ne eroavat keskenään toisistaan (Blocher et al. 2010, s. 92). Lisäyslaskenta voi-

daan jakaa vielä kolmeen eri alalajiin riippuen siitä, miten kustannuksia mitataan 

ja käsitellään. Mikäli välittömät ja välilliset kustannukset kohdistetaan laskenta-

kohteelle toteuman mukaan, puhutaan jälkilaskennasta (Neilimo & Uusi-Rauva 

2012, s. 132).  Jälkilaskennassa laskentakauden toteutuneet välilliset kustannukset 

kohdistetaan laskentakohteille toteutuneen toiminta-asteen mukaisesti (Blocher et 

al. 2010, s. 92). Tällaisessa laskennassa toiminta-asteen muutokset vaikuttavat 

laskentakohteelle kohdistettavien välillisten kustannuksien osuuteen. Puhtaassa 

jälkilaskennassa on myös se ongelma, ettei se tarjoa kustannustietoa oikeaan ai-

kaan, vaan toteutuneet kustannukset selviävät vasta laskentahetkellä. Taulukko 3 

on kuvattuna perinteisten kustannuslaskentajärjestelmien jaottelu mittaustavan 

mukaan. 

 

Taulukko 3. Perinteisten kustannuslaskentajärjestelmien jaottelu mittaustavan 
mukaan (Blocher et al. 2010, s. 92) 

Kustannuslaskentajärjes-
telmä 

Välitön ma-
teriaali 

Välitön 
työ 

Yleiskustannus-
lisä 

Toteumaperusteinen Toteutuneet 
kustannukset 

Toteutuneet 
kustannuk-
set 

Toteutuneet kus-
tannukset 

Normaaliperusteinen 
 

Toteutuneet 
kustannukset 

Toteutuneet 
kustannuk-
set 

Ennalta määritetyt 
yleiskustannukset 

Standardiperusteinen Standardit kus-
tannukset 

Standardit 
kustannuk-
set 

Standardit kustan-
nukset 

 

Blocher et al. (2010) mukaan lisäyslaskentaa voidaan myös hyödyntää normaali-

perusteisesti. Tällöin välittömät kustannukset kohdistetaan toteuman perusteella ja 

välilliset kustannukset kohdistetaan perustuen ennalta määritettyihin yleiskustan-
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nuksiin. Tällaisessa menetelmässä arvio laskentakohteen kustannuksista on pa-

remmin saatavilla oikeaan aikaan.  

 

Lisäyslaskennassa voidaan käyttää lisäksi standardeja tai arvioita, jolloin puhu-

taan ennakkolaskennasta (Neilimo & Uusirauva 2012, s. 132). Yhdistämällä stan-

dardeihin perustuvat ennakkolaskelmat ja vertaamalla niitä jälkilaskennassa saa-

tuihin toteutuneisiin kustannuksiin, on kyseessä standardikustannuslaskenta va-

rianssi analyysilla.  

 

Yleiskustannuslisien määrittämisessä voidaan hyödyntää kustannuspaikkalasken-

nan periaatteita. Neilimo & Uusi-Rauvan (2012) mukaan yleiskustannuslisät voi-

daan määrittää absoluuttisina tai suhteellisina lukuina. Yleiskustannuslisien mää-

rittelyssä hyödynnetään pääkustannuspaikalle vyörytettyjä kustannuksia, joiden 

perusteella lasketaan yleiskustannuslisän osuus. Laskennassa pääkustannuspaikan 

välilliset kustannukset jaetaan laskentakauden suoritteiden määrällä. Suoritteet 

voivat olla esimerkiksi konetunteja, jolloin yleiskustannuslisästä tulee absoluutti-

nen luku €/konetunti. Mikäli jakajana käytetään rahamääräisiä suureita, kuten vä-

littömien materiaalien tai työtuntien kustannuksia, tulee yleiskustannuslisästä suh-

teellinen.  

 

Ruotsin ABB Motorsin kustannuslaskentamenetelmä 

Alnestig ja Segerstedt (1996) tutkivat kymmenen Ruotsissa toimivan teollisuus-

yrityksen tuotekustannuslaskentamenetelmiä selvittääkseen minkälaisia kustan-

nuslaskentatapoja on käytössä. Yhtenä tutkimuksen kohteena oli Ruotsin ABB:n 

moottoritehdas, joka tuolloin valmisti moottoreita runkokokoluokissa IEC112-

IEC250. Saman kokoluokan moottoreita valmistetaan myös Vaasassa ja tuotan-

tomenetelmät ovat hyvin samankaltaiset. Suurimpana erona tutkimuksen aikaisen 

Ruotsin ABB:n tuotannon ja Vaasan tämän hetkisen tuotannon välillä on tuottei-

den toimitusprosessi. Ruotsin ABB valmisti tuolloin moottoreista 80 prosenttia 

vakioituna varasto-ohjautuvasti (MTS). Vaasan Motors & Generators liiketoimin-

tayksikkö ei valmista moottoreita lainkaan varasto-ohjautuvasti ja vain noin viisi 

prosenttia valmistettavista moottoreista on vakioituja varastomoottoreita. 
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Ruotsin ABB:n moottoritehtaan tuotekustannuslaskentamenetelmä noudatti tut-

kimuksen aikaan seuraavaa periaatetta:  

 

Välittömät materiaalit 

Materiaaliyleiskustannukset 

Välitön työ 

Tuotannon yleiskustannukset 1 

Välittömät materiaalit, itse valmistettavat komponentit 

Valmistuskustannus 1 

Tuotannon yleiskustannus 2 

Tuotannon standardikustannus 

Myynnin ja hallinnon kustannukset 

Täyskatteellinen standardikustannus 

 

Välittömät materiaalit käsittää ulkopuolisilta hankittavat materiaalit ja ne arvoste-

taan hankintojen keskihinnan mukaisesti. Materiaaliyleiskustannukset käsittävät 

materiaalin hankinnan ja käsittelyn kustannukset. Materiaalit jakautuvat kuuteen 

eri kategoriaan ja kullakin kategorialla on omat yleiskustannuslisäprosentit, jotka 

vaihtelevat 1-14 prosentin välillä. Välitön työ arvostetaan tuotekohtaisten standar-

divalmistusaikojen mukaisesti ja tuntihinta on kyseisen kustannuspaikan palkko-

jen keskiarvo. Tuotannon yleiskustannukset 1 on jaettu kiinteisiin ja muuttuviin 

kustannuksiin. Huolto ja kunnossapito, tarvikkeet ja vyörytykset välillisiltä kus-

tannuspaikoilta, kuten työkalujen huollosta on määritelty muuttuviksi kustannuk-

siksi. Muut tuotantoon liittyvät kustannukset kuten koneiden ja tilojen vuokrat, 

sähkö, palkat, tuotannon hallinta, tuotehallinta ja laadunhallinta käsitellään kiin-

teinä kustannuksina. Nämä kohdistetaan välittömille valmistuksen kustannuspai-

koille prosenttiosuutena välittömistä työkustannuksista. Jokaiselle valmistuksen 

kustannuspaikalle on määritelty omat kohdistusprosentit kiinteille ja muuttuville 

kustannuksille. 

 

Välittömät materiaalit, itse valmistettavat komponentit ovat itse valmistettavien 

komponenttien kustannuksia. Ne koostuvat valmistuskustannus 1:stä ja tuotannon 
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yleiskustannus 2:sta. Valmistuskustannus 1 käsittää materiaalit ja välittömän työn 

osuuden. Tuotannon yleiskustannus 2 kohdistaa itse valmistettaville komponen-

teille tuotannon yleiskustannukset. Se on jaettu kahteen osaan ja nämä kustannuk-

set kohdistetaan komponenteille eri prosenteilla. Itse valmistettavat komponentit 

on myös kategorisoitu sen mukaan, kuinka paljon niiden arvioidaan käyttävän 

yleiskustannuksien resursseja. Jokaiselle kategorialle on määritelty omat prosentit. 

Myynnin ja hallinnon kustannukset sisältävät lisäksi rahti- ja pakkauskustannukset 

ja se kohdistetaan tuotteille prosentilla tuotannon standardikustannuksista. Yleis-

kustannuksien kohdistamisessa käytettävät prosentit määritellään vuodeksi kerral-

laan budjetoitujen kustannuksien avulla.  

 

ABB Motors & Generators liiketoimintayksikön kustannuslaskentamenetelmä on 

hyvin samankaltainen Alnestigin ja Segerstedtin (1996) kuvaaman kustannuslas-

kentamenetelmän kanssa. Tuotteiden räätälöintiasteessa on kuitenkin suuri ero 

näiden yksiköiden välillä. Kun Ruotsissa 80 prosenttia vakiomoottoreita varasto-

ohjautuvasti, on Vaasassa vakiomoottoreiden osuus vain noin viiden prosentin 

luokkaa. Tästä syystä välillisten kustannuksien kohdistaminen on Ruotsin kaltai-

sessa tuotannossa helpompaa kuvatulla kustannuslaskentamenetelmällä, koska 

erilaisten tuotteiden määrä on rajallisempi.   

 

3.4 Toimintolaskenta 

 

Toimintoperusteisessa kustannuslaskennassa tuotteen sijaan huomiota kiinnitetään 

yrityksen eri toimintoihin. Jotta toiminnot voidaan suorittaa, tarvitaan resursseja, 

jotka taas aiheuttavat kustannuksia. Kustannukset kohdistetaan alkuun näille re-

sursseille, joista ne kohdistetaan taas niille toiminnoille, jotka resursseja käyttävät. 

Toimintojen kustannukset kohdistetaan tuotteille resurssien ja toimintojen kautta, 

hyväksikäyttäen toimintoajureita. (Neilimo & Uusi-Rauva 2012, s.145) 

 

Toimintolaskennassa selvitetään aluksi kunkin resurssin kustannukset. Resurssien 

kustannuksien selvittämisessä käytetään apuna kustannusaltaita. Kustannusaltaat 

sisältävät samantyyppisten resurssien kustannukset. Kustannusaltaiden määrä on 
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tapauskohtaista, mutta niiden määrän tulee olla sellainen, että resurssien kustan-

nukset voidaan kohdistaa toiminnoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tästä 

syystä kustannusaltaisiin ei saisi kohdistaa liian erityyppisiä kustannuksia. Kus-

tannusaltaista kustannukset kohdistetaan kustannusajureiden avulla toiminnoille. 

Toiminnoilta kustannukset kohdistetaan laskentakohteelle käyttämällä toiminto-

ajureita. Käytännössä toimintoajurit kertovat, kuinka paljon laskentakohde käyttää 

kyseistä toimintoa. Esimerkiksi maalauksessa maalaa-toiminnon kustannukset 

voidaan kohdistaa käyttämällä toimintoajurina maalauspinta-alaa. (Horngren et al. 

2012, s. 140-154) 

 

Toimintoperusteista kustannuslaskentaa pidetään yhtenä suurimmista laskenta-

toimen innovaatioista (Gupta & Gunasekaran 2005, s. 345). Sitä on tutkittu aka-

teemisessa kirjallisuudessa paljon sen julkaisun jälkeen ja sen on todistetusti osoi-

tettu parantavan yrityksen taloudellista suorituskykyä (Cagwin & Bouwman 2002 

s. 27-28). Toimintolaskenta tarjoaa myös perinteisiä menetelmiä tarkempaa kus-

tannustietoa (Axelsson et al. 2002, s. 56). Tarkemman kustannustiedon saaminen 

kuitenkin vaatii toimintolaskennalta onnistuneen käyttöönoton. On myös olemassa 

useita tutkimuksia siitä, miten yritykset ovat luopuneet toimintolaskennan käyt-

töönotosta, johtuen sen monimutkaisuudesta ja aika- sekä resurssivaatimuksista 

(Stratton et al. 2009, s. 31). Toimintolaskentaa on otettu aktiivisesti käyttöön, 

mutta silti se ei ole onnistunut saavuttamaan niin suurta jalansijaa kuin voisi olet-

taa.  

 

Toimintoperusteinen kustannuslaskenta on menetelmänä raskaampi kuin perintei-

set kustannuslaskentamenetelmät, jonka vuoksi sen käyttöön siirtymistä tulee har-

kita esimerkiksi siitä saatavien hyötyjen ja kehitykseen sitoutuneiden kustannus-

ten vertailulla (Schoute 2009, s. 211–212). Drury ja Tayles (2005) tutkimuksen 

mukaan monimutkaisen kustannuslaskentajärjestelmän käyttäminen yhdistettynä 

suureen tuotemäärään ja räätälöityihin tuotteisiin ei välttämättä ole kustannuste-

hokasta. Sen sijaan yksinkertaisemmilla menetelmillä kuten standardikustannus-

laskennalla voi saavuttaa paremman kustannus-hyötysuhteen. Myös Schouten 

(2011) tekemä tutkimus antaa samansuuntaisia viitteitä. Schoute (2011) tutki toi-
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mintolaskennan käyttöä ja sen yhteyttä tuotevalikoimaan ja valmistusmenetelmiin 

191:ssä hollantilaisessa keskisuuressa yrityksessä. Tutkimuksessa selvisi, että 

toimintolaskennan käyttö oli suurinta sellaisissa yrityksissä, joissa tuotevalikoi-

man määrä oli otoksen keskitasoa. Sellaisissa yrityksissä, joissa tuotevalikoima oli 

hyvin suuri käytettiin yksinkertaisempia menetelmiä.  

 

Toimintolaskennan tarkoituksena on nimenomaan parantaa kustannuslaskennan 

tarkkuutta paremman syy-seuraussuhteen avulla. Tästä on hyötyä varsinkin monia 

erilaisia tuotteita valmistavan yrityksen näkökulmasta. Kuitenkin edellisessä kap-

paleessa esiteltyjen tutkimuksien perusteella voidaan havaita, että toimintolasken-

ta ei välttämättä ole paras vaihtoehto yrityksille, joiden tuotevalikoima on erittäin 

suuri ja tuotteet valmistetaan pitkälti asiakaskohtaisesti räätälöityinä. Tällaisissa 

tilanteissa toimintolaskennasta tulee helposti niin raskas ja työläs ylläpidettävä, 

että yksinkertaisemmilla laskentamenetelmillä päästään parempaan kokonaistu-

lokseen. 

 

Toimintolaskenta on saanut myös paljon kritiikkiä sen monimutkaisuudesta ja 

käytön kalleudesta. Myös sen kehittäjät ovat vastanneet kritiikkiin yksinkertais-

tamalla toimintolaskentaa aikaperusteiseksi toimintolaskennaksi. Aikaperusteises-

sa toimintolaskennassa käytetään kustannuksien kohdistamisessa aikaperusteisia 

kustannusajureita, jotka perustuvat arvioihin ja mitattuihin aikoihin. (Kaplan & 

Anderson 2003, s. 5) 

 

3.5 Hyvän Excel-mallin ominaisuudet 

 

Erilaisia Excel-malleja voidaan rakentaa lukematon määrä eri käyttötarkoituksiin. 

Senguptan (2004) mukaan hyvät mallit voidaan kuitenkin tunnistaa tiettyjen yh-

teisten ominaisuuksien perusteella. Mallia luotaessa on erityisen tärkeää, että 

huomiota kiinnitetään näihin ominaisuuksiin. Toiminnaltaan onnistunut malli on 

tehokas ja helppo käyttää sekä sen käyttäjän aikaa ei kulu virheiden etsimiseen tai 

korjaamiseen. Mallin suunnitteluvaiheessa on lisäksi hyvä huomioida sen tulevat 

käyttäjät ja käyttöympäristö. Mikäli mallista suunnitellaan tulevan avaintyökalu 
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liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa, tulee mallin kehityksestä, testaamises-

ta ja seurannasta huolehtia organisaatiossa sen tason mukaisesti (Izza 2014, s. 4).  

 

Mallin tulee olla realistinen ja sen tietojen tulee vastata mahdollisimman hyvin 

todellisuutta. Tämä edellyttää sitä, että malliin sisällytettävien oletusten, mittasuh-

teiden ja syötteiden tulee pohjautua mahdollisimman tarkasti todellisuuteen. (Sen-

gupta 2004, s. 119) Realistisesti rakennettu malli lisää sen luotettavuutta ja mah-

dollistaa mallin hyödyntämisen päätöksentekoa vaativissa tilanteissa.  Mikäli mal-

lin käyttämät tiedot ovat vääristyneitä tai eivät mukaile todellisuutta, voi mallin 

käyttö tällöin aiheuttaa käyttäjässä harhaanjohtavia päätelmiä. Harhaanjohtavien 

tietojen vuoksi, käyttäjä saattaa tehdä liiketoiminnan kannalta epäedullisia suunni-

telmia ja päätöksiä. Mallin tulee olla myös mahdollisimman hyvin testattu, jotta 

voidaan välttyä esimerkiksi virheellisten kaavaviittauksien aiheuttamilta virheiltä.  

 

Mallin rakenteen tulee olla joustava ja helposti käyttötarkoituksen mukaan muun-

neltavissa oleva. Mitä monipuolisemmin mallista voidaan hakea tietoa, sitä käy-

tännöllisempi se on. (Sengupta 2004, s. 120) Helppokäyttöisyys on myös erittäin 

tärkeä ominaisuus Excel-mallille. Helppokäyttöisyyttä lisäävät selkeät ohjeet ja 

selvitykset mallin toiminnasta. Myös esimerkiksi värikoodit eri syöttösoluille ja 

yhdenmukaisuus lisäävät helppokäyttöisyyttä. Mallin helppokäyttöisyyttä ja jous-

tavuutta voidaan lisätä pitämällä mallin syöttösoluihin sisällytettävät lausekkeet 

lyhyinä (Izza 2014, s. 10). Kun kaavat pysyvät lyhyinä ja yksinkertaisina, on käyt-

täjän silloin helpompi ymmärtää mistä luvut muodostuvat. Lisäksi virheiden ilme-

tessä on ne todennäköisesti helpommin löydettävissä.  

 

Excel-malliin on hyvä sisällyttää mahdollisimman vähän kaavoja ja koodeja, joi-

hin on sisällytetty staattisia numeroita eli ”kovakoodeja”. Näiden muuttaminen 

jälkeenpäin on työlästä. Sen sijaan muuttujat tulee sijoittaa koodin tai kaavan ul-

kopuolelle, jolloin muuttujien muuttaminen on yksinkertaista jälkikäteen. Mallin 

rakentaminen tulee olla dokumentoitu siten, että se on muokattavissa vaikka alku-

peräinen käyttäjä ei enää olisi sitä päivittämässä. (Sengupata 2004, s. 121-122)  
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4 Liiketoimintayksikön esittely 

4.1 Yleisesittely 

 

ABB-yhtymä  

ABB on sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, joka työllistää maailman-

laajuisesti noin 150 000 henkilöä yli 100:ssa eri maassa.  ABB-yhtymä on perus-

tettu vuonna 1988, kun ruotsalainen Asea ja sveitsiläinen Brown Boveri yhdistivät 

sähkötekniset liiketoimintansa. Vuonna 2013 yhtymän liikevaihto oli noin 42 mil-

jardia Yhdysvaltain dollaria. Suomessa ABB työllistää noin 5500 henkilöä yli 

30:llä paikkakunnalla. Suomessa toimivan ABB Oy:n liikevaihto on noin 2,3 mil-

jardia euroa ja tuotekehitykseen käytetään vuosittain noin 190 miljoonaa euroa. 

Taulukko 4 ja Taulukko 5 on esitettynä ABB-yhtymän ja ABB Oy:n avainlukuja. 

Tehdaskeskittymät toimivat Helsingissä, Porvoossa ja Vaasassa. ABB Oy on 

myös yksi suomen suurimmista teollisista työnantajista. (ABB, 2014) 

 

Taulukko 4. ABB-yhtymän avainlukuja 

ABB-yhtymä 2013 2012 

Tilaukset 38 896 miljoonaa US$ 40 232 miljoonaa US$ 

Liikevaihto 41 848 miljoonaa US$ 39 336 miljoonaa US$ 

Operatiivinen EBITDA 6 075 miljoonaa US$ 5 555 miljoonaa US$ 

Henkilöstö 147 700 146 100 

 

Taulukko 5. ABB Oy:n avainlukuja 

ABB Oy  2013 2012 

Tilaukset 2 229 miljoonaa € 2 474 miljoonaa € 

Liikevaihto 2 293 miljoonaa € 2 360 miljoonaa € 

Operatiivinen EBIT 325 miljoonaa € 325 miljoonaa € 

T&K 193 miljoonaa € 184 miljoonaa € 

Henkilöstö 5 380 6 601 
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ABB:n liiketoiminta koostuu viidestä divisioonasta, jotka ovat Power Products, 

Power Systems, Discrete Automation and Motion, Low Voltage Products ja Pro-

cess Automation. Power Products-divisioona keskittyy tuottamaan tuotteita ja 

elinkaareen liittyviä palveluita voimansiirtoon ja sähkönjakeluun. Divisioonan 

liiketoimintayksiköt valmistavat muuntajia, suur- ja keskijännitekojeistoja, katkai-

sijoita, releitä, kaapeleita sekä komponentteja. Power Systems-divisioona on kes-

kittynyt tarjoamaan voimansiirtoon, voimantuotantoon ja sähkönjakeluun liittyviä 

palveluita ja ratkaisuja. Discrete Automation and Motion-divisioona tarjoaa tuo-

tanto- ja energiatehokkuutta lisääviä tuotteita, palveluita ja järjestelmiä. ABB Oy 

Motors & Generators Vaasan liiketoimintayksikkö on osa tätä divisioonaa. Low 

Voltage Products-divisioona valmistaa pienjännitteisiä tuotteita teollisuuden ja 

kotitalouksien tarpeisiin. Process Automation-divisioona on keskittynyt teollisuu-

den ja sähkölaitoksien energiatehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen, tuot-

tamalla erialaisia tuotteita ja järjestelmiä. (ABB, 2014) 

 

ABB Motors & Generators liiketoiminta 

ABB on maailman johtava sähkömoottori- ja generaattorivalmistaja. ABB Oy 

Motors & Generators liiketoimintayksikkö kehittää ja valmistaa moottoreita ja 

generaattoreita kaikille teollisuuden aloille ja sovelluksiin maailman laajuisesti. 

Suomessa yksikön tehtaat sijaitsevat Vaasassa ja Helsingissä. Suomessa Motors & 

Generators liiketoimintayksikkö panostaa korkean hyötysuhteen moottoreiden ja 

generaattoreiden tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Helsingin moottoritehdas on 

keskittynyt kehittämään ja valmistamaan korkeajännitemoottoreita ja diesel-

generaattoreita sekä kestomagneettimoottoreita. Vaasan Motors & Generators-

yksikössä valmistetaan pienjännitemoottoreita ja tehtaalla on maailmanlaajuinen 

vastuu ABB:n räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottoreiden valmistamises-

ta sekä kehittämisestä. (ABB, 2014) 

 

4.2 Tuotteet ja asiakkaat 

 

Vaasan Motors & Generators on keskittynyt valmistamaan valurautarunkoisia 

pienjännitemoottoreita runkokoosta IEC 280 runkokokoon IEC 450. Räjähdysvaa-
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rallisten tilojen moottoreita valmistetaan IEC 71-450 runkokoossa. Kaiken kaikki-

aan Vaasan tehtaalla valmistetaan moottoreita 16:ssa eri runkokoossa. IEC-

standardin mukaisesti runkokoko ilmoitetaan moottorin akselin korkeudella moot-

torin kiinnityskohdasta. Esimerkiksi runkokoon ollessa IEC 280 on akselin keski-

kohdan korkeus kiinnityspinnasta 280 millimetriä.  

 

Vaasan moottoritehtaalla valmistetaan moottoreita pääasiassa asiakastilauksien 

mukaisesti. Noin 95 prosenttia valmistettavista moottoreista on valmistettu tilaus-

ohjautuvasti räätälöitynä asiakkaan tarpeiden mukaisiksi. Varastoon valmistetta-

vien vakiomoottoreiden osuus on noin viiden prosentin luokkaa. 

 

Kunkin valmistetun moottorin taustalla on vakioksi luokiteltava moottorirakenne. 

Moottoreiden räätälöinti tapahtuu varianttikoodien avulla. Osa varioitavista omi-

naisuuksista voidaan toteuttaa jo valmistettuihin vakiomoottoreihin keskusvaras-

tolla. Vakiomoottoreihin tehtävät räätälöinnit ovat pääsääntöisesti pieniä helposti 

vaihdettavien osien muutoksia. Vakiomoottorin räätälöinti on riippuvainen moot-

torin mallista ja koosta, eikä kaikkia räätälöintejä voida tehdä jo valmiille mootto-

rille. Suuremmat sekä useampia räätälöitäviä kohteita vaativat moottorit valmiste-

taan asiakastilauksien mukaan suoraan tehtaalla. Useimmille räätälöitävälle omi-

naisuudelle on oma varianttikoodi. Variantit voivat olla esimerkiksi erikoisvärejä, 

tarkempia testiraportteja, erilaisia jäähdytysratkaisuja tai laakerointia.  

 

Vaasassa moottoreiden valmistus on jakautunut Kuva 4 mukaisesti kolmeen eri 

toimitusprosessiin. Varastomoottorit valmistetaan ATO-periaatteen mukaisesti. 

ATO-prosessissa moottorit voidaan valmistaa nopeasti noin kahden viikon toimi-

tusajalla. ATO-prosessiin soveltuvien moottoreiden tuotekoodit ja sallitut variantit 

on tarkkaan määritelty SAP-toiminnanohjausjärjestelmässä. ATO-prosessilla val-

mistettavien moottoreiden osuus on noin viiden prosentin luokkaa Vaasassa val-

mistettavista moottoreista. Tämän tilausprosessin nopeus perustuu valmiiseen 

moduuli- ja tuoterakenteeseen sekä varastokomponentteihin. ATO-prosessin 

moottorit ohittavat tilusprosessissa mekaanisen suunnittelun.  
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Kuva 4. Eri tilausprosessien osuus valmistettavista moottoreista 

 

Toinen Vaasan moottoritehtaan käyttämistä tilausprosesseista on MTO-prosessi. 

Tämän prosessityypin osuus moottoreiden valmistuksessa on noin 15-20 prosentin 

luokkaa. MTO-prosessi on verrattain samankaltainen ATO-prosessin kanssa. Tä-

hän prosessiin ohjataan moottorit, joiden rakenne pystytään määrittelemään auto-

maattisesti ilman erillistä suunnittelua. Moottoreiden rakenteet voivat olla tässä 

prosessissa joko kiinteästi määriteltyjä tai automaattisesti konfiguraation läpäis-

seitä rakenteita. Suurin ero ATO-prosessin moottoreihin tulee komponenttien va-

rastoinnista. MTO-prosessin moottoreiden kaikki komponentit eivät ole varasto-

ohjautuvia, vaan osa ohjautuu moottoritilauksien mukaisesti. 

 

Kolmas tilausprosessi on ETO. Noin 75 prosenttia moottoreista valmistetaan tä-

män menetelmän mukaisesti. Tuotteet jotka eivät läpäise ATO- ja MTO-

prosessien vaatimuksia ohjautuvat ETO-prosessiin. Tämän prosessin moottorit 

vaativat aina tilauskohtaista suunnittelua. Tilauskohtaisen suunnittelun osuus 

vaihtelee huomattavasti tilauksittain aina muutamasta minuutista viikkoihin. Yk-

sikön tavoitteena on vähentää tilauskohtaisen suunnittelun tarvetta ja pyrkiä li-

säämään MTO-prosessin osuutta. Mittaustavasta johtuen MTO-prosessiin kuulu-

vien tuotteiden prosentuaalinen osuus ei kuitenkaan ole merkittävästi kasvanut, 

ATO	  

MTO	  

ETO	  
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vaikka moottoreiden konfiguroitavuus on kasvanut. Konfiguroitavuuden lisään-

tyminen sen sijaan näkyy jo suunnitteluosaston tuottavuusmittareissa ja tuotta-

vuuden parantumisena. 

 

4.3 Moottoreiden valmistus ja rakenne 

 

Moottorin kustannuksien muodostuminen on helpommin ymmärrettävissä, mikäli 

ensin tunnetaan moottorin pääkomponentit sekä niiden valmistusprosessi. Kuva 5 

on kuvattuna IEC-standardin mukaisen M3BP 315 moottorin halkileikkauskuva, 

johon on merkitty moottorin pääkomponentit. M3BP 315 moottori on prosessi-

moottori, jonka runkokoko on IEC 315.  

 

 
Kuva 5. M3BP 315 moottorin halkileikkauskuva, johon merkittynä tärkeimmät 
komponentit 
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Staattori ja roottori ovat sähkömoottorin komponentteja, joilla muunnetaan sähkö-

energia liike-energiaksi. Roottorilla tarkoitetaan moottorin pyörivää osaa. Tyypil-

lisessä pienjänniteoikosulkumoottorissa roottori koostuu ohuista muotoon leika-

tuista sähkölevyistä, alumiinivalusta ja akselista. Alumiinivalu voidaan korvata 

myös kuparista valmistetuilla tangoilla. Staattori koostuu roottorin tapaan pääl-

lekkäin asetelluista eristetyistä ja uritetuista sähkölevyistä. Staattorin uriin asenne-

taan useita kierroksia eristettyä kuparilankaa, jota kutsutaan staattorin käämityk-

seksi. Käämityksen tarkoituksena on luoda vaihtuva magneettikenttä, joka saa 

aikaan roottorin pyörimisliikkeen. Liittimien avulla staattorin käämitys yhdiste-

tään sähköverkkoon. 

 

Kuva 6 on esitettynä moottoreiden valmistusprosessi. Moottoreiden tuotannon 

ensimmäinen vaihe on staattorin ja roottorin sähkölevyjen valmistaminen. Tätä 

vaihetta kutsutaan uritukseksi. Urituksessa rullalla oleva ohut sähkölevy leikataan 

muotoon ja uritetaan automatisoidulla rei’ityskoneella tai uritusautomaateilla. 

Kone valmistaa samanaikaisesti staattorin ja roottorin sähkölevyt, jonka ansiosta 

säästetään aikaa ja materiaalihukkaa. Pienivolyymisten sekä erikoisstaattoreiden 

ja -roottoreiden sähkölevyt valmistetaan erillisillä levyautomaateilla. Tämän jäl-

keen uritetut ja muotoon leikatut sähkölevyt siirretään välivarastoon odottamaan 

staattorin ja roottorin valmistuksen seuraavaa vaihetta. 

 

Roottorin valmistuksen vaiheet vaihtelevat riippuen roottorin tyypistä. Tässä työs-

sä esitellään alumiinivaluroottorin valmistamisen, koska se on yleisimmin käytet-

ty roottorityyppi. Alumiinivaluroottorin valmistuksessa roottorin sähkölevyt lado-

taan päällekkäin ja siirretään valimoon valua varten. Valussa sähkölevyssä olevat 

reiät täyttyvät sulalla alumiinilla muodostaen alumiinisen oikosulkuhäkin sähkö-

levyjen sisälle. Roottoripaketin valun jälkeen asennetaan roottorin koneistettu 

akseli puristamalla. Tämän jälkeen roottorin sähkölevyjen ulkopuoleinen pinta 

tasoitetaan sorvaamalla sekä tarkastetaan roottorin tasapainotus.  
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Kuva 6. Moottoreiden valmistusprosessi 

 

Staattoripaketin valmistusprosessi on hyvin samankaltainen roottoripaketin kans-

sa. Staattorin sähkölevyt ladotaan päällekkäin, puristetaan tiivisti kasaan ja paketti 

sidotaan kiinni, joko hitsaamalla tai metallisella sidontanauhalla. Tämän jälkeen 

staattoripaketin ulkopuoli koneistetaan tasaiseksi, jotta runkoonpuristus on mah-

dollista. Kun staattoripaketti on koneistettu, siirretään se käämintään. Käämintä 

koostuu kolmesta vaiheesta: eristevalmistus, kelaus ja käämintä. Eristevalmistuk-

sessa valmistetaan staattorin uriin eristeet, jotka eristävät käämilangat staattoripa-

ketin sähkölevyistä. Kelauksessa staattorin käämilangat kelataan koneellisesti 

nippuihin käämintää varten. Kääminnässä ensimmäiseksi asennetaan eristeet 

staattoripaketin uriin. Tämän jälkeen kelauksesta tulleet käämilankavyyhdit asen-

netaan staattoripaketin uriin. Kääminnän aikana asennetaan myös tarvittavat antu-

rit ja muut staattorin mittauslaitteet. 



   47 

 

 

 

Seuraavaksi staattori ja joissain tapauksissa roottori kyllästetään hartsilla, jonka 

tarkoituksena on lisätä moottorin sähköistä eristystä, mekaanista kestävyyttä ja 

lämmön johtumista. Kyllästäminen voidaan toteuttaa kolmella tavalla: tyhjiössä, 

valuttamalla tai upottamalla. 

 

Moottorin runko ja päätylevyt eli laakerikilvet ovat tyypillisesti valuraudasta val-

mistettuja. Yhteensopivuuden ja tiukkojen liitosten saavuttamiseksi runkojen ja 

päätyjen tarvittavat pinnat koneistetaan. Rungon sisäpinta koneistetaan, jotta run-

koon puristuksessa staattoripaketin ja rungon väliin saadaan tiukka liitos. 

 

Kokoonpanossa staattori kytketään liittimiin. Tämän jälkeen roottori asennetaan 

staattorin sisälle ja kiinnitetään laakerikilvet sekä laakerit. Kokoonpanon jälkeen 

moottori kytketään testauspenkkiin ja sen toiminta testataan. Tämä testaus tehdään 

kaikille moottoreille laadun varmistamiseksi.  

 

Testauksen jälkeen moottori ja siihen kiinnitettävät osat maalataan vaatimuksien 

mukaisesti. Maalauksesta moottorit siirtyvät täydennykseen, jossa niihin asenne-

taan vielä puuttuvat osat, kuten esimerkiksi tuulettimet ja erikoisvarusteet. Täy-

dennyksen jälkeen moottori on valmis pakattavaksi tai joissain tapauksissa se siir-

retään erilliselle testausalueelle. Testausalueella moottorille voidaan suorittaa 

asiakasvaatimuksien mukaisia testejä ja varmentaa tiettyjen vaatimuksien täytty-

minen. Testauksen jälkeen moottorit pakataan ja lähetetään keskusvaraston kautta 

asiakkaille.   
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5 Kustannuslaskenta ja –johtaminen liiketoimintayksikössä  

5.1 Kustannuslaskentamenetelmät ja -käytännöt 

 

ABB Motors & Generators liiketoimintayksikössä tuotekustannuslaskenta on to-

teutettu SAP:n kustannuslaskentamoduulissa. Kustannuslaskennassa hyödynne-

tään moottoreiden tuoterakennetta. SAP:n laskentamoduuli kohdistaa tuotteille 

välittömät sekä osan välillisistä kustannuksista käyttäen hyväksi järjestelmässä 

olevaa tietoa. Kustannuslaskentaperiaatteet ja kustannuksien kohdistaminen tuot-

teille noudattaa lisäyslaskennan mukaista menetelmää. Käytetty menetelmä ei 

kuitenkaan noudata mittaustavan mukaista perinteistä jaottelua, vaan se on yhdis-

telmä toteuma-, normaali- ja standardiperusteisesta järjestelmästä. 

 

Moottorikohtainen tuoterakenne perustuu vakiomoottoreiksi luokiteltavien moot-

toreiden määriteltyyn rakenteeseen, jota muokataan varianttikoodeilla. Jokaisen 

kaupan yhteydessä myytävälle moottorille luodaan järjestelmään tuoterakenne. 

Uusi rakenne luodaan, mikäli samanlaista moottoria ei ole myyty aiemmin tai 

varianttikonfiguraattori ei pysty luomaan moottorille rakennetta. Moottoreiden 

kustannustuoterakenne sisältää suurimman osan moottorin valmistamiseen käytä-

tettävistä komponenteista. Moottorin kustannusrakenne toimii tuotekustannuslas-

kennan perusteena. Sen perusteella kohdistetaan materiaalikustannukset, työkus-

tannukset ja välilliset kustannukset. Rakenne määrää myös sen, minkä kustannus-

paikan mukaan kustannuksia kohdistetaan.  

 

Motors & Generators liiketoimintayksikkö on jaettu kustannuspaikkoihin. Tuo-

tannon kustannuspaikat jakautuvat tuotantolinjoittain. Yhdellä tuotantolinjalla 

voidaan valmistaa yhtä tai useampaa määriteltyä runkokokoa. Komponenttien 

valmistus on myös jaettu eri kustannuspaikoiksi sen perusteella, mitä komponent-

teja siellä valmistetaan. 
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Yksittäisten moottoreiden kustannuslaskennassa kohdistetaan moottoreille välit-

tömät kustannukset sekä tuotannon välillisiä kustannuksia. Tuotekustannuslasken-

ta noudattaa seuraavaa rakennetta: 

 

Välittömät materiaalit 

Muut välittömät materiaalit 

Materiaalin yleiskustannuslisä 

Välitön työ 

Tuotannon yleiskustannuslisä 

 

Välittömät materiaalikustannukset sisältävät ulkopuolelta hankittavien materiaali-

en kustannukset. Ostajat ostavat materiaalit toimittajilta ja muuttavat hankintahin-

nan SAP-järjestelmään tilausvahvistuksen yhteydessä. Kuukausittain SAP:ssa 

ajetaan standard cost estimate-ajo, joka laskee toteutuneiden hankintahintojen 

perusteella materiaalille liukuvan keskihinnan. Mikäli samalla materiaalilla on 

useita toimittajia, otetaan huomioon myös se missä suhteessa materiaalia hanki-

taan kyseisiltä toimittajilta ja tällöin käytetään painotettua keskiarvoa. Näiden 

perusteella järjestelmä kohdistaa moottorin rakenteella oleville komponenteille 

niiden aiheuttamat kustannukset.  

 

Osa moottorin valmistamiseen käytettävistä komponenteista ja raaka-aineista on 

jätetty yksinkertaistamisen vuoksi pois kustannusrakenteelta. Nämä materiaalit 

ovat pääosin sellaisia varastomateriaaleja, jotka luokitellaan yleistarvikkeiksi ja -

osiksi. Näitä osia ja tarvikkeita kutsutaan yksikössä bulkkimateriaaleiksi. Bulkki-

materiaaleja ei kirjata varastosaldoille vaan ne kohdistetaan muut välittömät mate-

riaalit -tilille. Tämän ratkaisun vuoksi kustannuksien kohdistaminen suoraan tuot-

teille käytön mukaan ei ole mahdollista nykytilanteessa. Yksikössä tällaisia bulk-

kikomponentteja ja raaka-aineita ovat esimerkiksi erilaiset kokoonpanossa käytet-

tävät pultit ja mutterit, maalauksessa käytettävät maalit, sekä staattorin ja mahdol-

lisesti roottorin kyllästämiseen käytettävä hartsi sekä eristeet. Yhteistä näille tar-

vikkeille on niiden tarkan kohdistamisen aiheuttama vaikeus. Näiden materiaalien 

lisäksi moottorin kustannusrakenteelta voi tapauksista riippuen puuttua myös mui-
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ta komponentteja. Moottoreiden suunnittelun osaluettelosta nämä komponentit 

löytyvät, mutta kustannusrakenteessa ne kohdistetaan käyttämällä muut välittömät 

materiaalit -kustannuslisäprosenttia. 

 

Bulkkimateriaalit ja ne materiaalit, joita ei olla sisällytetty moottorin kustannusra-

kenteelle kohdistetaan moottorille muut välittömät materiaalit -

kustannuslisäprosentilla. Lisäprosentti on kaikille moottoreille sama. Se sisältää 

edellisessä kappaleessa esiteltyjen materiaalien lisäksi myös rahtikustannukset 

Vaasan tehtaalta keskusvarastolle Saksaan. Rahti muodostaakin verrattain suuren 

osuuden lisäprosentin sisältämistä kustannuksista.  

 

Muut välittömät materiaalit -kustannuslisäprosentin suuruus perustuu kirjanpidon 

ja kustannuslaskennan materiaalikustannuksien väliseen eroon. Se asetetaan siten, 

että se kattaa kirjanpito- ja kustannuslaskentajärjestelmän materiaalikustannuksien 

erotuksen. Prosentin paikkansa pitävyyttä seurataankin vain edellä mainitulla ta-

solla ja sen suuruus perustuu enemmän tai vähemmän yleiseen tuntemukseen las-

kennan oikeellisuudesta. Tuotekohtaisella tasolla lisäprosentin oikeellisuuden tar-

kastelu on harvinaisempaa. 

 

Välittömän työn kohdistaminen moottoreille perustuu standardoituun työvaihei-

den kuluttamaan aikaan. Kullekin runkokoolle on määritelty eri työvaiheisiin ku-

luva aika perustuen osittain mitattuun ja osittain arvioituun aikaan. Runkokooit-

tain määritelty aika on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta sama kaikille ky-

seisen runkokoon moottoreille. Poikkeuksen tekevät jotkin varianttikoodit mootto-

rin rakenteella. Tällaisissa tilanteissa varianttikoodi kohdistaa moottorille kiinteän 

lisäajan, joka riippuu siitä minkälaisen työvaiheen variantin toteuttaminen aiheut-

taa. Yleisin lisätyö on moottorikokokohtainen asenna-asennustyövaihe, joka on 

samansuuruinen saman runkokokoluokan moottoreilla.  Mikäli varianttikoodilla 

määritellään moottorille erikoismaalaus, joka toteutetaan alihankintana, kohdiste-

taan moottorille komponenttien keräämisestä ja pakkaamisesta syntyvä kiinteän 

suuruinen lisäaika.  
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Työkustannuksien perustana olevissa työvaiheajoissa huomioidaan jalostavaan 

työhön sekä erilaisiin valmisteleviin ja ylläpitäviin töihin kuluva aika. Välittömän 

työn tuntikustannus on määritelty kustannuspaikoittain. Tuntikustannus on muo-

dostettu kunkin kustannuspaikan henkilöiden keskimääräisestä palkasta, joka si-

sältää henkilösivukulut. Järjestelmä laskee välittömän työn kustannuksen kerto-

malla vaihetyöajan tuntikustannuksella. Työvaiheiden keston oikeellisuutta pyri-

tään tarkkailemaan vuositasolla vertaamalla kustannuspaikkakohtaisesti toteutu-

neita aikoja järjestelmän laskennallisiin aikoihin. Mikäli eroja havaitaan, pyritään 

ne korjaamaan työvaiheajoitukseen.  

 

Liiketoimintayksikkö käyttää välillisten kustannusten kohdistamiseen moottoreille 

tuotannon yleiskustannus- ja materiaaliyleiskustannuslisäprosenttia. Näiden avulla 

kohdistetaan tuotteen valmistamiseen liittyvien välillisten toimintojen kustannuk-

set. Molemmat lisäprosentit ovat yhtä suuret, mutta niiden laskentaperusteet eroa-

vat toisistaan. 

  

Tuotannon yleiskustannuslisäprosentti määräytyy kustannuspaikan mukaisesti. 

Yksiköllä on käytössä kaksi erisuuruista tuotannon yleiskustannuslisäprosenttia. 

Toinen on itse valmistettaville komponenteille ja toinen moottorin kokoonpanolle 

linjoittain. Näiden avulla moottoreille kohdistetaan tuotantoon liittyviä välillisiä 

kustannuksia. Ainoa kustannuspaikalta moottorin välittömiin kustannuksiin huo-

mioitava kustannus on välitön työ. Valmistuskustannuspaikkojen välilliset kus-

tannukset kuten koneiden poistot, korjaukset ja työmatkat pyritään kattamaan tällä 

kustannuslisäprosentilla. Tuotannon yleiskustannuslisä lasketaan prosenttiosuute-

na välittömistä työkustannuksista. 

 

Materiaaliyleiskustannuslisäprosentin suuruus määräytyy samoilla periaatteilla 

kuin tuotannon yleiskustannuslisä. Laskentaperusteena käytetään välittömiä mate-

riaalikustannuksia. Materiaaliyleiskustannuslisän avulla pyritään kohdistamaan 

moottoreille materiaalin käsittelystä ja hankinnasta aiheutuneet kustannukset. 

Tarkkaa tietoa siitä, mitä välillisiä kustannuksia materiaaliyleiskustannuslisällä 

kohdistetaan tuotteille, ei kuitenkaan ole saatavilla. 
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Itse valmistettavien komponenttien kustannukset määräytyvät hankittavien raaka-

aineiden kustannuksista sekä rakenteelle määritellystä valmistusajasta. Valmistus-

ajan toteutumista ei seurata komponenttikohtaisesti. Valmistusajan toteutumista 

seurataan määrätyin aikavälein. Toteutumisessa verrataan määrätyn ajanjakson 

aikana valmistettujen komponenttien laskennallista valmistusaikaa palkanlasken-

nasta saatavaan toteutuneeseen työaikaan. Mikäli laskennallinen työaika eroaa 

toteutuneesta, pyritään komponenttien laskennallinen valmistusaika korjaamaan 

järjestelmään.  

 

Varianttikoodien vaikutus moottoreiden kustannuksiin voi olla merkittävä, johtu-

en niiden vaihtelevasta määrästä moottoria kohden. Niiden vaikutus moottoreiden 

kustannuksiin huomioidaan seuraavasti. Osa varianteista on rakenteelle vaihdetta-

via komponentteja ja tällöin variantin kustannus siirtyy moottorille välittömien 

materiaalikustannuksien mukaisesti. Osa varianttikoodeista on erikseen määritelty 

kohdistamaan lisätyötä moottorille. Käytössä on kuitenkin myös sellaisia variant-

tikoodeja, jotka eivät lisää kustannuksia kustannusrakenteelle. Osa näistä kustan-

nusmäärittelemättömistä varianttikoodeista tulee tuoterakenteelle koodilla 999. 

Mikäli tuotekatalogista ei ole löytynyt sopivaa varianttikoodia, käytetään 999-

varianttikoodia ja kirjoitetaan variantin vaatimukset manuaalisesti tuoterakenteen 

lisätietokenttään. Tällaisissa tapauksissa variantin kustannusvaikutukset eivät väli-

ty järjestelmän laskemiin kustannuksiin. 

 

Varianttikoodit vaikuttavat myös siihen, minkä toimitusprosessin mukaisesti 

moottorit valmistetaan. Osa moottoreista ohjautuu varianttikonfiguraattorin kautta 

suoraan tuotantoon ATO- ja MTO-prosessien mukaisesti. Osa varianttikoodeista 

tai niiden kombinaatista kuitenkin tarvitsevat erillistä suunnittelua. Tällaisissa 

tapauksissa moottorit ohjautuvat ETO-prosessiin. Moottoreiden ohjautumista eri 

toimitusprosesseihin ei kuitenkaan ole huomioitu tuotekustannuslaskennassa. 

 

Kuva 7 on esimerkin avulla kuvattu yksikön välillisten kustannuksien kohdista-

misperiaatteet. Laskentaesimerkki koostuu kahdesta itse valmistetusta komponen-

tista ja moottorista. Toinen itse valmistetuista komponenteista sisältyy toiseen itse 
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valmistettavaan komponenttiin. Luvut ovat tässä esimerkissä havainnollistamis-

tarkoituksessa, eivätkä perustu todellisiin arvoihin. 

 

Nimi Laskutapa Euro 
Komponentti 1    
Materiaali 1   100 
Työ 1  20 
Materiaaliyleiskustannuslisä =100*30% 30 
Muut välittömät materiaalit =100*8% 8 
Tuotannon yleiskustannuslisä =20*30% 6 
Kustannus yhteensä   164 
    
Komponentti 2   
Komponentti 1   164 
Materiaali 2  100 
Materiaali 3  200 
Työ 2  50 
Materiaaliyleiskustannuslisä =(100+200)*30% 90 
Muut välittömät materiaalit =(100+200)*8% 24 
Tuotannon yleiskustannuslisä =50*30% 15 
Kustannus yhteensä   643 
    
Moottori   
Komponentti 2   643 
Ostettu komponentti A  100 
Ostettu komponentti B  200 
Ostettu komponentti C  200 
Työ 3  50 
Työ 4  20 
Materiaaliyleiskustannuslisä =(100+200+200)*38

% 
190 

Muut välittömät materiaalit =(100+200+200)*8% 40 
Tuotannon yleiskustannuslisä =(100+200)*38% 27 
Kustannus yhteensä   1470 

Kuva 7. Välillisten kustannuksien kohdistamisperiaatteet  

 

Komponentti yksi koostuu materiaalista yksi ja työstä yksi. Materiaaliyleiskustan-

nuslisä lasketaan kertomalla materiaalin yksi hankintahinta (100 €) materiaa-

liyleiskustannuslisäprosentilla (30 %). Muut välittömät materiaalit lasketaan ker-

tomalla materiaalin yksi hankintahinta (100 €) muut välittömät materiaalit-
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prosentilla (8 %). Tuotannon yleiskustannuslisä lasketaan kertomalla työn yksi 

kustannus (20 €) tuotannon yleiskustannuslisäprosentilla (30 %). Laskemalla kus-

tannukset yhteen, saadaan komponentin yksi kustannukseksi 164 euroa. 

 

Komponentti kaksi sisältää komponentin yksi lisäksi materiaalit kaksi ja kolme 

sekä työn kaksi. Materiaaliyleiskustannuslisä lasketaan materiaalien kaksi ja kol-

me summasta. Myös muut välittömät materiaalit lasketaan materiaalien kaksi ja 

kolme summasta. Tuotannon yleiskustannuslisä lasketaan työn kaksi määrästä. 

Kuten esimerkistä huomataan, ei laskennassa huomioida komponenttia yksi, kos-

ka tälle on jo kohdistettu välilliset kustannukset.  

 

Moottorille kohdistetaan välilliset kustannukset samaan tapaan kuin komponen-

teille. Eli välilisiä kustannuksia kohdistettaessa laskennassa ei huomioida kom-

ponentteja yksi ja kaksi, koska näille on jo kohdistettu välilliset kustannukset nii-

den valmistuksessa. Mikäli jokin työvaihe toteutetaan alihankittavana työnä, ei 

sille kohdisteta tuotannon yleiskustannuslisää.  

 

5.2 Kustannusjohtamismenetelmät ja -käytännöt 

 

Tuotekohtaisten kustannustietojen ylläpitämisessä yksikkö hyödyntää SAP-

järjestelmää. Järjestelmän tuottamien tuotekohtaisten raporttien suora hyödyntä-

minen on kuitenkin vähäistä. Yksittäisten moottoreiden kustannustietoja hyödyn-

netään lähinnä silloin, kun myyjät esittävät talousosastolle kustannuskyselyjä tar-

jouksien tueksi. Moottorikohtainen kustannustieto on olemassa järjestelmässä, 

mikäli samoilla varianttikoodeilla varustettua moottoria on valmistettu aikaisem-

min. Mikäli kyseisillä varianttikoodeilla varustettua moottoria ei ole aikaisemmin 

valmistettu, perustetaan moottorin kustannukset arvioon. Arvioiminen tapahtuu 

tarkastelemalla perusmoottorin kustannuksia ja arvioimalla varianttikoodien kus-

tannusvaikutuksia. Arviointi voi perustua varianttikoodien hinnastoon, jolloin 

variantin kustannusvaikutus arvioidaan hinnaston perusteella. Se voi myös perus-

tua samankaltaiseen moottoriin vertaamalla.  
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Yksittäiset kustannuskyselyt ovat viikoittaisia. Esimerkiksi sisäisestä laskennasta 

vastaavalle controllerille tulee viikoittain kustannuskyselyjä myyjiltä koskien 

moottoreiden kustannuksia. Jos kustannuskyselyn mukaiselle moottorille on ai-

emmin muodostettu tuoterakenne, on kustannuskyselyyn vastaaminen nopeaa. 

Mikäli kustannuskyselyn kohteena olevaa moottoria ei ole aiemmin valmistettu, 

arvioi controller sille kustannukset joko vertaamalla sitä ominaisuuksiltaan sa-

mankaltaiseen moottorin kustannuksiin tai käyttämällä perusmoottoria pohjana ja 

lisäämällä sille arvioituja varianttikustannuksia. Tällaisissa tapauksissa kustan-

nuksien selvittäminen vie huomattavasti enemmän aikaa ja voi johtaa epätarkkoi-

hin kustannusarvioihin. Kustannuskyselyissä pyritään huomioimaan komponent-

tien kustannuskehityksen vaikutus moottoreiden kustannuksiin. Yksittäisten kus-

tannuskyselyiden lisäksi yksikössä seurataan tuotekohtaisia kustannuksia yleisellä 

tasolla. Tällöin seuranta tapahtuu välittömien valmistuskustannuksien tasolla pe-

rustuen moottoreiden keskimääräisiin valmistuskustannuksiin. 

 

Yksikkö ei suoraan hyödynnä kustannuslaskentajärjestelmän tuottamia raportteja 

analysoinnissa. Tätä varten se on rakentanut Microsoft Excel-pohjaisen työkalun. 

Lähdedata perustuu SAP:n tuottamaan kustannus- ja myyntitietoon. Dataa jäsen-

nellään ja yhdistellään Cognos-pohjaisessa tietokannassa ennen Excel-taulukkoon 

siirtämistä. Tätä Excel-taulukkoa kutsutaan profitability analysis-työkaluksi. Sitä 

päivitetään kuukausittain ja sitä käytetään aktiivisesti kustannustiedon analysoin-

tiin.  

 

Profitability analysis-työkalun avulla on mahdollista tarkastella monipuolisesti 

erilaisia kannattavuuden kuvaajia sekä tunnuslukuja. Työkalussa on useita välileh-

tiä, joilla voidaan tarkastella eri asioita. Oletusarvoisesti pääkuvaaja kuvaa edelli-

sen kuukauden yhteenlasketun liikevaihdon ja välittömät valmistuskustannukset. 

Kuvaajan sisältämää tietoa voidaan myös rajata kuvaamaan esimerkiksi tietyn 

asiakkaan, moottorityypin, runkokoon, tai hyötysuhdeluokan moottoreiden kan-

nattavuutta. Myös useamman parametrin rajaaminen samanaikaisesti on mahdol-

lista. Työkalu mahdollistaa kustannuksien ja kannattavuuksien vertailemisen 

myös eri kustannuslajeittain sekä kokonaiskustannuksilla. Tätä ominaisuutta ei 
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kuitenkaan käytetä järjestelmällisesti vaan tarkastelu ja analysointi toteutetaan 

pääosin välittömien kustannuksien tasolla.  

 

Työkalun tiedot perustuvat menneen kuukauden ja edellisten kuukausien tietoihin. 

Kuvaajat antavat aina keskimääräisen tiedon, eikä esimerkiksi yksittäisten moot-

torien kustannuksien ja kannattavuuksien tarkastelu ole mahdollista. Työkalulla ei 

myöskään ole mahdollista erotella varianttien vaikutusta kannattavuuteen. Työka-

lun tiedot perustuvat tarkimmillaankin keskimääräiseen tietoon.  

 

5.3 Nykytilanteen analysointi 

 

Haastatteluissa yksi ja kaksi sekä perehdyttämisessä yksikön kerrottiin käyttävän 

kustannuslaskennassa standardikustannuslaskentaa ilman varianssianalysointia. 

Menetelmän ja järjestelmän tutkiminen kuitenkin toi esille, ettei käytetty mene-

telmä vastannut standardikustannuslaskentaa. Tarkempi tarkastelu tuo esille, että 

todellisuudessa käytetty kustannuslaskentamenetelmä on yhdistelmä lisäyslasken-

nan toteuma-, normaali- ja standardiperusteisesta järjestelmästä. Väärinkäsitys 

selittyy osaltaan SAP:n kustannuslaskentamoduulilla. Moduuli mahdollistaa stan-

dardikustannuslaskennan käytön ja organisaatio käyttääkin välittömien materiaa-

likustannuksien liukuvan keskiarvon laskennassa standard cost estimate-ajoa. 

Standard cost estimate-toiminto mahdollistaa komponenttien hintakehityksen päi-

vittämisen tuoterakenteille.  

 

Koska organisaation kustannuslaskentamenetelmä pohjautuu lisäyslaskentaan, on 

ymmärrettävää, että standardikustannuslaskennalle ominaisten varianssianalyysi-

en tekeminen on jäänyt pois käytöstä. Koska välittömät materiaalit arvostetaan 

laskelmassa liukuvalla keskihinnalla, eikä nykyinen menetelmä sisällä kullekin 

materiaalille mietittyä standardihintaa, on toteutuneiden kustannuksien vertaami-

nen asetettuihin standardeihin tämän hetkisessä menetelmässä mahdotonta. Sama 

havainto koskee myös välittömän työn osuutta, mutta siellä tilanne on päinvastoin. 

Työ on arvostettu käyttämällä standardimuotoista tuntikustannusta kullekin run-

kokoolle. Työn seurannassa ei kuitenkaan seurata toteutuneita valmistusaikoja 
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moottorikohtaisesti. Toteutuneen työajan seuranta tapahtuu kustannuspaikkakoh-

taisesti vertaamalla laskennallisia työtunteja toteutuneisiin vuositasolla.  

 

Nykyinen laskentamenetelmä antaa kohtuullisen tarkan keskimääräisen kuvan 

kustannuksista, kun moottoreita tarkastellaan suurina kokonaisuuksina välittömien 

kustannuksien tarkkuudella. Tällöin tuotekohtaisella tasolla olevat epätarkkuudet 

ja kohdistusongelmat tasoittuvat. Yksittäisiä moottoreita tarkastellessa on kuiten-

kin havaittavissa kustannuksien yli tai ali kohdistamista. Kohdistamisen epätark-

kuus riippuu moottorin rakenteesta ja sen variointiasteesta. Alla olevaan listaan on 

koottu nykyisen laskentamenetelmän merkittävimmät ongelmat, kun tuotekustan-

nuksia tarkastellaan yksittäisten tuotteiden tasolla: 

 

- Kustannusrakenteelta puuttuvat materiaalit 

- Muut välittömät materiaalit-prosentin paikkansapitävyys 

- Välittömän työn perustuminen keskimääräisyyteen 

- Varianttien vaikutus välittömään työhön 

- Välillisten kustannuksien kohdistusperusteet 

 

Välittömien materiaalien kohdistamisessa ongelmaksi muodostuvat kustannusra-

kenteelta pois jätettyjen tarvikkeiden ja komponenttien kohdistaminen. Vaikka 

muut välittömät materiaalit-prosentti perustuukin kirjanpito- ja kustannuslasken-

tajärjestelmän materiaalikustannuksien väliseen eroon, on kohdistamisessa jätetty 

huomioimatta kuinka sen tulisi vaihdella esimerkiksi eri runkokokojen, varianttien 

tai moottorityyppien kesken. Koska prosentin paikkansapitävyyttä ei ole tarkastel-

tu tarkemmin, on mahdollista että se kohdistaa toisille moottoreille liian vähän 

kustannuksia ja toisille liian paljon. Esimerkiksi maalit ja hartsit sisältyvät muut 

välittömät materiaalit-prosenttiin. Tämän vuoksi esimerkiksi varianttikoodilla 

määrätty erikoismaalaus tai useampi maalikerros eivät kohdistu varioitavalle 

moottorille. Tällaisessa tapauksessa erikoismaalattavan moottorin laskennalliset 

välittömät materiaalikustannukset ovat pienemmät kuin todellisuudessa. Vastaa-

vasti erikoismaalien kustannukset kohdistuvat myös vakiomaalilla maalattaville 

moottoreille.   
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Välittömän työn kustannuksien kohdistamisessa on myös havaittavissa puutteelli-

suuksia, jotka vääristävät kustannuksia moottoritasolla tarkastellessa. Kustannuk-

sien kohdistamisessa käytetty työaikataulukko perustuu keskimääräisiin runkoko-

kokohtaisiin vaiheaikoihin. Se ei huomioi esimerkiksi saman runkokoon eri moot-

torityyppien vaatimaa valmistusaikaa. Tämän lisäksi vain osa varianteista kohdis-

taa moottorille erikseen lisätyötä. Tämä keskimääräistäminen johtaa siihen, että 

monimutkaisemmille moottoreille, kuten räjähdysvaarallisten tilojen moottoreille 

ja paljon varioiduille moottoreille kohdistuu liian vähän välittömien työkustan-

nuksien perusteena olevaa työaikaa. Vastaavasti yksinkertaisemmille moottoreille 

kohdistuu liian paljon työkustannuksia.  

 

Välittömien kustannuksien kohdistamisessa vääristymät syntyvät pääosin välittö-

mässä työssä, sekä muissa välittömissä materiaaleissa. Tämän perusteella runko-

kokokohtaisessa tarkastelussa välittömän työn kustannusten voidaan katsoa koh-

distuvan oikeudenmukaisesti eri runkokooille. Välittömän työn kustannukset al-

kavat vääristymään, kun tarkastellaan kustannuksia runkokokoa tarkemmalla ta-

solla, esimerkiksi eri moottorityyppien kesken. Välittömien materiaalikustannuk-

sien osalta on mahdotonta sanoa tämän analyysin perusteella, millä tasolla ne 

kohdistavat kustannukset todellisen käytön mukaisesti. Analyysin perusteella voi-

daan kuitenkin osoittaa, että kustannuksien vääristymistä tapahtuu ja tämä on vä-

hintäänkin tiedostettava sekä otettava huomioon kustannustarkasteluissa.  

 

Välillisten kustannuksien kohdistamisessa kohdataan sama vääristyminen kuin 

välittömien kustannuksien osalta, mutta välillisissä kustannuksissa se korostuu 

enemmän. Käytännössä katsoen yksikkö käyttää välillisten kustannuksien kohdis-

tamiseen vain kahta eri kustannuslisäprosenttia. Komponenttivalmistuksessa val-

mistettaville komponenteille kohdistetaan tuotannonyleiskustannuslisä, joka las-

ketaan työkustannuksen perusteella ja materiaalikustannuslisä, joka lasketaan vä-

littömien materiaalien perusteella. Näiden prosenttien määräytymisperusteista ei 

kuitenkaan ole varmaa tietoa, lisäksi molemmissa on käytetty samaa prosenttia. 

Tämän vuoksi materiaali ja tuotannon yleiskustannuslisät käyttäytyvät kuin yksi 

yleiskustannuslisä. Sama toistuu moottorikokoonpanon yleiskustannuslisissä, jol-
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loin käytännössä yksi lisä kohdistaa kustannuksia komponenttivalmistuksessa ja 

toinen moottorikokoonpanossa.  

 

Tämän tyyppinen kahden yleiskustannuslisäprosentin mukainen välillisten kus-

tannuksien kohdistaminen aiheuttaa vääristymistä moottorikohtaisia kustannuksia 

tarkasteltaessa. Tällä hetkellä moottoreita valmistetaan kolmen eri toimitusproses-

sin mukaisesti 16:ssa eri runkokoossa. Lisäksi moottorityyppejä on useita ja näi-

den lisäksi tulevat vielä variointimahdollisuudet.  On selvä, että tällaisessa tapauk-

sessa valmistettavat tuotteet ovat hyvinkin erilaisia ja käyttävät välillisiä resursse-

ja eri määriä. Nykyinen menetelmä sopisi sellaiseen tuotantoon, jossa tuoteportfo-

lio on vakioitu ja kaikkien tuotteiden voidaan katsoa hyödyntävän välillisiä re-

sursseja samassa suhteessa. Nykyisessä tuotannossa tuotteet ovat kuitenkin asia-

kasräätälöityjä ja niiden käyttämät välilliset resurssit vaihtelevat paljon eri tuottei-

den kesken. Nykyisellä menetelmälläkin voidaan päästä tarkempaan ja aiheutta-

misperiaatteen mukaiseen kustannuksien kohdistamiseen, mutta tällöin se vaatii 

useita eri välillisten kustannuksien kohdistamisperusteita. 

 

Käydään läpi nykyistä kustannuslaskentamenetelmää kahden ääripään esimerkin 

kautta. Ensimmäisessä tapauksessa on kyseessä ATO-prosessiin kuuluva vakio-

prosessimoottori. Tällaisten moottoreiden rakenne on vakio ja osat ovat vakioitu-

ja. Tällöin moottorin valmistukseen kuluu myös vähemmän aikaa. Toisena esi-

merkkinä on ETO-prosessiin ohjautuva EX(de)-luokan räjähdysvaarallisen tilan 

moottori, joka sisältää useampia variantteja. Välittömän työn kustannukset ovat 

samat, mikäli kyseiset moottorit ovat samaa runkokokoa, eivätkä variantit laukai-

se lisäaikaa. Tällöin myös tuotannon yleiskustannuslisä on sama, koska se laske-

taan välittömistä työkustannuksista. Välittömissä materiaaleissa on eroa, koska 

osa varianteista lisää materiaalikustannuksia. Tällöin materiaaliyleiskustannuslisä 

on suurempi varioidulla EX(de)-moottorilla.  

 

Käsitellään näiden moottoreiden kustannuksia laskennallisen esimerkin kautta, 

joka noudattaa nykyistä laskentamenetelmää. Oletetaan, että vakiomoottorin välit-

tömät todelliset materiaalikustannukset ovat 1000 euroa ja varioidun 1600 euroa. 
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Varioidun moottorin kustannuksista 300 euroa muodostuu erikoismaalauksesta, 

joka ei näy laskennassa ja 50 euroa bulkkimateriaalista sekä rahdista. Vakiomoot-

torilla bulkkimateriaalien ja rahdin osuus on myös 50 euroa.  Muut välittömät ma-

teriaalit-lisäprosentti on laskettu siten, että se kattaa muut välittömät materiaalit-

tilille kohdistetut kustannukset. Materiaalin hankintaan, varastointiin ja käsitte-

lyyn käytetyt todelliset kustannukset ovat vakion osalta 250 euroa ja varioidun 

osalta 400 euroa, koska vakiomoottorin komponenttien hankita on suoraviivai-

sempaa kuin varioitujen ja käsiteltävien komponenttien määrä on pienempi. 

 

Moottorit valmistetaan samalla linjalla ja niiden todelliset valmistusajat ovat kol-

me tuntia vakiomoottorilla ja viisi tuntia varioidulla. Oletetaan, ettei variointi lau-

kaise varioidulle moottorille lisäaikaa. Kustannuksien laskennassa käytetään kes-

kimääräistä valmistusaikaa, joka on tässä tapauksessa neljä tuntia. Tuntikohtainen 

kustannus kyseisellä kustannuspaikalla on 50 euroa. Kustannuspaikan välilliset 

kustannukset kyseiseltä laskentakaudelta on 100 euroa. Vakiomoottori ohittaa 

sovellussuunnittelun, mutta varioidun moottorin rakenne joudutaan suunnittele-

maan sovellussuunnittelussa, koska kyseistä rakennetta ei löydy valmiina eikä se 

läpäise konfiguraattoria. Sovellussuunnittelun tuntikustannus on 60 euroa ja vari-

oitumoottori käyttää sovellussuunnittelun resursseja kolme tuntia. 

 

Taulukko 6 on esitettynä edellä mainitun tilanteen laskentaesimerkki. Taulukossa 

on laskettu moottoreiden laskennalliset ja todelliset kustannukset. Rakenteen vä-

littömät materiaalit ovat molemmissa tapauksissa yhtä suuret. Laskennallisissa 

kustannuksissa bulkkimateriaalit, rahti ja erikoismaalaus on kohdistettu käyttä-

mällä muut välittömät materiaalit-lisäprosenttia. Lisäprosentti on laskettu kustan-

nukset yhteensä-sarakkeen luvuista. Lisän euromääräinen summa saadaan kerto-

malla rakenteen välittömät materiaalit lisäprosentilla. Todellisissa kustannuksissa 

lisäprosentti on laskettu molemmille moottoreille erikseen niille kuuluvien kus-

tannuksien perusteella. 
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Taulukko 6. Laskentaesimerkki: laskennalliset verrattuna todelliset kustannukset 

 Laskennalliset 
kustannukset 

Todelliset kus-
tannukset 

Kustannukset 
yhteensä 

 Vakio Varioitu Vakio Varioitu  
Välittömät materiaalit 950 1250 950 1250 2200 
Bulkkimateriaalit+ rahti 0 0 50 50 100 
Erikoismaalaus 0 0 0 300 300 
Muut välittömät materiaalit % 18 % 18 % 5 % 28 %  
Muut välittömät materiaalit  173 227 50 350 400 
Materiaalit yhteensä 1123 1477 1000 1600 2600 
Ero todellisiin % 12 % -8 %    
      
Materiaalin käsittely ja hankinta 0 0 250 400 650 
Materiaaliyleiskustannuslisä % 30 % 30 % 26 % 32 %  
Materiaaliyleiskustannuslisä  281 369 250 400 650 
Ero todellisiin % 12 % -8 %    
      
Välittömät työtunnit 4 4 3 5 8 
Tuntikustannus €/h 50 50 50 50 100 
Välitön työ yhteensä 200 200 150 250 400 
Ero todellisiin % 33 % -20 %    
      
Kustannuspaikan välilliset kus-
tannukset 

0 0 75 125 200 

Sovellussuunnittelun kustannuk-
set 

0 0 0 180 180 

Tuotannon yleiskustannuslisä % 95 % 95 % 50 % 122 %  
Tuotannon yleiskustannuslisä  190 190 75 305 380 
Ero todellisiin % 153 % -38 %    
      
Moottorin valmistuskustan-
nukset 

1793 2237 1475 2555 4030 

Ero todellisiin % 22 % -12 % 0 % 0 % 0 

Ero todellisiin  318 -318 0 0 0 

 

Esimerkkilaskelmasta voidaan huomata, että vakiomoottorille kohdistuu materiaa-

leista 12 prosenttia liikaa kustannuksia ja varioidulle moottorille kahdeksan pro-

senttia liian vähän kustannuksia. Tämä ero syntyy, koska muut välittömät materi-

aalit-lisäprosentilla katetaan maalauksesta johtuva 300 euron lisäkustannus, joka 

jakautuu molemmille moottoreille.  
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Materiaaliyleiskustannuslisän laskennassa vakiomoottorille kohdistuu esimerkki-

laskelmassa 12 prosenttia liikaa kustannuksia ja vastaavasti varioidulle kahdeksan 

prosenttia liian vähän. Välittömien työkustannuksien kohdistamisessa käytetään 

välittömiä työtunteja, jotka perustuvat keskiarvoisiin valmistusaikoihin. Tästä 

johtuen laskennallisissa kustannuksissa vakion ja varioidun moottorin työkustan-

nukset ovat yhtä suuret. Todellisessa tilanteessa vakiomoottorin työkustannukset 

ovat kuitenkin pienemmät ja vastaavasti varioidun suuremmat. Tästä johtuen tuo-

tannon yleiskustannuslisää laskettaessa laskennan perusteena käytettävät työkus-

tannukset ovat jo lähtökohtaisesti virheelliset. Kun tuotannon yleiskustannuksella 

vielä kohdistetaan vakiomoottorille osa sovellussuunnittelun kustannuksista, koh-

distuu sille esimerkissä 153 prosenttia liikaa tuotannon yleiskustannuksia. Vastaa-

vasti varioidulle moottorille kohdistuu 38 prosenttia liian vähän tuotannon yleis-

kustannuksia todellisiin kustannuksiin verrattuna. 

 

Esimerkissä vakiomoottorin todelliset valmistuskustannukset ovat 1475 euroa ja 

laskennalliset valmistuskustannukset ovat 1793 euroa. Laskennallisissa kustan-

nuksissa vakiomoottorille kohdistuu 22 prosenttia enemmän kustannuksia kuin 

sille todellisuudessa kuuluisi. Vastaavasti varioidulle moottorille kohdistuu 12 

prosenttia liian vähän kustannuksia. Todellisuudessa moottoreiden kustannusten 

vääristymisen suuruus vaihtelee moottorikohtaisesti. Lähtökohtana on kuitenkin, 

että suurin osa moottoreista sijoittuu noin  ±5-15 prosentin tarkkuuteen. Ääripäi-

den tilanteissa kustannusten vääristyminen voi olla suurempaa, varsinkin varioitu-

jen moottoreiden osalta. 

 

Edellä esitelty laskentaesimerkki perustuu oletusarvoisiin lukuihin ja on tämän 

vuoksi vain havainnollistava esimerkki. Luvut on kuitenkin valittu nykytila-

analyysin perusteella ja niiden avulla on pyritty tuomaan esille nykyisen käytän-

nön ongelmakohdat. 

 

Kuva 8 on kuvattuna havainnollistavalla kuvaajalla nykyisen menetelmän lasken-

nallisten kustannuksien käyttäytyminen verrattuna todellisiin kustannuksiin. Ku-

vaaja perustuu analyysissä havaittuihin epäkohtiin sekä siihen, miten kustannukset 
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kohdistetaan nykytilassa. Todellisuudessa toteutuneiden ja laskennallisten käyt-

täytyminen ei ole yhtä lineaarista kuin kuvaajassa. Kuvaajassa vaaka-akselilla on 

moottorin monimutkaisuus ja pystyakselilla sen kustannukset. Monimutkaisuudel-

la tarkoitetaan kuvaajassa sitä, kuinka paljon moottoria on varioitu. Vakiomootto-

rit sijoittuvat kuvaajan vasempaan laitaan ja kuvaajaa oikealle siirryttäessä moot-

toreiden variointiaste kasvaa.  

 
Kuva 8. Todelliset verrattuna laskennalliset kustannukset 

 

Kuten Kuva 8 voidaan huomata, eroavat todelliset ja laskennalliset kustannukset 

toisistaan kuvaajan äärilaidoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksinker-

taisemmat moottorit joiden variointiaste on pieni kantavat osan paljon varioitujen 

moottoreiden kustannuksista. Kannattavuustarkasteluissa tämä johtaa siihen, että 

varioidut moottorit näyttävät parempaa kannattavuutta, koska niiden laskennalliset 

kustannukset ovat todellisia kustannuksia pienemmät. Vastaavasti vähän varioitu-

jen ja vakiomoottoreiden kannattavuus näyttää heikommalta. Tässä tilanteessa 

vaarana on, että kannattavuustarkastelun ja kustannuslaskennan perusteella koh-

distetaan toimenpiteitä virheellisesti moottoreille. Vaarana on myös se, että kilpai-

lutilanteessa vähän varioidut moottorit hinnoitellaan liian kalliiksi, jolloin mah-
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dollinen kauppa jää toteutumatta. Vastaavasti paljon varioitu moottori saatetaan 

hinnoitella liian alhaisesti, jolloin laskennallisesti kauppa näyttää kannattavalta, 

mutta todellisuudessa se ei sitä ole. Yksittäistapauksia tarkastellessa näillä ei juu-

rikaan ole kokonaisuuden kannalta merkitystä. Mikäli tällaiset tapaukset kuitenkin 

lisääntyvät on vaarana, että odotetaan tuloksen parantuvan, koska myydään las-

kennallisesti hyvin kannattavia moottoreita, mutta todellisuudessa tulosvaikutus 

on päinvastainen. 

 

Kuva 9 on koottuna yksikön tuotekustannuslaskennan nykytilanteen SWOT-

analyysi. Nykyisen menetelmän vahvuudet tulevat käytännössä sen heikkouksien 

kautta. Nykytilanteessa menetelmä on suhteellisen yksinkertainen ja sen ylläpito 

on yksinkertaisuudesta johtuen helppoa. Vastaavasti yksinkertaisuus ja helppo 

ylläpito aiheuttavat suurimman osan menetelmän heikkouksista. Nykyinen mene-

telmä antaa riittävän tarkan kuvan kustannuksista kun tarkastellaan suuria koko-

naisuuksia, jolloin yksittäisten moottoreiden kustannuksien kohdistamisvirheet 

tasoittuvat. Vahvuudeksi voidaan myös laskea kustannusrakenteella olevien välit-

tömien materiaalien arvostamisperiaate, joka laskee materiaalin kustannukset liu-

kuvan keskiarvon mukaisesti. Heikkona puolena tässä on, että materiaalien kus-

tannuksien muutokset näkyvät viiveellä moottoreiden kustannuksissa. Myös se, 

että laskenta on toteutettu toiminnanohjausjärjestelmässä, voidaan katsoa vahvuu-

deksi.  

 

Nykyisen menetelmän heikkoutena on välillisten kustannuksien kohdistaminen 

valmistettaville moottoreille. Nykyinen menetelmä ei kohdista välillisiä kustan-

nuksia niiden aiheutumisen mukaisesti. Tästä johtuen moottoreiden kustannukset 

vääristyvät, jolloin yksinkertaisille kohdistuu liikaa kustannuksia ja monimutkai-

sille liian vähän. Ongelmana on myös se, että muut välittömät materiaalit-lisällä 

katetaan sellaisia kustannuksia, jotka kohdistuvat vain osalle moottoreista. Heik-

koudeksi voidaan myös katsoa välittömän työn kohdistaminen, koska myös tässä 

on havaittavissa kustannuksia vääristävää keskimääräistämistä. Suurimpana heik-

koutena on kuitenkin välillisien kustannuksien kohdistamisperiaatteet, joissa ole-
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vat epätarkkuudet vielä korostuvat välittömissä materiaali- ja työkustannuksissa 

olevista oikaisuista johtuen.  

 

Vahvuudet: 
- Yksinkertainen 
- Nykymuodossa helppo ylläpitää 
- Riittävä tarkkuus kun tarkastellaan 

kokonaisuutena 
- Rakenteella olevien välittömien 

materiaalien arvostus 
- Keskustelee saumattomasti toimin-

nanohjausjärjestelmän kanssa 

Heikkoudet: 
- Välillisten kustannuksien kohdis-

taminen tuotteille 
- Aliarvio varioitujen moottoreiden 

kustannuksia 
- Yliarvioi vähän varioitujen kus-

tannuksia 
- Yksittäisien moottoreiden kustan-

nustarkastelu haastavaa 
- Välittömän työn kohdistamisessa 

puutteita 

Mahdollisuudet: 
- Kustannuslaskentamoduuli mahdol-

listaa tarkemman laskemisen 
- Tarkkuuden parantaminen  

 

Uhat: 
- Markkinoiden muuttuminen 
- Voi aiheuttaa vääristyneitä pää-

töksiä 
- Kannattavuuden heiketessä voi 

aiheuttaa negatiiviseen kierteen 

Kuva 9. SWOT-analyysi nykytilanteesta 

 

Uhkana nykyisellä laskentamenetelmällä on markkinoiden muuttuminen ja vääris-

tyneet päätökset. Markkinoiden muuttumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa ny-

kyinen moottoreiden kysyntäsuhde muuttuu suuntaan tai toiseen. Tällaisissa tilan-

teissa laskentamenetelmä ei anna oikeaa tietoa siitä, miten muutoksiin tulisi rea-

goida. Se esimerkiksi saattaa kannustaa keskittymään vahvemmin varioitujen 

moottoreiden myyntiin, jolloin laskelmat antavat odottaa parempaa kannattavuut-

ta, mutta todellisuudessa voi käydä päinvastoin. Tällainen tilanne voisi esimerkik-

si syntyä tilanteessa, jossa kannattavuus heikkenee, joka johtaa tarkempaan moot-

torikohtaiseen kustannustarkasteluun. Mikäli tarkastelu toteutetaan nykyisen me-

netelmän kustannustiedon pohjalta, on mahdollista, että päätökset johtavat entistä 

huonompaan kannattavuuteen. 

 



   66 

 

 

 

Nykyinen järjestelmä mahdollistaa tarkemman kustannuslaskennan ja näin ollen 

tarkempaan laskentaa varten ei tarvitse tehdä suurempia järjestelmämuutoksia. 

Tarkemman laskennan saavuttaminen kuitenkin vaati työtä ja nykyisten menetel-

mien uudelleen arviointia.  

 

5.4 Havaitut kehittämiskohteet 

 

Suurimpana ongelmana nykyisessä menetelmässä on välillisten kustannuksien 

kohdistaminen. Nykyinen menetelmä ei sovellu parhaalla mahdollisella tavalla 

käytettäväksi tuotantoon, jossa yksittäiset tuotteet ovat vahvasti asiakastarpeiden 

mukaan valmistettavia ja vakiorakenteisten moottoreiden osuus on pieni. Toimin-

toperusteinen kustannuslaskenta tai aikaperusteinen toimintolaskenta voisivat so-

veltua yksikön laskentamenetelmiksi, niiden välillisten kustannuksien kohdista-

mistavan vuoksi. Näillä menetelmillä välilliset kustannukset kohdistuisivat tuot-

teille sen mukaisesti, miten tuotteen valmistaminen käyttää välillisiä resursseja. 

Heikkoutena näissä menetelmissä on niiden vaatimat suuret käyttöönottoprojektit 

ja verrattain raskas ylläpito. Lisäksi ongelmaksi voi muodostua se, että toiminto-

laskenta tarvitsee erillisen järjestelmän SAP-toiminanohjausjärjestelmän rinnalle. 

 

Nykyisen menetelmän avullakin on mahdollista saada tarkempaa kustannustietoa. 

Se kuitenkin vaatii sen, että välillisten kustannuksien kohdistamiseen käytettävien 

lisien määrää on lisättävä huomattavasti nykyisestä. Esimerkiksi tilanne, jossa 

jokaiselle runkokoolle ja moottorityypille olisi määritelty variointiasteen mukaiset 

lisät, johtaisi huomattavasti tarkempaan laskentaan. Työtuntien laskennassa käy-

tettävien taulukoiden tarkkuutta olisi myös syytä tarkastella ja tarpeen mukaan 

tarkentaa. Tarkennusta olisi tarpeen tehdä varsinkin varianttien työvaikutuksien 

selvittämiseksi. Materiaalikustannuksien laskennassa muut välittömät materiaalit-

prosentin katettavaksi kohdistuvat varianttikustannukset tulisi kohdistaa mootto-

rille. Esimerkiksi se, että erikoismaalaukset tilattaisiin suoraan kauppakohtaisesti 

ja kohdistettaisiin moottorin rakenteelle, parantaisi nykyistä käytäntöä.   



   67 

 

 

 

6 Mallimoottoriajatukseen perustuva kustannusmalli 

6.1 Mallimoottorin perusajatus 

 

Motors & Generators liiketoimintayksikkö ei ole tähän mennessä seurannut sys-

temaattisesti moottorikohtaisia kustannuksia. Osittain tähän on vaikuttanut se, että 

erilaisia perusmoottorimalleja on satoja ja lähes kaikki myydyt moottorit on 

enemmän tai vähemmän varioituja. Nykyisin käytössä oleva menetelmä on kus-

tannuksien seurannan kannalta haastava. Yksittäisten moottoreiden kustannustieto 

on olemassa järjestelmässä vasta sen jälkeen kun moottori on suunniteltu. Nykyti-

lanteessa tiedon tarkastelu tapahtuu kuitenkin, joko yksittäisen kaupan kautta tai 

profitability analysis-työkalun kautta. Nykyisessä tilanteessa tarkastelu tapahtuu 

siis, joko suuremman kustannuskokonaisuuden tai yksittäisen myydyn moottorin 

tarkasteluna. Tämä tilanne on johtanut siihen, että yksikössä on keskitytty seu-

raamaan moottoreiden kustannuksia profitability analysis-työkalun avulla kes-

kiarvostettuina kokonaisuuksina. Syy tähän on se, että yksittäisten kauppojen tar-

kastelu on työlästä, eikä tämän vuoksi ole mielekästä. 

 

Mallimoottoriajatukseen perustuvan kustannusmallin tarkoituksena on syventää 

kustannustarkastelua astetta tarkemmalle tasolle nykyiseen verrattuna. Tämä tar-

koittaa käytännössä sitä, että kustannusmalli mahdollistaa helposti moottoritason 

kustannuksien tarkastelun ja täten lisää yksikön kustannustietoisuutta. Kustannus-

tarkasteluun valitaan tai rakennetaan tuotevalikoimaa mahdollisimman hyvin ku-

vaava joukko moottoreita, joita kutsutaan mallimoottoreiksi. Mallimoottoreiden 

avulla kuvataan tyypillisen valmistettavan moottorin kustannusrakennetta ja kus-

tannuksien kehittymistä.  

 

Mallimoottoreiden idea on hieman samanlainen kuin gallup-kyselyissä. Näissä 

kyselyissä selvitetään pienen joukon mielipide, joiden perusteella voidaan arvioi-

da koko joukon mielipiteiden jakautumista.  Mallimoottoreilla selvitetään pienen 

joukon kustannukset, joiden perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä kokomoot-

torivalikoiman kustannusrakenteesta. Erona galluppiin on, että mallimoottorit ra-
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kennetaan kuvaamaan moottorivalikoimaa. Käytännössä tämä tarkoitta sitä, että 

mallimoottoreiksi valitaan eri runkokooista ja moottorityypeistä sellaisia mootto-

reita, jotka ovat yleisiä ja kuvaavat hyvin tyypillistä kyseisen kokoluokan ja tyy-

pin moottoria. Tällöin mallimoottoreille sisällytetään, myös variantteja hyvin ku-

vaavat varianttikoodit. 

 

Kuva 10 kuvaa mallimoottoriajatukseen pohjautuvan kustannusmallin sijoittumis-

ta verrattuna nykyisiin seurantamenetelmiin. Kolmion kärki kuvaa nykyistä kes-

kiarvostettua profitability analysis-työkalua. Kolmion kannassa on olemassa oleva 

kauppa- ja moottorikohtainen kustannustieto. Mallimoottoriajatukseen pohjautuva 

kustannusmalli sijoittuu tarkastelutasoltaan näiden väliin. Profitability analysis-

työkaluun verrattuna mallimoottoriajatukseen pohjautuva kustannusmalli tarjoaa 

mahdollisuuden tarkastella valikoitujen moottoreiden kustannusrakennetta ja kus-

tannuksien kehityssuuntaa. Se tuo myös esille valittujen varianttien kustannusvai-

kutukset verrattuna vakiorakenteisiin moottoreihin. 

 

 
Kuva 10. Mallimoottoriajatukseen pohjautuvan kustannusmallin sijoittuminen 
suhteessa nykyisiin seurantamenetelmiin. 

 

Moottorikohtaisten 
kustannuksien seuraaminen 

nykytilassa 

Mallimoottorit 

Moottori- ja 
kauppakohtainen 

kustannustieto 
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Moottori- ja kauppakohtaiseen tietoon verrattuna kustannusmalli tarjoaa yksinker-

taisen työkalun tuotekustannuksien seurantaan. Mallimoottoreiden kustannukset 

ovat samalla tarkkuudella muiden moottoreiden ja kauppakohtaisten kustannuksi-

en kanssa. Kustannusmalli tarjoaakin pienen otannan järjestelmässä olevasta kus-

tannustietomassasta, jonka avulla on mahdollista saada yleiskuva tuotetason kus-

tannuksista.  

 

Kustannusmallin pääkäyttötarkoituksena tulee olemaan tuotekustannusseurannan 

lisääminen. Sen käyttäjät koostuvat pääasiassa eri toimintojen vetäjistä, kuten 

esimerkiksi suunnittelupäälliköstä, controllerista ja hankintapäälliköstä. Mallin 

avulla voidaan tarkastella, miten kustannukset kehittyvät moottoritasolla ja mikä 

on eri moottorikokojen ja tyyppien kustannusrakenne. Näiden tarkastelu lisää 

käyttäjien kustannustietoisuutta ja tuo esille päätöksien kannalta tarpeellista tietoa. 

Seuranta tapahtuu jälkilaskentaperusteisesti, jolloin seurannassa on jo toteutuneet 

kustannukset.  Mallin avulla voidaan esimerkiksi havainnoida, kuinka suuri vaiku-

tus moottorin varioinnilla on sen valmistuskustannuksiin tai kuinka eri moottori-

tyyppien kustannusrakenteet eroavat toisistaan. Näiden perusteella voidaan tehdä 

alustavia rajauksia ja suunnitelmia siitä mihin kehitystoimenpiteitä kannattaisi 

kohdentaa. 

 

6.2 Kustannusmallin laskentamenetelmän valinta 

 

Mallimoottoriajatukseen pohjautuvan kustannusmallin laskentamenetelmän valin-

nassa oli käytännössä kolme vaihtoehtoa, joko malli toteutetaan nykyisen lasken-

tamenetelmän pohjalta, kokonaan uudenlaisella menetelmällä tai muokkaamalla 

nykyistä menetelmää. Nykytilan analyysi antaa merkkejä siitä, että välillisten kus-

tannuksien kohdistaminen tuotteille on toteutettu yksinkertaisesti ja se saattaa ai-

heuttaa vääristymistä kustannustarkastelussa.  

 

Kokonaan uudenlaisella menetelmällä tarkoitetaan tässä tapauksessa menetelmää, 

jota käytettäessä mallimoottoreiden kustannuslaskenta olisi toteutettu, siten että 

välillisten kustannuksien kohdistamisessa olisi hyödynnetty esimerkiksi toiminto-
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laskentaa. Tämän toteuttaminen mahdollistaisi tarkemman ja paremmin aiheutta-

misperiaatetta noudattavan kustannuksien kohdistamisen mallimoottoreille. Tällä 

tavalla olisi myös mahdollista kokeilla, miten moottoreiden kustannukset käyttäy-

tyisivät eri menetelmällä laskettuna verrattuna nykyiseen menetelmään.  

 

Uuden laskentamenetelmä käyttöönottamisesta kustannusmallin laskentamene-

telmäksi päätettiin kuitenkin luopua jo diplomityön alkuvaiheissa. Suurimpina 

syinä tähän olivat kustannusmallin ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittavien resurs-

sien kasvaminen liian suureksi. Mikäli käytettäisiin eri menetelmää, pitäisi jokai-

sen mallimoottorin kustannukset laskea kuukausittain manuaalisesti. Tämä vaatisi, 

käytännössä sen että, tarvittavat kustannustiedot etsittäisiin kuukausittain järjes-

telmästä, jonka jälkeen ne syötettäisiin malliin. Vaikka kustannusmallin voisikin 

rakentaa, siten että se laskisi automaattisesti mallimoottoreiksi valittujen mootto-

reiden kustannukset syötettyjen arvojen perusteella, tulisi sen ylläpitäminen vaa-

timaan liikaa resursseja. Lisäksi uusien mallimoottoreiden lisääminen kustannus-

malliin vaatisi, jokaisella kerralla kyseisen moottorin kustannuksien uudelleen 

laskemisen valitun laskentamenetelmän mukaisesti. 

 

Nykyisen laskentamenetelmän muokkaamisella tarkoitetaan tässä tapauksessa 

sitä, että menetelmä pysyisi samana kuin nykyinen, mutta sen laskentaperusteita 

muutettaisiin ja tarkennettaisiin kustannusmallissa. Tämä tarkoittaisi käytännössä 

välillisten kustannuksien kohdistamiseen käytettävien perusteiden muuntamista 

siten, että ne vastaisivat paremmin aiheuttamisperiaatetta. Lisäksi mahdollisia 

pieniä muutoksia, joilla lisättäisiin moottorin rakenteelle sellaisia varianttikoodien 

komponentteja, jotka tällä hetkellä puuttuvat rakenteelta ja ne pyritään kattamaan 

muut materiaalit -yleiskustannuslisällä.  

 

Muokkaamisen avulla olisi mahdollista saada tarkempaa ja aiheuttamisperiaatteen 

mukaista kustannuksien kohdistamista mallimoottoreille. Muokkaaminen ei vaati-

si niin paljoa resursseja, kuin kokonaan uudella laskentamenetelmällä toteuttami-

nen. Silti kustannusmallin toteuttaminen nykyistä menetelmää muokkaamalla vaa-

tisi kustannuksen etsimistä järjestelmästä. Uusien mallimoottoreiden lisääminen 
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vaatisi jokaisella kerralla moottorikohtaisen tarkastelun ja mallin muokkaamisen. 

Eri laskentamenetelmällä toteutettavaan kustannusmalliin verrattuna muokkaami-

nen olisi kevyempi vaihtoehto tarkemman ja aiheuttamisperiaatteen mukaisen 

kustannustiedon saavuttamiseksi. Kuitenkin sen toteuttaminen ja kuukausittainen 

ylläpito tulisi vaatimaan manuaalista työtä ja kustannustietojen hakemista järjes-

telmän eri paikoista. 

 

Nykyisen laskentamenetelmän pohjalta toteutettavalla kustannusmallilla ei päästä 

yhtä tarkkaan ja oikeudenmukaiseen kustannuksien kohdistamiseen, kuin edelli-

sissä kappaleissa mainituilla menetelmillä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

kustannuksien kohdistamisessa havaitut keskimääräistämiset ja rakenteelta puut-

tuvat komponentit vääristävät mallimoottoreiden kustannuksia. Nykyisen mene-

telmän pohjalta on kuitenkin mahdollista toteuttaa kustannusmalli siten, että sen 

kuukausittainen ylläpitäminen ja uusien moottoreiden lisääminen ei vaadi yhtä 

paljon resursseja, koska voidaan hyödyntää suoraan järjestelmän tuottamaa kus-

tannustietoa. 

 

Menetelmän valitsemisesta keskusteltiin yksikön controllerin ja päällikön kanssa. 

Näissä keskusteluissa käytiin läpi kunkin vaihtoehdon hyviä ja huonoja puolia, 

sekä nykytilananalyysissä selvinneitä seikkoja. Kuten nykytilan analyysissä todet-

tiin, on yksikön nykyisessä laskentamenetelmässä parantamisen varaa varsinkin 

välillisten kustannuksien kohdistamisessa. Tämä seikka puoltaa uuden menetel-

män tai vanhan menetelmän muokkaamista. Vastaavasti yksikertaisempi ylläpito 

ja uusien mallimoottoreiden lisäämiseen vaativa aika puoltavat suoraa järjestelmä-

tiedon hyödyntämistä. 

 

Keskustelujen perusteella kustannusmallin toteuttamisessa päätettiin hyödyntää 

järjestelmän laskemia kustannustietoja. Tällöin mallin kuukausittainen ylläpitämi-

nen ei vaadi kohtuuttomasti resursseja ja uusien mallimoottoreiden lisääminen on 

yksinkertaista. Lisäksi malli reagoi paremmin myös järjestelmässä tehtyihin las-

kentaperusteiden muutoksiin. Yhdeksi syyksi nousi se, että yksikössä aiotaan 

puuttua tämän työn yhteydessä havaittuihin epäkohtiin nykyisessä laskentamene-
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telmässä. Tämän vuoksi on odotettavissa, että kustannusrakenteelle saadaan lisät-

tyä sieltä puuttuvia komponentteja ja välillisten kustannuksien kohdistamisperus-

teet tarkastetaan. Näiden toimenpiteiden jälkeen järjestelmän kustannustieto antaa 

tarkempaa tietoa moottoreiden kustannuksista. 

6.3 Mallimoottoreiden valinta 

 

Tämän diplomityön rajauksissa määriteltiin, että työn tavoitteena on tutkia malli-

moottoriajatuksen toimivuutta ja kokeilla sitä käytännössä. Tarkoituksena on vali-

ta, joko yksi mallimoottori jokaisesta runkokoosta tai yhdestä tai kahdesta runko-

koosta useampi mallimoottori. Mallimoottoreiden valinnassa oli taustalla koko-

ajan ajatus siitä, että kyseisten moottoreiden tulee edustaa mahdollisimman hyvin 

moottorivalikoimaa.  

 

Moottorivalikoima on todella laaja ja asiakaskohtainen räätälöinti on merkittäväs-

sä asemassa. Tästä johtuen ajatus siitä, että mallimoottoreita on vain yksi kutakin 

moottorikokoa kohden, karsiutui varsin nopeasti pois suunnitelmista. Yksittäinen 

mallimoottori runkokokoa kohden ei anna riittävän tarkkaa kuvaa kyseisen runko-

koon kustannuksien käyttäytymisestä. Tämä johtuu siitä, että monien runkokoko-

jen kohdalla on kaksi tai kolme moottorityyppiä, jotka ovat yleisiä, mutta keske-

nään siinä määrin erilaisia, ettei niitä voida kuvata yhdellä mallimoottorilla. Toi-

nen yhden mallimoottorin valintaa rajoittavaksi tekijäksi muodostunut seikka on 

varianttikoodien vaikutus. Mikäli halutaan seurata varianttikoodien vaikutusta 

kustannuksiin, pitää varianttikoodien vaikutus olla eroteltavissa muista kustan-

nuksista. Tämä ei yhden mallimoottorin tapauksessa ole mahdollista, koska useas-

sa tapauksessa varianttikoodi korvaa jonkin komponentin tai komponentteja. Rat-

kaisuna tähän ongelmaan, päätettiin ottaa mukaan tarkasteluun myös vakiomoot-

torit. Vakiomoottoreiden avulla on mahdollista tuoda esille varionnin kustannus-

vaikutukset kyseisellä mallimoottorityypillä. 

 

Seuraavaksi tarkasteluun otettiin vaihtoehdot, joissa mallimoottorit koostuvat yh-

destä tai kahdesta runkokoosta ja niitä on useampi yhtä runkokokoa kohden. Läh-

tökohtana oli, että runkokoon tai runkokokojen tulee olla sellaisia, että mallimoot-



   73 

 

 

 

torit voidaan perustellusti muodostaa kuvaamaan koko runkokoon moottorivali-

koimaa. Yhden runkokoon tapauksessa mallimoottoreiden määräksi muodostuisi 

noin kymmenen moottoria. Kahden runkokoon tapauksessa yhden runkokoon 

mallimoottoreiden määrää tulisi sijoittumaan noin neljään mallimoottoriin. 

 

Runkokoon valinnassa on käytetty yksikön käyttämää profitability analysis Excel-

työkalua. Valinta aloitettiin tarkastelemalla yksittäisten runkokokojen merkittä-

vyyttä. Kuukausittainen vaihtelu yksittäisen runkokoon kohdalla voi olla suurta. 

Tämän vuoksi on analysoinnissa tarkasteltu keskimääräistä runkokokokohtaista 

merkittävyyttä pidemmällä aikavälillä.  

 

Tarkastelun perusteella tämän diplomityön osalta voitiin rajata pois pienmoottorit 

eli moottorit runkokoosta 71 runkokokoon 250. Näistä runkokooista ei voinut 

erottaa yksittäisiä runkokokoja, jotka olisivat olleen siinä määrin merkittäviä, että 

niitä olisi kannattanut ottaa mukaan mallimoottoreiksi kustannusmallin testaus-

vaiheessa. Runkokokoa 400 ja sitä suurempien moottoreiden kohdalla kuukausit-

tainen volyymin vaihtelu on suurta. Tämän vuoksi ne päätettiin rajata testausvai-

heessa pois vaihtoehdoista. Merkittäviksi vaihtoehtoisiksi mallimoottoreiden run-

kokooiksi osoittautuivat runkokoot 280-355. Näistä valittiin mallimoottoreiksi 

runkokoot 280 ja 315. 

 

Kahteen runkokokoon päädyttiin, koska mallia on tarkoitus laajentaa jatkossa kat-

tamaan useampaa kokoluokkaa. Valitsemalla kaksi runkokokoa voidaan kustan-

nusmalli rakentaa siten, että uusien eri runkokoon mallimoottoreiden lisääminen 

tapahtuu tulevaisuudessa mahdollisimman saumattomasti. Toinen syy kahden 

runkokoon valitsemiseen oli vertailtavuus runkokokojen kesken.  

 

Seuraavana vuorossa mallimoottoreiden valinnassa oli mallimoottoreiden mootto-

rityyppien valitseminen. Valinta tehtiin samojen periaatteiden mukaisesti kuin 

runkokoon valitseminen, analysoimalla profitability analysis-työkalun sisältämää 

tietoa. Molemmista runkokooista merkittäviksi moottorityypeiksi nousivat Pro-
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cess Performance eli prosessimoottorit ja räjähdyspaineen kestävät EX(de)-luokan 

moottorit. 

 

Runkokokojen ja moottorityyppien valinnan jälkeen selvitettiin mallimoottoreiksi 

valittavien moottoreiden ominaisuudet. Ominaisuuksilla tarkoitetaan tässä tapauk-

sessa moottorin sähköisiä ominaisuuksia, kuten staattorin napalukua ja moottorin 

tehoa. Myös tässä valintakriteerinä oli se, että valittujen mallimoottoreiden piti 

kuvastaa mahdollisimman hyvin kyseistä runkokokoa ja moottorityyppiä. Lisäksi 

moottorityyppien pitäisi olla keskenään vertailukelpoisia valituissa mallimootto-

reissa. Koska suurin osa myydyistä moottoreista on varioitu asiakkaan vaatimuk-

sien mukaiseksi, on myös selvitettävä mallimoottoreille valitun runkokoon ja 

moottorityypin tyypillisimmät varianttikoodit.  

 

Mallimoottoreiden ominaisuuksien selvittämiseksi ajettiin tilauksien hallintajär-

jestelmästä (OMS) Excel-taulukkoon kaikkien tammikuun 2013 ja syyskuun 2014 

välisenä aikana Vaasan tehtaalta tilattujen runkokoon 280 ja 315 moottoreiden 

tiedot. Tiedoista saatiin selville tilattujen moottoreiden peruslajimerkit ja mootto-

rille valitut varianttikoodit. Tiedot sisälsivät myös peruuntuneet tilaukset, mutta 

niiden osuus on siinä määrin vähäinen, ettei se merkittävästi vaikuttanut lopputu-

lokseen. 

 

Tiedon analysoinnissa käytettiin apuna Excelin Pivot-ominaisuutta, jotta tarvittava 

tieto saatiin selville. Ensimmäiseksi otettiin tarkasteluun moottorin perusominai-

suuksia kuvaavat lajimerkit. Pivot-taulukon avulla lajimerkit järjestettiin niiden 

yleisyyden mukaan. Kuva 11 on esiteltynä 280 runkokoon moottoreiden tilaukset 

kappaleissa. Runkokokokohtaisesti tarkempaan tarkasteluun valittiin 20 yleisintä 

peruslajimerkkiä. Näiden lajimerkkien joukosta valittiin molemmista moottori-

tyypeistä kaksi yleisintä. Lopullinen valinta tehtiin valitsemalla runkokoon sisällä 

molemmille moottorityypeille ominaisuuksiltaan samat lajimerkit. Tällä valinnalla 

mahdollistetaan moottorityyppien keskinäinen vertailu, kun ainoa muuttuva asia 

on moottorityyppi.  
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Kuva 11. 280 runkokoon mallimoottoreiden valinta 

 

Valitut mallimoottorit kattavat 7-15 prosenttia kyseisen moottorityypin ja runko-

koon tilauksista. Kyseisten lukujen perusteella ei vielä voida riittävällä luottamuk-

sella olettaa, että valitut mallimoottorit kuvastaisivat kokomoottorivalikoimaa. 

Tarkemman tarkastelun perusteella havaittiin, että yleisimmät vaihtuvat kom-

ponentit ovat staattorin ja roottorin pituuksien vaihtelu. Lisäämällä kertoimet 

muuttuville komponenteille, valituilla mallimoottoreilla voidaan kuvata 33-69 

prosentin osuus tilatuista moottoreista. 

 

Kertoimien selvittämisessä on vertailtu eri peruslajimerkkien kustannusrakenteen 

muutoksia ja selvitetty vaihtuvat komponentit. Vaihtuville komponenteille on 

muodostettu kertoimet lokakuun 2014 kustannuksien mukaan. Kertoimet muodos-

tettiin sellaisille moottoreille, joiden staattorin napaluku on sama. 

 

Mallimoottorien varianttikoodien valinnassa tarkasteltiin varianttikoodien ylei-

syyttä sekä kustannusvaikutusta. Vaikka mallimoottoreiden peruslajimerkit oli jo 

valittu, on varianttien valinnassa hyödynnetty kyseisen runkokoon ja moottorityy-

pin koko otantaa. Tällä tavoin voitiin valita kyseiselle moottorityypille ja runko-

koolle ominaiset varianttikoodit. Varianttikoodien yleisyyttä tarkastellessa ei vielä 

tehty rajauksia yleisyyden perusteella, koska näiden kustannusvaikutuksia ei voitu 
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selvittää vain varianttikoodeja tutkimalla. Kustannusvaikutuksien selvittämiseksi 

ajettiin SAP:sta lista varianttikoodeista ja niiden arvioiduista kustannusvaikutuk-

sista. Samaa listaa käytetään hyödyksi kustannuskyselyitä tehdessä. 

 

Kustannusvaikutuksien selvittämiseksi yhdistettiin SAP:n listasta kustannukset 

varianttikoodeille ja nämä kerrottiin varianttikoodien yleisyydellä. Tällä tavoin 

voitiin selvittää kustannusvaikutuksiltaan merkittävimmät varianttikoodit. Kuva 

12 on esiteltynä erään moottorityypin 20 kustannusvaikutuksiltaan merkittävintä 

varianttikoodia. Kuten kuvasta huomataan, on varianttikoodeissa kolme varianttia, 

joita voidaan pitää vaikutuksiltaan muita huomattavasti merkittävämpinä. Variant-

tikoodien käyttäytyminen oli molemmilla runkokooilla ja moottorityypeillä hyvin 

samankaltainen. 

 

 
Kuva 12. Kustannuksiltaan merkittävimmät varianttikoodit 

 

Kun varianttikoodien kustannuksien merkittävyys oli selvitetty. Oli seuraavaksi 

vuorossa varianttikoodien valinta mallimoottoreille. Valinnassa päädyttiin valit-

semaan kullekin mallimoottorille kymmenen merkittävää varianttia. Näistä seit-

semän varianttikoodia oli sellaisia, että ne ovat molemmilla runkokooilla ja moot-

torityypeillä samat. Lisäksi molemmille moottorityypeille valittiin kolme kyseistä 

moottorityyppiä parhaiten kuvaavaa kustannuksiltaan merkittävää varianttia.  
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Varianttikoodeista 999 jätettiin huomioimatta, koska sen sisältöä ja kustannusvai-

kutuksia ei voida määrittää. On kuitenkin huomattava, että varianttikoodi 999 on 

todellisuudessa erittäin merkittävä, koska se esiintyy noin 30 prosentissa tilauksis-

ta. Lisäksi mallimoottoreille valittiin kaksi sellaista varianttikoodia, jotka eivät 

yksittäin tarkasteltuna päässeet kustannuksiltaan merkittäviksi. Nämä koodit oli-

vat sellaisia että, niillä on useita vaihtoehtoja, jotka tuottavat saman lopputulok-

sen. Kun näiden yksittäisten varianttikoodien yleisyys ja kustannusvaikutukset 

lasketaan yhteen, muuttuvat ne merkittäviksi. Tässä tapauksessa valitut variantti-

koodit siis edustavat usean varianttikoodin summaa.  

 

Taulukko 7 on kuvattuna valittujen varianttikoodien yleisyys. Vaakatasossa on 

kyseisen varianttikoodin yleisyys mallimoottorityypin moottoreissa. Prosenttiluku 

kertoo sen kuinka suureen osaan kyseisen runkokoon ja moottorityypin mootto-

reihin on lisätty valittu variantti. Esimerkiksi mallimoottori yhden runkokoossa ja 

moottorityypissä variantti yksi esiintyy 50 prosentissa tilatuista moottoreista. Va-

rianttikoodit 1-7 ovat kaikilla mallimoottoreilla samat. Näistä varianttien kuusi ja 

seitsemän prosenttilukuihin on huomioitu myös kyseisen variantin korvaavat va-

riantit. Variantit 8-10 ovat moottorityyppikohtaisia variantteja. Malli yksi ja kaksi 

ovat samaa moottorityyppiä ja malli kolme sekä neljä ovat keskenään samaa 

tyyppiä. 

 

Taulukko 7. Mallimoottoreiden varianttikoodien esiintyminen 

 Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 Keskiarvo 
Variantti 1 50 % 25 % 30 % 28 % 33 % 
Variantti 2 17 % 17 % 10 % 6 % 12 % 
Variantti 3 21 % 19 % 15 % 21 % 19 % 
Variantti 4 15 % 19 % 33 % 35 % 25 % 
Variantti 5 28 % 27 % 63 % 65 % 46 % 
Variantti 6 19 % 12 % 8 % 10 % 13 % 
Variantti 7 19 % 13 % 46 % 49 % 32 % 
Variantti 8 4 % 3 % 19 % 20 % 11 % 
Variantti 9 17 % 17 % 28 % 28 % 22 % 
Variantti 10 13 % 14 % 23 % 20 % 18 % 
Keskiarvo 20 % 16 % 28 % 28 %  
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Kuten Taulukko 7 voidaan huomata, on valittujen varianttikoodien yleisyyksissä 

eroavaisuuksia moottorityyppien välillä. Esimerkiksi variantit viisi ja seitsemän 

ovat merkittävästi yleisempiä malli kolmella ja neljällä. Moottorityyppikohtainen 

variantti kahdeksan ei ole kappalemääräisesti tarkasteltuna kovinkaan yleinen 

malleilla yksi ja kaksi, mutta sen valinta mallimoottorille on kuitenkin perustelta-

vissa varianttikoodin kustannusvaikutuksilla. Varianttikoodien yleisyys näyttää 

olevan saman moottorityypin sisällä hyvinkin samansuuntainen runkokoosta riip-

pumatta. Ainoana poikkeuksena tähän voidaan nostaa variantti yksi, joka on toi-

sessa moottorikoossa huomattavasti yleisempi (50 % verratuttuna 25 %). 

 

Taulukko 8 on esitettynä valittujen varianttikoodien kustannusvaikutus prosent-

teina. Vaikutus on laskettu kertomalla varianttikoodin yksikkökustannus kyseisen 

varianttikoodin tilausmäärällä. Tämän jälkeen on summattu yksittäisten variantti-

koodien kokonaiskustannusvaikutus ja laskettu yksittäisen varianttikoodin osuus 

tästä summasta. Yksittäistä varianttikoodeista variantti yksi oli kustannusvaiku-

tukseltaan selvästi merkittävin. Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, ei va-

riantti kahdeksan ole määrällisesti kovin merkittävä, mutta kun tarkastellaan sen 

kustannusvaikutusta muodostaa se yksittäin neljän prosentin osuuden malli yhden 

ja malli kahden varianttikoodien kustannuksista.  

 

Taulukko 8. Mallimoottoreiden varianttien kustannuksien merkittävyys 

 Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 Keskiarvo 
Variantti 1 23 % 15 % 11 % 11 % 15 % 
Variantti 2 11 % 11 % 4 % 3 % 7 % 
Variantti 3 6 % 7 % 3 % 5 % 6 % 
Variantti 4 4 % 6 % 7 % 7 % 6 % 
Variantti 5 3 % 4 % 6 % 6 % 5 % 
Variantti 6 5 % 4 % 1 % 2 % 3 % 
Variantti 7 1 % 1 % 3 % 3 % 2 % 
Variantti 8 4 % 4 % 4 % 5 % 4 % 
Variantti 9 4 % 5 % 3 % 3 % 3 % 
Variantti 10 3 % 2 % 2 % 2 % 2 % 
Summa 65 % 59 % 44 % 48 % 54 % 
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Taulukko 9 on esitettynä mallimoottorien varianttikoodien valitsemisen apuna 

käytetyn SAP-järjestelmästä ajetun taulukon kattavuutta. Varianttikoodien kus-

tannuksien tarkastelussa huomioitiin ne varianttikoodit, joille oli SAP:n listassa 

määritetty kustannus. Kustannus oli määritelty keskimäärin 66 prosentissa varian-

teista. Tämä lisäksi 23 prosentissa varianteista oli määritelty kustannuksiltaan 

nollaksi. Listan perusteella osa näistä nollaksi määritellyistä varianteista voikin 

todellisuudessa olla kustannusvaikutuksiltaan nolla. Tällaisia voivat olla esimer-

kiksi asennusasennon eri variaatiot. Tämä 23 prosenttia sisälsi kuitenkin myös 

sellaisia varianttikoodeja, jotka aiheuttavat kustannuksia. Tällaisia ovat esimer-

kiksi erilaiset lisänostosilmukat tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut kom-

ponentit. Listalta puuttui myös noin 11 prosenttia varianttikoodeista. Nämä 11 

prosenttia on jätetty tarkastelussa huomioimatta. 

 

Taulukko 9. Eri varianttikoodien määrä runkokoko- ja moottorityyppikohtaisesti 

 Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 Keskiarvo 
Kustannus X€ 64 % 67 % 66 % 67 % 66 % 
Kustannus 0€ 26 % 23 % 22 % 21 % 23 % 
Variantti ei listalla 11 % 10 % 12 % 12 % 11 % 

 

Taulukko 10. Valittujen varianttikoodien osuus kaikista varianteista 

 Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 Keskiarvo 
Varianttikoodien 
osuus 

7 % 7 % 10 % 10 % 9 % 

Kustannusvaikutus 65 % 59 % 44 % 48 % 54 % 
 

Taulukko 10 on esitettynä valittujen varianttikoodien osuus tarkastellusta variant-

tikoodimäärästä sekä niiden kustannusvaikutus. Kuten huomataan, on malleille 

yksi ja kaksi valittujen varianttikoodien osuus kaikista tarkastelussa mukana ol-

leista varianttikoodeista noin seitsemän prosenttia. Nämä seitsemän prosenttia 

muodostavat noin 60 prosenttia kaikkien tarkastelussa mukana olleiden varianttien 

kokonaiskustannuksista. Tämän perusteella voidaan todeta, että mallien yksi ja 

kaksi osalta valitut variantit kuvaavat kattavasti koko variantikoodien kokonai-

suutta. Mallien kolme ja neljä osalta valitut varianttikoodit muodostavat noin 
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kymmenen prosentin osuuden tarkastelussa mukana olleista varianteista. Valittu-

jen varianttien kustannusvaikutus on hieman vajaa 50 prosenttia. Tämä selittyy 

osaltaan moottorityypin pienemmällä kappalemääräisellä volyymillä ja sillä, että 

varianttien kustannusvaikutuksissa varianttien keskinäiset erot olivat pienempiä.  

 

6.4 Kustannusmallin rakentaminen 

 

Kustannusmalli toteutettiin Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelmiston pohjal-

ta. Tähän päädyttiin, koska Excel-pohjainen toteutus on joustava ja sen kehittämi-

nen ei vaadi ulkopuolisia resursseja. Excel-pohjaisen toteutuksen myötä kuvaajien 

muuttaminen sekä uusien kuvaajien lisääminen on yksinkertaista. Lisäksi uusien 

moottoreiden lisääminen vertailtavaksi onnistuu Excel-pohjaisen työkalun avulla 

helposti. 

 

Rakentaminen aloitettiin keskustelemalla eri henkilöiden kanssa siitä, kuinka yk-

sityiskohtaiseen kustannustietoon mallin avulla tulisi päästä. Lisäksi keskusteltiin 

myös siitä, minkälaista informaatiota kustannusmallilla halutaan tarkastella. Näi-

den tietojen perusteella pystyttiin valitsemaan, minkälaisessa muodossa SAP-

järjestelmän laskema moottorikohtainen kustannustieto siirretään malliin.  

 

Keskustelujen perusteella selvisi, että mallimoottoreiden kustannuksien seuraami-

sessa on tärkeää, että tarvittaessa voidaan porautua selvittämään mistä mallimoot-

torin kustannukset muodostuvat. Tämän vuoksi kustannustieto pitää tuoda malliin 

niin tarkkana kuin mahdollista. Lisäksi pitää myös pystyä jaottelemaan malli-

moottorien kustannukset sen mukaan, minkä tyyppisestä kustannuksesta on kyse 

eli onko kustannus työtä, komponentti tai esimerkiksi osakomponentti. 

 

Mallimoottoriajatuksen perusideana on seurata valittujen mallimoottoreiden kus-

tannuksien kehittymistä. Tämän vuoksi on tärkeää, että edellisien laskentajaksojen 

kustannukset ovat mukana seurannassa. Tällöin päivitettyjä kustannuksia voidaan 

vertailla edellisen kauden kustannuksiin. Kustannusmalli pitää rakentaa siten, että 
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edelliskausien kustannukset on vertailtavissa ja kaikkiin kustannuksiin on mahdol-

lista porautua niissä syntyneiden erojen selvittämiseksi.  

 

Kustannustieto tuodaan kustannusmalliin SAP-järjestelmän materiaalinhallinta-

moduulin (MM03) materiaalikustannustiedoista, jotka päivitetään kuukausittain 

standard cost estimate-ajon yhteydessä. Kustannustietojen tulostaminen Excel-

muotoon ja siirtäminen mallin toteutetaan siten, että se on mahdollisimman vaiva-

tonta, mutta kuitenkin siten, että tiedot saadaan käyttökelpoisessa muodossa.  

 

Ongelmaksi tässä vaiheessa muodostui se, että kustannusmallilla pitäisi pystyä 

tarkastelemaan myös osakomponenttien kustannuksia. Tämän vuoksi ei ollut 

mahdollista käyttää suoraan MM03-transaktion Excel-tulostusta, koska tällöin ei 

olisi ollut mahdollista porautua esimerkiksi siihen, miten staattorin kustannukset 

ovat muodostuneet. Sen sijaan moottorin kustannustiedot pitää tulostaa Exceliin 

tekstimuodossa, jolloin moottorin kustannukset näkyvät hierarkia tyyppisesti.  

 

Kuva 13 on esitettynä kuvakaappaus SAP:sta Excel-muotoon tulostettavista rapor-

teista, joiden pohjalta kustannusmalli on rakennettu. Kuten kuvasta huomataan, 

kustannustieto tulostuu hierarkkisesti siten, että ensimmäiseksi hierarkiassa on 

moottorin kokonaiskustannukset. Tämän jälkeen seuraavassa sarakkeessa oikealla 

on loppukokoonpanon kustannukset. Kuvaesimerkissä loppukokoonpanon kus-

tannuksissa STATOR FRAME eli staattorin rungon jälkeen hierarkia siirtyy yh-

den sarakkeen oikealle. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on komponentti, joka 

koostuu useasta eri osakomponentista tai sitä jalostetaan komponenttivalmistuk-

sessa. 
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Kuva 13. Excel-tuloste moottorin kustannuksista 

 

Tämä Excel-tuloste otettiin lähtökohdaksi kustannusmallin rakenteen suunnitte-

luun. Tulosteen hierarkian pohjalta kustannusmalli voidaan rakentaa siten, että sen 

avulla on mahdollista pureutua itse valmistettavien komponenttien kustannusra-

kenteeseen. Tulosteen muoto kuitenkin vaatii paljon muokkaamista, jotta sen 

avulla pystytään tuottamaan tarvittavat kuvaajat. Excel-tuloste joudutaan tulosta-

maan järjestelmästä manuaalisesti jokaiselle mallimoottorille erikseen. 

 

Kustannusmalliin on tarkoitus tuoda kuukausittain mallimoottoreiden kustannus-

tieto, jotta pystytään seuraamaan kustannuksien kehittymistä. Tämä otettiin huo-

mioon kustannusmallia rakentaessa. Kustannusmalli rakennetaan siten, että 

SAP:sta tulostettu raportti muunnetaan sellaiseen muotoon, että sitä on mahdollis-

ta käsitellä Excelin Pivot-toiminnolla. Kuva 14 on esitettynä kustannusmallin da-

tavälilehden taulukko, joka on muodostettu Kuva 13 kaltaisesta raportista. Tau-

lukko muodostuu 11:sta sarakkeesta ja määrittelemättömästä määrästä rivejä. Tau-

lukko toimii tietovarastona ja sen pohjalta muodostetaan kustannusmallin kuvaa-

jat. Kuukausittainen päivittäminen tapahtuu lisäämällä taulukkomuotoon muunne-

tut raportit taulukon jatkeeksi.  

 



   83 

 

 

 

 
Kuva 14. Kustannusmallin datavälilehden taulukkorakenne 

 

Kustannusmallin suunnittelu- ja testausvaiheessa SAP:sta tulostettua raporttia 

muokattiin manuaalisesti samaan muotoon kuin datavälilehden taulukko. Tämä 

vaihe kuitenkin vaati paljon manuaalista työtä, eikä sen toteuttaminen tällä tavoin 

ole järkevää. Lisäksi mallimoottoreiden määrän kasvaessa kuukausittainen kus-

tannustietojen päivittäminen olisi vaatinut liian paljon resursseja. 

 

SAP-raportin Excel-tulosteen muokkaamisen ja datavälilehdelle siirtämisen avuk-

si rakennettiin erillinen Excel-työkirja, joka suorittaa Visual Basic-

ohjelmointikielellä ohjelmoidun makron. Makro toteutettiin erilliselle Excel-

tiedostolle, koska tällöin makrotiedosto voidaan pitää valittujen henkilöiden käy-

tössä ja pystytään varmemmin kontrolloimaan kustannusmalliin syötettäviä tieto-

ja. 

 

Kuva 15 on kuvakaappaus tietojen syöttöön käytettävästä Excel-tiedostosta. Uusia 

mallimoottorin kustannustietoja lisätessä tulee Excelin syöttösoluihin kirjoittaa 

tarvittavat tiedot, joiden pohjalta makro muokkaa ja siirtää SAP:n Excel-tulosteen 

tiedot kustannusmalliin. Syöttösoluihin syötetään SAP-raportin sijainti, SAP-

raportin nimi, kustannusmallin sijainti, kustannusmallin tiedostonimi sekä SAP-

raportin päivittämiskuukausi. Käytännössä mallimoottoreiden kustannustietojen 

päivittämisen yhteydessä tarvitsee täyttää vain SAP-raportin nimi ja sen päivittä-

miskuukausi. Muut parametrit on lisätty syöttösoluiksi sen vuoksi, että mikäli 

kustannusmallin tai SAP-raporttien tallennuspaikkaa muutetaan, ei näitä tietoja 

tarvitse käydä erikseen muuttamassa makron ohjelmointikoodiin. 
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Kuva 15. Tietojen syöttämiseen käytettävän Excel-makron käyttöliittymä 

 

Tietojen syöttämiseen käytettävä makro ohjelmoitu siten, että ”Siirrädata”-

painiketta painamalla makro käynnistää päämakron, joka suorittaa joukon alioh-

jelmia. Nämä aliohjelmat jäsentävät, muokkaavat ja siirtävät tarvittavat tiedot 

malliin. Aliohjelmat sekä niiden suorittamat toimenpiteet on listattu seuraavaksi: 

 

Avaa tiedostot 

Avaa tiedostot-aliohjelma avaa halutun SAP-raportin ja kustannusmallitiedoston 

sekä aktivoi mallin datavälilehden syöttösoluihin annettujen tietojen mukaisesti. 

 

Hae ensimmäinen vapaa rivi 

Tämä alaohjelma hyödyntää Do Until-silmukkaa, joka käy läpi datavälilehden 

tietoja rivi kerrallaan ensimmäisen vapaan rivin löytämiseksi. Ohjelma myös tal-

lentaa ensimmäisen vapaan rivin sijainnin jatkossa tapahtuvaa tietojen siirtoa var-

ten. 

 

Sarakkeiden tarkastelu 

Sarakkeiden tarkasteluohjelma tarkastelee SAP-raportin muotoilua ja hierar-

kiatasojen määrää. Mikäli hierarkiatasoja on vähemmän kuin neljä, ohjelma lisää 

SAP-raporttiin sarakkeita siten, että malli voi keinotekoisesti jatkaa hierarkiaa 

tasolle neljä. Tämä ohjelma perustuu pääsääntöisesti If- ja ElseIf-komentoihin. 
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Poistetaan 0800 

Tämä ohjelma poistaa SAP-raportista komponenttien lajimerkin edestä tehdastun-

nuksen. Tämän muokkauksen tavoitteena on selkeyttää komponenttien lajimerk-

kien käsittelyä kustannusmallissa. 

 

Pisteen poisto 

Pisteen poisto-ohjelma poistaa SAP-raportista kustannus- ja määräsarakkeista 

tuhat erotin pisteet sekä muuntaa solujen tiedot numeroformaattiin. Ohjelma pe-

rustuu Do Until-silmukkaan ja If-komentoihin. 

 

Hae tiedot  

Hae tiedot-ohjelma hakee tiedot SAP-raportista ja siirtää ne kustannusmallin da-

tavälilehdelle. Tietojen siirron yhteydessä ohjelma rakentaa siirrettävälle malli-

moottorille hierarkian. Tämä alaohjelma on toteutettu pääsääntöisesti Do Until-

silmukkaa, If- ja ElseIf-komentoja käyttäen. Hierarkian rakentamisessa ohjelma 

käyttää hyväksi SAP-raportin hierarkiaa sekä kyseisen rivin yksikkötietoja.  

 

Hierarkian rakentamisessa ohjelma kirjoittaa datavälilehden hierarkia 1-4 sarak-

keisiin hierarkian. Hierarkia määräytyy sen mukaan, missä sarakkeessa tieto si-

jaitsee SAP-raportissa. Lisäksi hierarkiaan syötettävä teksti määräytyy yksiön 

mukaan.  

 

Poista tyhjät rivit 

Tällä alaohjelmalla poistetaan kustannusmallin datavälilehdelle SAP-raportin 

summarivien siirrosta syntyneet tyhjät rivit. Ohjelma on toteutettu Do Until-

silmukalla ja If-komennoilla. 

 

Sulje SAP-tiedosto ja avaa mallimoottoritiedosto 

Tämä ohjelma sulkee SAP-raportin sekä avaa kustannusmallin tiedoston. Tiedos-

ton avaamisen yhteydessä makro päivittää kuvaajat ja aktivoi kustannusmallin 

ensimmäisen kuvaajasivun. 
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Kuva 16 on esiteltynä kustannusmallin hierarkiarakenne periaatetasolla. Mootto-

rin hierarkia koostuu maksimissaan viidestä hierarkiatasosta. Nämä hierarkiatasot 

kuvaavat moottorivalmistuksen eri vaiheita. Korkein taso hierarkiassa on mootto-

ritaso. Tällä tasolla voidaan tarkastella mallimoottorille laskennassa kohdistettuja 

kustannuksia. Hierarkiataso yksi vastaa moottorivalmistuksessa loppukokoonpa-

noa. Tällä tasolla komponenttitehtaalla valmistetut komponentit sisältävät kaikki 

niille kohdistetut kustannukset. Hierarkiatasot kaksi ja kolme kuvaavat kompo-

nenttitehtaan valmistuksen vaiheita. Hierarkiatasolla neljä moottorin kustannukset 

on jaettu kustannuslajeihin.  

 

Yksikössä valmistettujen moottoreiden SAP-raportin hierarkiassa on maksimis-

saan viisi tasoa ja minimissään kaksi tasoa.  Sellaisissa tapauksissa, joissa hierar-

kia tasoja on vähemmän kuin viisi, jatkaa ”tiedostojen siirto”-makro moottoreiden 

hierarkiaa kopioimalla kyseisen moottorin alinta hierarkiatasoa, kunnes hierarkia-

taso neljä saavutetaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että moottori joka ei si-

sällä itse valmistettuja osakomponentteja jakautuu kustannuslajeihin hierarkiata-

solla yksi. Tällaisissa tapauksissa kustannuslajijako monistuu seuraaville hierar-

kiatasoille. Hierarkiatasojen monistaminen rakennettiin, koska tällöin on mahdol-

lista vertailla eri moottoreiden kustannuksien jakautumista kustannuslajien kesken 

riippumatta siitä onko moottorilla itse valmistettavia osakomponentteja.  
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Kuva 16. Kustannusmallin hierarkia 

 

Kustannuslajien jako ja niiden määräytymisperusteet 

Kustannusmallissa kustannukset jaotellaan hierarkiassa kustannuslajeihin. Eri 

kustannuslajit määritellään SAP-raportin hierarkian sekä yksikköjen avulla. Li-

säksi hierarkiassa on erikseen määritelty tekstit itse valmistetuille komponenteille 

helpottamaan kustannusmallin käyttöä.  
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Materiaalikustannukset on jaettu kustannusmallissa kolmeen osaan niiden ominai-

suuksien perusteella. Ostettavat komponentit, joiden yksikkö on SAP-raportissa 

PC, nimetään hierarkiassa materiaaliksi. Raaka-aineet, kuten kupari, alumiini ja 

sähkölevy on eritelty omaksi ryhmäksi, koska näiden hankintahinta muuttuu maa-

ilmanmarkkinahintojen muuttuessa. Tällöin on mahdollista porautua mallimootto-

rin kustannusrakenteeseen ja tarkkailla, miten esimerkiksi kupariosien kustannuk-

set vaikuttavat moottorin laskennallisiin kokonaiskustannuksiin. Lisäksi erotta-

malla kupari ja alumiini omaksi ryhmäksi erilleen muista komponenteista mahdol-

listavat karkean vertaamisen maailmanmarkkinahintojen muutokseen. Tämän pe-

rusteella voidaan tarkkailla esimerkiksi, kuinka hyvin moottorin kupariosien hinta 

seuraa markkinahintojen muutosta ja minkälaisella viiveellä muutokset realisoitu-

vat moottorin kustannuksiin. Materiaalikustannuksista on myös eritelty raaka-

aineen hukka omaksi ryhmäksi. Hukka määräytyy muuten samojen kriteereiden 

mukaisesti raaka-aineiden kanssa, mutta raaka-aine on hukkaa mikäli sen kustan-

nus on SAP-raportissa pienempi kuin nolla. Käytännössä tämä tarkoittaa kupari-

romusta saatavaa hyvitystä. Materiaalikustannuksista on edelleen mahdollista po-

rautua yksittäisten materiaalinimikkeiden tasolle. 

 

Työkustannukset on jaettu kustannusmallissa kahteen osaan: omaan ja alihankit-

tuun työhön. Työ määräytyy omaksi työksi, silloin kun SAP-raportin yksikkö on 

minuutti tai tunti. Alihankittu työ määräytyy lajimerkin ja yksikön mukaan. Kus-

tannusmallin avulla ei ole mahdollista määritellä, kuinka alihankittu työ jakaantuu 

komponenttien ja työn osalta, koska sitä ei ole määritelty SAP-raportissa. Alihan-

kittu työ vääristää kustannusjaottelua määrätyissä tapauksissa. Esimerkiksi tapaus, 

jossa vertaillaan kahta staattoria toisiinsa, joista toisen käämintä on toteutettu 

omalla työllä ja toisen alihankitulla työllä. Tällaisissa tapauksissa alihankinnalla 

toteutettuun käämintään voi sisältyä sellaisia komponentteja, jotka veloitetaan 

alihankintalaskun mukana. Näissä tilanteissa näiden kahden staattorin työ ja mate-

riaalikustannuksien suhde voi vääristyä, kun tarkastelu toteutetaan mallimootto-

riajatukseen pohjautuvalla kustannusmallilla. Omavalmisteisen staattorin materi-

aalikustannukset näyttävät suuremmilta verrattuna alihankittuun staattoriin. Vas-

taavasti työn osuus näyttää kustannuksiltaan suuremmalta alihankitun staattorin 



   89 

 

 

 

osalta, koska kustannusmallissa alihankituksi työksi luokiteltava alihankinta sisäl-

tää myös komponentteja.  

 

Välilliset kustannukset on jaettu kahteen osaan: toinen on yleiskustannuslisä ja 

toinen on muut materiaalit -yleiskustannuslisä. Nämä määräytyvät SAP-raportissa 

nimien mukaan. Yleiskustannuslisä kuvaa materiaaliyleiskustannuslisää sekä tuo-

tannon yleiskustannuslisää. Näitä on myös mahdollista porautua tarkastelemaan 

erikseen valitsemalla ensin halutulta hierarkiatasolta yleiskustannukset ja sen jäl-

keen nimivalikosta joko materiaaliyleiskustannus tai tuotannon yleiskustannus. 

 

Hierarkiaan on myös erikseen muodostettu nimet komponenttitehtaalla valmistet-

taville komponenteille. Kuva 17 selventää, miten hierarkian ja kustannusjaottelun 

nimet muodostuvat. Esimerkissä on kustannusmallin datavälilehdeltä otettu kuva 

mallimoottorin staattorin hierarkian rakentumisesta. Kuten kuvasta nähdään, on 

ensimmäisessä sarakkeessa moottorin nimi. Nimi jatkuu tässä sarakkeessa niin 

pitkään, kunnes moottorityyppi vaihtuu seuraavaan. Seuraavassa sarakkeessa on 

hierarkian ensimmäinen taso, eli moottorirakenteen päätaso. Ensimmäisellä rivillä 

on tässä tapauksessa yksittäinen materiaali.  

 

 
Kuva 17. Kustannusmallin hierarkiatasojen muodostuminen datavälilehdellä 
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Hierarkiataso yhdelle kirjoitetaan staattori (STATOR) niin pitkään kunnes siirry-

tään seuraavaan komponenttiin. Tämä tehdään sen takia, että tällöin voidaan tar-

kastella moottorin kustannuksia siten, että staattorin kokonaiskustannukset on 

otettu huomioon. Hierarkia 2-sarakkeesta voidaan huomata, että rivillä kaksi on 

alihankittua työtä kuvaava teksti ”subcontracting”. Tämä teksti jatkuu hierarkia 3- 

ja 4-sarakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että hierarkia 2-tasolla tehdään alihankittua 

työtä staattorin kääminnässä. Seuraavilla riveillä lukee (STATOR CORE), jolla 

kuvataan staattoripakettia. Hierarkia 3-sarakkeessa on huomattavissa sama ilmiö 

staattorilevyjen (STATOR SHEET) kanssa. Lisäksi hierarkia 3-sarakkeesta huo-

mataan, että staattoripaketti sisältää omaa työtä.  

 

Kustannusmalli on toteutettu Pivot-taulukon pohjalta, jolloin se laskee samassa 

sarakkeessa olevien samalla nimellä nimettyjen solujen summan. Tämä mahdol-

listaa sen, että kyseisen hierarkian nimien pohjalta tarkastelua voidaan rajata kos-

kemaan valittuja tarkastelukohteita.  

 

6.5 Kustannusmallin käyttö ja ylläpito 

 

Kustannusmalliin rakennettiin tämän diplomityön merkeissä viisi erilaista kustan-

nuksien seurantakuvaajaa/ työkalua. Näiden kuvaajien avulla voidaan tarkastella 

mallimoottoreiden kustannuksia ja kustannuksien muodostumista eri näkökulmis-

ta. Eri kuvaajien avulla on myös mahdollista vertailla eri moottoreiden kustannus-

rakenteita keskenään numeerisesti tai suhteellisesti. Kuvaajien avulla on myös 

mahdollista tarkastella visuaalisesti, mitkä komponentit ovat kustannuksiltaan 

merkittäviä kokonaiskustannuksien kannalta. 

 

Kustannusmallista haluttiin rakentaa sellainen, että kustannustieto on visuaalisessa 

muodossa ja sen käsitteleminen on yksinkertaista, koska sitä tullaan hyödyntä-

mään talousosaston lisäksi myös muilla osastoilla. Jokaiselle välilehdelle on ra-

kennettu datavälilehden taulukkoon perustuva Pivot-taulukko, johon on määritelty 

halutun kuvaajan kannalta tärkeä suodattimet ja arvojen laskuperusteet.  
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Suodattimien avulla on mahdollista valita eri mallimoottoreita tai ajanjaksoja tar-

kasteluun. Suodattimet on toteutettu yksikertaisuuden ja helppokäyttöisyyden li-

säämiseksi Slicer-suodattimilla. Slicer-suodatin toimii samalla periaatteella, kuin 

vetovalikosta aukeavat suotimet, mutta sen käyttäminen on intuitiivisempaa ja 

helpompaa. Kustannusmallissa Slicerien avulla valitaan tarkasteluajanjaksot ja 

minkä tason kustannuksia halutaan seurata.   

 

Kuva 18 on esitetty esimerkki kustannusmallin ohjausvalikosta, joka on toteutettu 

Slicereilla. Kuvassa tarkastelun ajanjaksoksi on valittu kolme kuukautta. Vertai-

lussa on kahden mallimoottorin staattorin ja roottorin raaka-ainekustannukset. 

Tästä voidaan vielä porautua tarkemmalle tasolle valitsemalla tarkasteltavan kom-

ponentin nimi tai lajimerkki.  Mikäli taas hierarkia 4-tason Slicerista ei valittaisi 

mitään, olisi tarkastelussa näiden kahden mallimoottorin staattorin ja roottorin 

kokonaiskustannukset.  

 
Kuva 18. Kustannusmallin kuvaajien Slicer-valikko 
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Mallimoottorit Pivot (Modelmotors Pivot) 

Mallimoottorit Pivot-välilehti on tarkoitettu kustannusmallin päätarkastelukoh-

teeksi. Tämän kuvaajan avulla voidaan vertailla mallimoottoreita keskenään ja 

seurata niiden kustannuksien kehittymistä. Ideana tämän kuvaajan taustalla on 

aloittaa tarkastelu valitsemalla haluttu ajanjakso tai kun halutaan vertailla eri mal-

limoottoreiden kustannuksia keskenään, on suositeltavaa valita tarkasteluajanjak-

soksi yksi kuukausi. Silloin kun halutaan tarkastella mallimoottoreiden kustan-

nuksien kehittymistä, on suositeltavaa rajata mallimoottoreiden määrää pienem-

mäksi. Tämä on suositeltavaa sen vuoksi, että kuvaajaa on tällöin helpompi tulki-

ta.  

 

Mallimoottori Pivot-välilehden kuvaaja esittää mallimoottoreiden kustannukset 

pylväsdiagrammina euromääräisinä. Kuva 19 on esitettynä kuva mallimoottori 

Pivot-välilehden kuvaajasta. Kyseisessä tilanteessa tarkasteluun on valittu neljän 

mallimoottorin kokonaiskustannukset yhden kuukauden ajalta. Kuvaajan avulla 

on helppo verrata eri moottoreiden kustannuksia keskenään valitun parametrin 

mukaisesti 

 

 
Kuva 19. Mallimoottori Pivot-välilehden kuvaajaa, kun tarkasteluun on valittu 
neljä mallimoottoria yhden kuukauden ajanjaksolta 

 

Kuva 20 kuvaa mallimoottori Pivot-välilehden kuvaajaa, kun tarkasteluun on va-

littu yhden moottorin komponenttien kustannuskehitys staattoria lukuun ottamatta 

kolmen kuukauden tarkasteluajanjaksolla. Kuten kuvasta voidaan huomata, on 
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tarkasteluun otetun mallimoottorin komponenttien kustannukset trendikäyrän mu-

kaan laskemassa. Tässä työkalussa on hyvä huomioida, että vaikka kuvaaja näyt-

tää visuaalisesti hyvinkin suuria muutoksia voivat kustannuksien muutokset olla 

todellisuudessa erittäin pieniä. Käyttöön otettavassa työkalussa on palkkien päällä 

euromääräiset summat helpottamassa hahmottamista. 

 

 
Kuva 20. Mallimoottori Pivot-välilehden kuvaaja, kun tarkasteluun on valittu 
yhden mallimoottorin komponentit staattoria lukuun ottamatta kolmen kuukauden 
tarkastelujaksolla  

 

Mallimoottorin kustannusrakenne piirakkadiagrammi (Costs Pie-diagram) 

Tämä välilehti on tarkoitettu yksittäisen moottorin tai valmistettavan komponentin 

kustannusrakenteen tarkasteluun. Kuvaajan avulla ei ole mahdollista tarkastella 

kuin yhden kuukauden ja yhden komponentin tai moottorin kustannusrakennetta 

kerralla. Kuvaaja kuvaa piirakkadiagrammin avulla eri kustannustyyppien suhteel-

lisen osuuden mallimoottorin tai komponentin kokonaiskustannuksista. Kuva 21 

on esimerkki kyseisen välilehden kuvaajasta. Tarkastelussa on yksi mallimoottori. 

Kuvaaja laskee kustannusosuudet hierarkia 4-tason kustannustyyppijaon mukaan. 

Tässä kuvaajassa on huomioitava, että raaka-aineet ja materiaalit ovat eri sekto-

reilla ja todellisten välittömien materiaalien kustannus on näiden summa. 
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Kuva 21. Mallimoottorin kustannusrakenne piirakkadiagrammilla kuvattuna 

 

Kuva 22 on esimerkki kyseisen välilehden kuvaajasta, jossa tarkasteluun on otettu 

mallimoottorin staattorilevyjen kustannusrakenne piirakkadiagrammilla kuvattu-

na. Todellisessa mallissa diagrammiin on lisätty prosenttiosuudet kuvaamaan nu-

meerisesti kunkin sektorin osuutta. 

 

 
Kuva 22. Mallimoottorin staattorilevyjen kustannusrakenne piirakkadiagrammilla 
kuvattuna 

 

Cost Pie-diagram-välilehden kuvaajien avulla on helppoa tarkastella eri kustan-

nuslajien muodostamia osuuksia kokonaiskustannuksista. Tämän välilehden käyt-

tö on hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun halutaan tarkastella mahdollisia kustan-

nussäästöjä. Lisäksi tämän välilehden avulla on helppoa havainnollistaa esimer-

kiksi hankinnalle, kuinka suuri osuus kustannuksista muodostuu hankittavista 

komponenteista. 
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Mallimoottorin kustannusrakenne kustannuslajeittain pylväsdiagrammilla 

Cost Type % 

Tämän välilehden kuvaajien avulla on mahdollista tarkastella mallimoottoreiden 

kustannusrakennetta suhteellisena pylväsdiagrammina. Periaate tällä kuvaajalla on 

sama kuin piirakkadiagrammilla, mutta tämän välilehden kuvaajan avulla on 

mahdollista vertailla usean mallimoottorin suhteellista kustannusrakennetta kes-

kenään. Pylväiden prosenttiosuudet on laskettu moottorin kokonaiskustannuksista 

ja laskenta perustuu hierarkia 4-tason kustannuksien jakoon. 

 

Kuva 23 on esimerkkikuva kustannusmallin Cost Type %-välilehden kuvaajasta 

kun tarkastelussa on kahden mallimoottorin kokonaistason suhteellisen kustannus-

rakenteen vertailu.  

 

 
Kuva 23. Mallimoottorin suhteellinen kustannusrakenne pylväsdiagrammeilla 
esitettynä, kun vertailussa on kaksi mallimoottoria 

 

Kuva 24 on esimerkkikuva kustannusmallin Cost Type %- välilehden kuvaajasta, 

kun tarkastelussa on kahden mallimoottorin staattoripakettien suhteellinen kus-

tannusrakenne.  
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Kuva 24. Kahden mallimoottorin staattoripaketin suhteellisen kustannusrakenteen 
vertailu pylväsdiagrammeilla 

 

Cost Type 

Tämän välilehden kuvaajien avulla on mahdollista tarkastella mallimoottoreiden 

kustannusrakennetta euromääräisenä pylväsdiagrammina. Periaate tällä kuvaajalla 

on sama kuin Cost Type %, mutta tämän välilehden kuvaajan avulla on mahdollis-

ta vertailla usean mallimoottorin euromääräistä kustannusrakennetta keskenään. 

Pylväiden kustannusosuudet on laskettu moottorin kokonaiskustannuksista ja las-

kenta perustuu hierarkia 4-tason kustannuksien jakoon. 

 

Kuva 25 on esitettynä esimerkkikuva Cost Type- välilehden kuvaajasta. Kuvassa 

tarkasteluun on otettu yhden mallimoottorin kustannuksien euromääräinen kus-

tannusrakenne jaottelu kolmen kuukauden ajalta.  

 

 
Kuva 25. Cost Type- välilehden kuvaaja yhden moottorin osalta 
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Kuva 26 on esitettynä esimerkkikuva Cost Type -välilehden kuvaajasta. Kuvassa 

tarkasteluun on otettu kahden mallimoottorin staattoripakettien kustannusraken-

teet. Kuten esimerkistä voidaan huomata, on tämän välilehden kuvaajien avulla 

helpompi hahmottaa eri mallimoottoreiden kustannuksien määrä verrattuna Cost 

Type % -välilehden kuvaajaan.  

 

 
Kuva 26. Kahden staattoripaketin kustannusvertailu cost type-välilehden kuvaa-
jan avulla  

 

Cost Name 

Tämän välilehden avulla voidaan tarkastella mallimoottoreiden kustannuksia ni-

mike tasolla. Kuvaaja näyttää pylväsdiagrammina jokaisen nimikkeen kustannuk-

set. Tämän kuvaajan avulla on helppo visuaalisesti tarkastella, mitkä nimikkeet 

ovat moottorin kustannuksien kannalta merkittävässä asemassa. Tätä kuvaajaa 

suositellaan käytettäväksi yhdellä moottorilla ja yhden kuukauden tarkasteluajan-

jaksolla. Kuvaajan avulla on myös mahdollista vertailla useampaa moottoria ker-

rallaan, mutta tällöin tietojen luettavuus kärsii. 

 

Kuva 27 on kuvattuna erään mallimoottorin kustannustarkastelu nimiketasolla. 

Staattori, työ ja yleiskustannukset on rajautunut tarkastelusta pois, koska niille ei 

kohdistu materiaaleja. Rajaus on toteutettu valitsemalla hierarkiataso neljältä ma-

teriaalit.  
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Kuva 27. Yhden mallimoottorin komponenttien kustannustarkastelu nimiketasolla 

 

Kuten muillakin kuvaajilla on myös tällä mahdollista tarkastella itse valmistetta-

vien komponenttien kustannusrakennetta. Tällöin valitaan tarkasteluun haluttu 

osakomponentti. Esimerkiksi Kuva 28 tapauksessa tarkasteluun on valittu roottori 

ja staattori. Kuvaaja tuo tässä tapauksessa kuvaan mukaan myös työn ja yleiskus-

tannukset, koska valinta on tehty ensimmäisellä hierarkiatasolla.  

 

 
Kuva 28. Yhden mallimoottorin staattorin ja roottorin kustannuksien tarkastelu 
nimiketasolla 

 

Kustannusmallin ylläpito 

Mallimoottoriajatukseen pohjautuvan kustannusmallin on tarkoitus tarjota mah-

dollisuus tuotetason kustannuksien kehityksen ja moottoreiden kustannusraken-

teen visuaaliseen seuraamiseen. Jotta se säilyy käyttökelpoisena, on sitä ylläpidet-

tävä ja päivitettävä vastaamaan tarpeita niiden muuttuessa. Kustannusmallin 

suunnittelussa on huomioitu sen kehittämisen mahdollisuus sekä sen ylläpito on 
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pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi. Käytännössä kustannusmallin ylläpi-

to koostuu kuukausittaisista, vuosittaisista ja tarpeen mukaan tehtävistä päivityk-

sistä. Seuraavaksi käsitellään kustannusmallin ylläpitoon vaadittavat toimenpiteet. 

   

Kuukausittaiset 

Kustannusmallin kuukausittainen ylläpito tapahtuu sen pääkäyttäjän toimesta. 

Tässä tapauksessa pääkäyttäjänä toimii yksikön sisäisestä laskennasta vastaava 

controller. Pääkäyttäjällä on käyttöoikeus mallimoottoreiden lisäämiseen käytet-

tävään makrotiedosto. Makrotiedosto säilytetään vain talousosaston käytettävissä, 

täten voidaan varmistaa kustannusmallin säilyminen vertailukelpoisena kuukau-

desta toiseen ja kontrolloida sen sisältöä.  

 

Kuukausittain tapahtuvaan ylläpitoon kuuluu mallimoottoreiksi valittujen mootto-

reiden kustannustiedon siirtäminen kustannusmalliin ja tietojen oikeellisuuden 

tarkastaminen. Kustannustiedot siirretään kustannusmalliin sen jälkeen, kun kuu-

kausittainen kustannustietojen päivitysajo on suoritettu onnistuneesti järjestelmäs-

sä. Kustannustietojen siirto tapahtuu makron avulla ja varsinkin kustannusmallin 

käytön alussa on tärkeää tarkkailla, että kustannukset siirtyvät malliin oikein. Tä-

män vuoksi on suositeltavaa tarkastaa datavälilehdeltä pistokokein, että kustan-

nukset vastaavat SAP-raportin kustannuksia. Vaikka makro päivittääkin eri väli-

lehtien kuvaajat on syytä kuitenkin tarkastaa, että uusimmat kustannustiedot ovat 

päivittyneet myös kuvaajiin, mikäli näin ei ole tulee kuvaajat päivittää manuaali-

sesti. 

 

Vuosittainen ylläpito 

Vuosittain tehtävään ylläpitoon kuuluu olemassa olevien mallimoottoreiden tar-

kastelu. Vuosittain tarkastetaan edustavatko nykyiset mallimoottorit edelleen yk-

sikön moottoritarjontaa. Käytännössä tällainen tilanne tulee eteen, mikäli yksikön 

myymien moottoreiden kysyntäsuhde on muuttunut tai moottoreille asetettu mi-

nimihyötysuhdeluokka muuttuu. Tarkastelu voidaan toteuttaa tilausten hallintajär-

jestelmästä saadun tiedon sekä myyntiennusteiden pohjalta.  
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Tarpeenmukainen ylläpito 

Tarpeenmukaisella ylläpidolla tarkoitetaan sellaista ylläpitoa, joka tapahtuu tar-

peiden muuttuessa. Tarpeidenmukaiseen ylläpitoon kuuluvat uusien mallimootto-

reiden lisääminen, kuvaajien muuttaminen, uusien kuvaajien lisääminen sekä 

muut kustannusmallin ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät muutokset. Varsinkin 

alkuvaiheessa tarpeenmukaiset ylläpitotoimenpiteet on tärkeässä asemassa kus-

tannusmallin käytettävyyden kannalta. 

 

6.6 Kustannusmallin vahvuudet ja heikkoudet 

 

Kustannusmallin SWOT-analyysi on esitelty Kuva 29. Se, että kustannusmalli on 

toteutettu täysin nykyisen järjestelmän ja sen tuottaman kustannustiedon pohjalle 

voidaan tässä tapauksessa laskea sen vahvuudeksi ja osaltaan myös heikkoudeksi. 

Nykyisten laskentakäytäntöjen analyysi antaa viitteitä siitä, että moottoreille koh-

distettavat kustannukset eivät noudata aiheuttamisperiaatetta. Tämän vuoksi kus-

tannusmallin sisältämien mallimoottoreiden kustannukset voivat olla vääristynei-

tä, eivätkä vastaa todellisia moottorille kohdistuvia kustannuksia. Kustannuksien 

mahdollinen virheellisyys tulee tiedostaa ja huomioida päätöksenteossa. Toisaalta 

toteuttaminen nykyisen laskentamenetelmän pohjalta voidaan laskea myös vah-

vuudeksi. Koska mallimoottorit käyttävät järjestelmän laskemia kustannuksia, on 

kustannusmallin ylläpitäminen ja uusien mallimoottoreiden lisääminen yksiker-

taista. Yksikön on tarkoitus korjata järjestelmän kustannuslaskenta parametreja 

siten, että ne vastaavat paremmin aiheuttamisperiaatetta ja kohdistavat välillisiä 

kustannuksia tarkoituksen mukaisemmin. Kustannusmalliin ei tarvitse tehdä muu-

toksia näiden toimenpiteiden vuoksi, eikä erillistä laskentaa tarvita. 

 

Kustannusmalli on pyritty rakentamaan siten, että se on mahdollisimman helppo-

käyttöinen ja intuitiivinen. Sen käyttöliittymä toteutettiin Slicerien avulla, jolloin 

pureutuminen mallimoottoreiden kustannusrakenteisiin ja vertailuun otettavien 

mallimoottoreiden valinta on mahdollisimman helppoa. Kustannusmalli on myös 

visuaalinen, jolloin kustannuksien ja niiden suhteiden ymmärtäminen sekä hah-

mottaminen on helppoa. Vahvuutena on myös mahdollisuus porautua moottorita-
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son kustannuksista aina komponenttitasolle saakka. Vahvuudeksi voidaan myös 

laskea, se että kustannusmallin avulla voidaan tarkastella tuotetason kustannuksia. 

Tämä voidaan luokitella vahvuudeksi, koska yksikössä ei aiemmin ole ollut help-

pokäyttöistä menetelmää tuotetason kustannuksien tarkasteluun, vaan tuotetason 

kustannuksia tarkastellessa on pitänyt erikseen porautua yksittäisen moottorin 

kustannustietoihin järjestelmässä.  

 

Vahvuudet: 

- Toteutettu nykyisen menetelmän poh-
jalle 

- Syventää kustannustarkastelun tasoa 
lähemmäs tuotekohtaista tarkastelua 

- Helppo käyttää 
- Visuaalinen 
- Mahdollisuus porautua kustannuksiin 

Heikkoudet: 

- Toteutettu nykyisen menetelmän poh-
jalle 

- Otanta vielä suppea 
- Hyödyntäminen päätöksenteossa 
- Historiaorientoitunut 
- Vaatii manuaalista päivittämistä 

Mahdollisuudet: 

- Innostaa tuotekohtaiseen kustannus-
tarkasteluun 

- Säästöjen kohdentaminen oikeisiin 
kohteisiin 

- Tuo esille nykyisessä menetelmässä 
ilmeneviä puutteita 

- Manuaalisen päivittämisen vähentä-
minen 

- Mahdollistaa säästöjen kohdentami-
sen oikeisiin moottoriluokkiin 

- Lisää kustannustietoisuutta 

Uhat: 

- Ei oteta aktiiviseen käyttöön 
- Ei päivitetä 
- Ei lisätä mallimoottoreita 
- Ei korjata järjestelmässä havaittuja 

puutteita 
- Järjestelmä vaihtuu tai raportin ulko-

asu muuttuu 
 

Kuva 29. Mallimoottoriajatukseen pohjautuvan kustannusmallin SWOT 

 

Kustannusmallin heikkoutena on tässä vaiheessa mallimoottoreiden suppea otanta. 

Suppean otannan vuoksi se on tällä hetkellä käyttökelpoinen vain niiden runkoko-

kojen moottoreiden kustannuksien seurannassa, joita mallimoottoreiksi on raken-

nettu. Tämä ongelma korjaantuu, mikäli kustannusmalli otetaan aktiiviseen käyt-

töön ja siihen lisätään uusia mallimoottoreita. Osaltaan suppeasta mallimootto-

riotannasta ja osaltaan nykyisen laskentamenetelmän epäkohdista johtuen, kustan-

nusmallin hyödynnettävyys päätöksenteossa on vielä rajallista. Esimerkiksi 



   102 

 

 

 

myynnistä saadun kommentin perusteella sitä on vaikea hyödyntää myynnin tuke-

na, koska sen kustannuksiin ei voi täysin luottaa välillisten kustannuksien kohdis-

tamistavan vuoksi. Tilanne parantuu, mikäli järjestelmässä välillisten kustannuk-

sien kohdistamisperusteita korjataan vastaamaan paremmin aiheutumista. 

 

Yhtenä heikkoutena on se, että mallimoottoreiden kustannukset perustuvat histo-

riatietoon, eikä kustannusmallilla ole tällä hetkellä mahdollista tehdä ennusteita ja 

skenaarioita. Sillä on kuitenkin historiatietoon pohjautuen mahdollista arvioida 

trendikäyrien avulla mihin suuntaan kustannukset ovat mahdollisesti kehittymäs-

sä. Sillä ei kuitenkaan voi ilman muutoksia tehdä trendien avulla arvioita siitä, 

mitä mallimoottoreiden kustannukset ovat tulevaisuudessa.  

 

Kustannusmalli vaatii myös manuaalista päivittämistä, koska se on toteutettu Ex-

cel-pohjalle. Manuaalista päivittämistä olisi ollut mahdollista vähentää lisäämällä 

makrojen toiminnollisuutta, mutta tällöin uusien mallimoottoreiden lisääminen 

olisi muuttunut haasteellisemmaksi.  

 

Mallimoottoriajatukseen pohjautuva kustannusmalli on uudenlainen kustannus-

malli ja se on vasta kokeiluasteella. Tästä johtuen sen vahvuuksien ja heikkouksi-

en listaaminen perustuen käyttökokemuksiin on haastavaa, eikä kaikkia vahvuuk-

sia ja heikkouksia ole vielä tunnistettu. 

 

Mahdollisuuksien toteutuminen riippuu siitä, miten se otetaan käyttöön ja kuinka 

aktiivisesti sitä jatkokehitetään. Kustannusmallin suurimpana mahdollisuutena 

voidaan pitää tuotekohtaisen kustannustietoisuuden lisääntymistä. Jos se otetaan 

aktiiviseen käyttöön ja sitä käytetään eri osastoilla, lisää se käyttäjien kustannus-

tietoisuutta. Kustannustietoisuudella tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että käyt-

täjän on kustannusmallin avulla helppo havaita, miten moottorin kustannukset 

jakautuvat kustannustyyppien mukaan. Esimerkiksi kuinka suuren osuuden mate-

riaalit muodostavat moottorin kustannuksista. 
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Kustannusmallin avulla on myös mahdollista tunnistaa helpommin sellaisia kus-

tannussäästömahdollisuuksia, jotka vaikuttavat suoraan tuotteen kustannuksiin. 

Kun mallimoottoreita lisätään kattamaan kaikki runkokoot, on sillä tämän jälkeen 

mahdollista tarkastella esimerkiksi, minkä runkokoon ja tyypin kustannuksia pi-

täisi vähentää.  

 

Mallimoottoriajatukseen pohjautuva kustannusmalli tuo myös esille moottorin 

kustannusrakenteessa ilmenevät puutteellisuudet varianttien osalta. Nämä puut-

teellisuudet havaitaan, kun vertaillaan mallimoottorille sisällytettyjä variantteja 

mallimoottorin kustannusrakenteeseen. Esimerkiksi erikoismaalaus ei näy mootto-

rin kustannuksissa. Tämä toimii mahdollisena herättäjänä ja tuo esille kustannus-

laskennassa ilmeneviä puutteita, jolloin puutteellisuuksiin on helpompi tarttua 

niiden korjaamiseksi. Kustannusmallin mahdollisuutena voidaan myös pitää sitä, 

että se toimii herättäjänä tuotekustannuslaskennan tärkeydessä ja johtaa sellaisiin 

toimenpiteisiin, jotka parantavat nykyisiä käytäntöjä. 

 

Kustannusmallin sisältö on vielä tämä työn pohjilta suppea, eikä täten mahdollista 

täysimääräisiä hyötyjä ja mahdollisuuksia. Tämän vuoksi uhkana on, ettei sitä 

oteta aktiiviseen testauskäyttöön tässä vaiheessa sen suppean sisällön vuoksi. Jotta 

sen hyödyt ja tuomat mahdollisuudet voidaan saavuttaa, vaatii se alkuvaiheessa 

panostusta kehittämiseen ja käyttämiseen. Alkuvaiheen uhkana voidaan pitää 

myös sitä, ettei kustannusmalliin lisätä uusia mallimoottoreita. Tällöin sen sisältö 

jää suppeaksi, eikä se mahdollista kaikkien hyötyjen saavuttamista.  

 

Kustannusmalli päätettiin toteuttaa nykyisen järjestelmän tuottamien tietojen poh-

jalle. Uhkana tässä on se, ettei laskennassa havaittuihin epäkohtiin puututa, jolloin 

mallin kustannustietojen luotettavuus kärsii. Tällöin on mahdollista, että kustan-

nusmalli antaa vääristynyttä kustannustietoa, joka tulee tiedostaa päätöksiä teh-

dessä. Jos virheellisen kustannustiedon mahdollisuutta ei huomioida, on mahdol-

lista, että kustannusmallin käyttö ohjaa päätöksiä vääriin kohteisiin. 

Hierarkiarakenne ja tietojen siirtoon käytettävä makro on toteutettu nykyisen jär-

jestelmän tulostaman raportin mukaisesti. Mikäli raportin rakenne muuttuu radi-
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kaalisti, on mahdollista, että tiedon siirtoon käytettävä makro joudutaan ohjel-

moimaan uuden raportin mukaiseen muotoon. On myös mahdollista, että kustan-

nusmalli joudutaan rakentamaan uudelleen, mikäli moottoreiden hierarkia raken-

teessa tapahtuu suuria muutoksia. Myös laskentajärjestelmän vaihtuminen, johtaa 

kustannusmallin uudelleen rakentamiseen. 

6.7 Kustannusmallin jatkokehittäminen 

 

Tämän diplomityön puitteissa kustannusmalli rakennettu sellaiseksi, että sen käyt-

tö ja käyttöönotto on mahdollista. Tässä vaiheessa se sisältää kahdeksan mootto-

ria, jotka mahdollistavat sen käytön ja testaamisen. Jatkossa on kuitenkin tärkeää 

lisätä mallimoottoreiden määrää, siten että mallimoottorit kattaisivat useampia 

runkokokoja. 

 

Mallimoottoreiden määrän lisääntyessä ja mallimoottoreiden vakiintuessa kuu-

kausittain tehtävän tietojen päivittämisen helpottamiseksi SAP-järjestelmään voi-

daan rakentaa makro, joka tulostaa kustannustietojen päivittämisen jälkeen malli-

moottoreiden kustannustiedot valittuun kansioon. Tällöin päästään eroon kustan-

nustietojen manuaalisesta tulostamisesta ja kuukausittainen ylläpito helpottuu. 

Tämän toteuttamista mietittiin jo kustannusmallin rakentamisvaiheessa, mutta se 

päätettiin jättää jatkokehittämiskohteeksi, koska tällöin uusien mallimoottoreiden 

lisääminen tarkasteluun vaikeutuisi.  

 

Mikäli mallimoottoreiden kustannustietojen tulostaminen järjestelmästä automati-

soidaan makron avulla, voidaan samalla päivittää kustannuksien siirtoon käytettä-

vää makroa siten, että SAP-raporttien manuaalinen tiedoston muuttaminen toteu-

tettaisiin makron avulla. Nykytilanteessa SAP-raportit tulostetaan Exceliin xls-

formaatissa ja kustannussiirtomakro toimii vain xlsx-formaatin tiedostojen kanssa. 

Tämänkin ominaisuuden toteuttamista mietittiin jo rakentamisvaiheessa, mutta 

sitä ei saatu toimimaan halutulla tavalla, joten se jätettiin jatkokehityskohteeksi. 

 

Tällä hetkellä kustannusmalli hyödyntää historiaan perustuvaa toteutunutta kus-

tannustietoa. Jatkossa siihen voitaisiin rakentaa tulevaisuuteen keskittyvä skenaa-
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rio-ominaisuus, jonka avulla voitaisiin tarkastella, miten esimerkiksi eri kustan-

nuslajien muutokset vaikuttaisivat mallimoottoreiden kokonaiskustannuksiin. Tä-

män toteuttamiseksi kustannusmallin datavälilehteä tulisi muokata siten, että tau-

lukkoon lisätään uusia sarakkeita, jotka laskevat kaavojen avulla prosentuaalisia 

kustannusmuutoksia jo toteutuneiden kustannuksien perusteella. Skenaariotarkas-

telua varten pitää myös rakentaa uudelle välilehdelle oma Pivot-kuvaaja.  Käytän-

nössä skenaariotarkastelussa kaava laskisi valituilla prosenteilla kustannusmuu-

toksia omille sarakkeilleen ja Slicer-ohjaimen avulla valittaisiin tarkasteltavat 

kustannusmuutokset kuvaajaan.  

 

Kustannusmalli on rakennettu käytännössä siten, että sen avulla on mahdollista 

tarkastella myös muiden kuin mallimoottoreiksi valittujen moottoreiden kustan-

nuksia. Jatkossa siitä on mahdollista pienin muutoksin tehdä sellainen versio, jon-

ka avulla voidaan tarkastella haluttuja moottoreita tarpeen mukaan. Mikäli tällai-

nen versio halutaan tehdä, on mahdollista liittää kustannuksien siirtämiseen käy-

tettävä makro esimerkiksi kustannusmallin etusivulle, jolloin erillisen tiedoston 

käyttäminen ei ole tarpeellista. Tällöin kustannusmallin avulla voidaan tarkastella 

myös konfiguroituvia moottoreita, joiden kustannuksia ei päivitetä kuukausittain. 

Yksi esimerkki tällaisesta käyttötarkoituksesta on eri ajanjaksolla valmistettujen 

samanlaisten konfiguroituvien moottoreiden vertailu toisiinsa.  

 

Mikäli kustannusmalli otetaan aktiiviseen käyttöön ja sen painopistettä halutaan 

siirtää enemmän kohti tulevaisuuteen kohdistuvaa tarkastelua, on syytä miettiä 

mallimoottoreiden rakentamista SAP:n forecasting moduuliin. Tällöin mallimoot-

torit olisivat suoraan järjestelmässä, joten erillinen tietojen siirtely vähentyisi. En-

nusteilla voisi myös simuloida suoraan järjestelmässä, miten moottorin kustannus-

rakenne ja kustannukset muuttuvat mahdollisten raaka-ainemarkkinamuutoksien 

myötä. Lähtökohtaisesti kuitenkin tuotekustannuslaskennan ja kustannuksien 

kohdistamisen tulisi olla pohjatiedoiltaan ja menetelmiltään tarkemmalla tasolla, 

ennen kuin nykyistä kustannuslaskentaa lähdetään jatkokehittämään uusia toimin-

nallisuuksia lisäämällä.  
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7 Johtopäätökset ja yhteenveto 
 

Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia ABB Oy:n Motors & Generators Vaasan 

liiketoimintayksikön nykyisiä tuotekustannuslaskentakäytäntöjä ja sitä, miten nii-

den hyödyntämistä voitaisiin parantaa mallimoottoriajatukseen pohjautuvan kus-

tannusmallin avulla. Kustannusmallin ideana on tuoda tuotekohtaista kustannus-

tietoa helposti käsiteltävässä ja omaksuttavassa muodossa käyttäjien tarkastelta-

vaksi. Ennen varsinaista kustannusmallin kehittämistä oli kuitenkin tutkittava ny-

kyistä laskentamenetelmää ja kustannusseurantakäytäntöjä, jotta kustannusmalli 

voitiin kehittää tukemaan näitä käytäntöjä. 

 

Yksikkö valmistaa käytännössä kaikki tuotteet tilausohjautuvasti asiakkaiden vaa-

timuksien mukaisina. Lisäksi vakiomoottoreiden valmistaminen on käytännössä 

vähentynyt tuotesiirtojen vuoksi lähelle nollaa. Noin 95 prosenttia moottoreista 

valmistetaan räätälöitynä ja vain noin viisi prosenttia valmistetaan vakioiduilla 

kokoonpanoilla. Räätälöidyistä moottoreista noin 75 prosenttia vaatii erillistä 

suunnitteluja ja suunnittelun vaatima aika vaihtelee muutamasta minuutista viik-

koihin. Noin 20 prosenttia räätälöidyistä moottoreista ohittaa suunnittelun auto-

maattisen konfiguraattorin avulla. Räätälöinnin pohjalla olevien tuotteiden vali-

koima on jo lähtökohtaisesti erittäin suuri ja vaihteleva. Kun tähän vielä lisätään 

eri variointimahdollisuudet, on selvää, että valmistettavat moottorit eroavat kes-

kenään paljon toisistaan rakenteiden ja kuluttamien resurssien osalta.  

 

Yksikössä on toteutettu paljon toiminnankehittämisprojekteja ja sen tuotevalikoi-

man rakenne on viimeaikoina muuttunut yhä enemmän kohti asiakasräätälöitäviä 

moottoreita. Kuitenkin kustannuslaskennan kehittäminen ja ylläpito siten, että se 

vastaisi muuttunutta toimintaympäristöä, on jäänyt taka-alalle ja se ei enää nyky-

muodossaan sovellu parhaalla mahdollisella tavalla nykyiseen tuotantomalliin ja 

tuotevalikoimaan. Liiketoimintayksikön nykyinen tuotekustannuslaskentamene-

telmä on hyvin samankaltainen kuin Alnestigin ja Segerstedtin (1996) kuvaama 

Ruotsin ABB Motors & Generators liiketoimintayksikön tuotekustannuslaskenta-

menetelmä. Suurimpana erona 1996 vuoden Ruotsin ABB:n ja 2014 Vaasan 
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ABB:n toiminnassa on, että Ruotsin ABB valmisti 80 prosenttia moottoreista va-

kioituna varasto-ohjautuvasti, kun taas Vaasassa moottorit valmistetaan 95 pro-

senttia tilausohjautuvasti asiakasräätälöityinä versioina. 

 

Nykyistä laskentamenetelmää voidaan pitää perinteisenä kustannuslaskentamene-

telmänä, jossa välillisiä kustannuksia kohdistetaan tuotteille yleiskustannuslisä-

prosenteilla. Käytännössä yksiköllä on käytössä tällä hetkellä kolme eri yleiskus-

tannuslisäprosenttia. Yksi on kustannusrakenteelle kuulumattomille välittömille 

materiaaleille ja rahtikustannuksille tarkoitettu, joka lasketaan välittömistä materi-

aalikustannuksista. Toinen on komponenttivalmistuksessa käytössä olevat materi-

aali- ja tuotannon yleiskustannuslisä, jotka lasketaan eri pohjasta, mutta niiden 

prosentti on sama. Tämän vuoksi sitä voidaan pitää yhtenä yleiskustannuslisäpro-

senttina, joka lasketaan komponentin välittömistä valmistuskustannuksista. Kol-

mantena on kokoonpanossa käytössä olevat kaksi yleiskustannuslisäprosenttia, 

jotka lasketaan samalla periaatteella kuin komponenttien yleiskustannukset.  

 

Nykyinen menetelmä soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa yritys valmistaa korkein-

taan muutamia vakioituja tuotteita, jotka käyttävät välillisiä resursseja yhtä paljon. 

Tällöin laskentamenetelmä antaa tuotetasolla tarkasteltuna oikean kuvan tuotteen 

valmistuskustannuksista. Tuotteiden määrän lisääntyessä välillisten kustannuksien 

kohdistamisen perusteita tulisi tarkastella siten, että tuotteille kohdistuu oikea 

määrä kustannuksia aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Aiheuttamisperiaatteen 

noudattamatta jättämisen seurauksena on vaarana, että tuotetasolla tarkasteltuna 

kustannukset vääristyvät ja voivat täten aiheuttaa harhaanjohtavia päätöksiä.  

 

Kokonaistasolla tarkasteltuna nykyinen laskentamenetelmä antaa oikean kuvan 

moottoreiden valmistuskustannuksista, koska eri tuotteiden laskennassa olevat 

erot tasoittuvat, jolloin keskimääräisesti valmistuskustannukset ovat oikein. Kun 

tarkastelutasoa tarkennetaan koskemaan yksittäisiä moottorityyppejä ja yksittäisiä 

moottoreita, on nykyisen menetelmän heikkoutena se, ettei välillisten kustannuk-

sien kohdistaminen perustu käytettyihin resursseihin, eikä tämän vuoksi vastaa 

todellisia aiheutuneita kustannuksia.  
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Tuotekohtainen kustannusseuranta on keskittynyt liiketoimintayksikössä pääosin 

suurempien kustannuskokonaisuuksien seurataan. Seurannan tasoa halutaan kui-

tenkin tarkentaa kohti tuotekohtaista kustannustarkastelua mallimoottoriajatuk-

seen pohjautuvan kustannusmallin avulla. On mahdotonta sanoa johtuuko nykyi-

nen yleisen tason kustannusseuranta siitä, että kustannuslaskenta antaa oikeaa 

tietoa vain tällä tasolla, vai johtuuko kustannuslaskennan tarkkuus siitä, että kus-

tannuksia seurataan vain tällä tasolla. Aloite mallimoottoriajatukseen pohjautuvan 

kustannusmallin luomiseen kuitenkin antaa kuvan siitä, että halua on seurata kus-

tannuksia tarkemmalla tasolla. Yhtenä syynä tähän on halu parantaa kustannustie-

toisuutta tuotetasolla. Yksikössä halutaan tietää, mitä moottoreiden valmistaminen 

maksaa ja mikä on varioinnin vaikutus moottorin kustannuksissa. 

 

Nykyinen SAP:ssa toteutettu laskentajärjestelmä mahdollistaa useiden kohdista-

misperiaatteiden käyttämisen. Tällöin nykyistä laskentamenetelmää voidaan tar-

kentaa lisäämällä välillisten kustannuksien kohdistamisperusteiden määrää. Koh-

distamisperusteiden tarkentaminen vaatii kuitenkin perusteiden selventämistä. 

Hyvänä aloituskohtana voitaisiin pitää sitä, että listataan ylös sellaiset välilliset 

kustannukset, jotka halutaan kohdistaa tuotteille. Näiden pohjalta lähdetään miet-

timään, miten näitä kustannuksia yhdistellään ja sen jälkeen mietitään, mitkä koh-

distamisperiaatteet valitaan näiden siirtämiseksi tuotteille. Välillisten kustannuk-

sien kohdistamisperiaatteiden määrittelyssä ja selventämisessä voidaan käyttää 

apuna esimerkiksi lopputyöntekijää tai muuta ulkopuolista tahoa. 

 

Mallimoottoriajatukseen pohjautuvan kustannusmallin ideana on kuvata suuren 

moottorivalikoiman kustannuksia muutaman valikoimaa hyvin kuvaavan mootto-

rin avulla.  Tarkoituksena on, että kustannusmallia käytetään moottorikohtaisten 

kustannuksien yleiseen seurantaan ja tämän perusteella voidaan tehdä johtopää-

töksiä koko moottorivalikoiman kustannuskehityksestä. Kustannusmalli ei korvaa 

yksittäisten kauppojen kustannusseurannan ja tarjouslaskennan tärkeyttä, mutta 

tukee näitä lisäämällä kustannustietoisuutta organisaatiossa. 
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Mallimoottoriajatukseen pohjautuva kustannusmalli soveltuu käytettäväksi erityi-

sesti sellaisessa tilanteessa, jossa valmistettavien tuotteiden volyymit ja räätälöinti 

on suurta. Tällöin tuotekohtaisten kustannuksien tarkemman tason seuraaminen 

on haasteellista, johtuen suuresta määrästä erialisia tuotteita. Mallimoottoriajatuk-

seen pohjautuvan kustannusmallin avulla tätä tarkastelua on saatu rajattua pie-

nempään määrään. Mallimoottorit on erikseen valittu ja rakennettu kuvaamaan 

mahdollisimman hyvin tyypillistä myytyä moottoria. Tämän vuoksi mallimootto-

reiden kustannustarkastelu antaa paremman katsauksen kustannusrakenteeseen 

kuin satunnaisten valittujen moottoreiden kustannustarkastelu.  

 

Tämän työn puitteissa rakennetun kustannusmallin mallimoottoreiden määrä on 

hyvin rajallinen ja tarkoituksena oli rakentaa mallipohja sekä kokeilla idean toi-

mivuutta. Jotta kustannusmallin hyödyt saataisiin täysimääräisesti valjastettua, 

tulisi mallimoottoreiden määrää lisätä siten, että ne kattavat koko runkokoko-

valikoiman. Mallimoottoreiden määrä ei kuitenkaan saa kasvaa liian suureksi, 

koska silloin päivittäminen ja kustannusmallin ylläpito muuttuu työlääksi. Esi-

merkiksi noin neljä moottoria per runkokoko voidaan pitää kohtuullisena määrä-

nä. Tällöin mallimoottoreiden määrä olisi 64. Näiden avulla saadaan kohtuullinen 

kuva eri runkokokojen sekä eri moottorityyppien välisistä kustannuseroista. Mikä-

li kokonaismäärä nousee suuremmaksi, on vaarana, että mallimoottoriajatukseen 

pohjautuva kustannusmalli menettää ideansa perustan eli pienen otoksen, jolloin 

nopean yleiskäsityksen saaminen vaikeutuu.  

 

Nykyisellä rakenteella mallimoottoriajatukseen pohjautuvan kustannusmallin 

maksimina voidaan pitää noin 30 mallimoottoria. Tämä johtuu käytännössä siitä, 

että tätä suuremman mallimoottorimäärän päivittäminen kuukausittain käy liian 

työlääksi. Mikäli määrää halutaan kasvattaa tätä suuremmaksi, tulisi mallin päivit-

tämistä automatisoida esimerkiksi automaattisen SAP-tulostuksen avulla.  

 

Kustannusmallin kustannustiedoissa päätettiin hyödyntää suoraan järjestelmästä 

saatavaa kustannustietoa. Tämä ratkaisu toi mukanaan kustannusmalliin hyviä 

ominaisuuksia, mutta myös rajoittavia tekijöitä. Hyvinä puolina tässä ratkaisussa 
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voidaan pitää yksinkertaisuutta, ylläpidon helppoutta sekä järjestelmän kanssa 

keskustelua. Rajoittaviksi tekijöiksi muodostuu kuitenkin kustannustiedon tark-

kuus, joka näyttäisi analysoinnin perusteella vääristävän kustannuksia. Tämän 

vuoksi kustannusmallin tarkastelussa on vähintäänkin otettava huomioon mahdol-

linen kustannuksien vääristyminen. Ongelma pienenee, mikäli välillisien kustan-

nuksien kohdistusperusteita tarkennetaan. 
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Liite 1 
 

Tuotekustannuslaskennan ja kustannusjohtamisessa käytettävien työkalujen 

nykytilan kartoittaminen. 

Tässä tutkimuksessa selvitetään ABB Oy Motors & Generators Vaasan liiketoi-

mintayksikön tuotekustannuslaskennan ja kustannusjohtamisen työkalujen nykyti-

laa sekä niitä koskevia käytäntöjä.  Tavoitteena on saada selville minkälaiset läh-

tökohdat nykyinen tuotekustannuslaskenta ja kustannusjohtamistyökalut antavat 

mallimoottori-kustannusmallin kehittämiselle. 

 

Haastattelun aika ja paikka: 

Haastateltavan nimi ja tehtävä organisaatiossa: 

 

Tehtävä 

1. Haastateltavan työtehtävä ja päävastuualue? 
2. Kuinka paljon käytätte työajastanne seuraavien alueiden hoitamiseen 

a. Tuotekustannuslaskenta (esim. ylläpito, kehittäminen) 
b. Tuotekustannuslaskentaan liittyvien raporttien luominen ja analy-

sointi 
c. Yksittäiset kustannus kyselyt, koskien esim. uusia tuotteita 

Tuotekustannuslaskenta 

3. Mitä järjestelmiä/ohjelmistoja käytätte tuotekustannuslaskentaan? 
a. Kuinka tarkasti tuotteiden rakenteet on eriteltynä järjestelmässä? 

4. Mitä kustannuslaskentamenetelmiä käytätte? 
a. Kuinka hyvin ne mielestänne soveltuvat teidän tarpeisiinne? 
b. Oletteko kokeilleet tai harkinneet toisen menetelmän käyttöä? 

5. Miten tuotekustannuslaskenta on toteutettu? 
a. Välittömät materiaalit? 

i. Kuinka käsittelette tuotteen välittömiä materiaalikustannuk-
sia? 

ii. Onko kaikki välittömät materiaalikustannukset kohdistettu 
suoraan tuotteille vai tuleeko osa jonkinlaisella lisäprosen-
tilla?  

iii. Jos välittömän materiaalin lisäprosentti on käytössä, mitä se 
sisältää? Miten se on määritetty? Onko lisäprosentti sama 
kaikilla tuotteilla? Mikä on arvionne lisäprosentin oikeelli-
suudesta ja tarkkuudesta? Vaikuttavatko variantit lisäpro-
senttiin? 
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iv. Onko vielä muita huomioita koskien välittömiä materiaali-
kustannuksia? 

b. Välittömän työn käsittely? 
i. Kuinka käsittelette tuotteeseen kohdistuvia välittömiä työ-

kustannuksia? 
ii. Kuinka välittömän työn osuus on määritetty? 

iii. Kuinka välittömän työn osuutta seurataan? 
iv. Kuinka variantit on huomioitu työnosuudessa? 
v. Onko vielä muita huomioita koskien välittömiä työkustan-

nuksia? 
c. Kustannuspaikat? 

i. Käsittelettekö kustannuksia kustannuspaikkojen mukaan? 
ii. Miten kustannuspaikat on määritelty? 

iii. Mitä kustannuksia kustannuspaikoilta kohdistetaan tuotteil-
le? 

d. Yleiskustannukset? 
i. Mitä yleiskustannuksia kohdistatte tuotteille? 

ii. Onko jotain yleiskustannuksiksi luokiteltavia kustannuksia 
joita ei kohdisteta tuotteille? 

iii. Miten yleiskustannukset kohdistetaan tuotteille? 
iv. Mikä on arvionne yleiskustannuksien oikeellisuudesta? 

Esimerkiksi kuinka hyvin yleiskustannukset vastaavat tuot-
teen aiheuttamia yleiskustannuksia? 

v. Onko muita huomioita liittyen yleiskustannuksiin sekä nii-
den kohdistamiseen? 

Tuotekohtaisen kustannustiedon jalostaminen, raportointi ja siinä käytettä-

vät työkalut 

6. Millaisia raportteja järjestelmä/ohjelmisto tuottaa perustuen tuotekohtai-
siin kustannuksiin? 

a. Käytättekö järjestelmän luomia raportteja? 
b. Muokkaatteko järjestelmän tuottamia raportteja ennen analysoin-

tia? 
7. Mitä raportteja tuotatte tuotekustannustietojen pohjalta 
8. Minkälaisia muita työkaluja teillä on tuotekohtaisen kustannustiedon ana-

lysointiin? 
9. Millä tarkkuudella tuotekustannuslaskentaa analysoidaan? 

 

 


