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1 JOHDANTO  

 

Asiakkaista kilpailu taloushallintoalalla on kovaa, koska alalla on erittäin paljon 

pieniä yrityksiä. Tilitoimistot ovat olleet taloushallintoalalla 2000-luvulla eniten 

suurimpien rakenteellisten muutoksen alla. Pieniä tilitoimistoja ostetaan isompien 

tilitoimistojen ketjuuntuessa suuremmiksi. Taloushallinnon ulkoistaminen on suurissa 

yrityksissä nykyään yleisestä ja sen myötä tilitoimistoilta vaaditaan sähköistä 

taloushallintoa ja tasokkaita asiantuntijapalveluita, jolloin myös tilitoimiston 

työntekijöiden toimenkuvasta on tullut erilainen. Aikaisemmin tilitoimiston 

työntekijöiden työtehtäviin kuului ilmoitukset viranomaisille asiakasyrityksien 

puolesta, nykyään toimenkuva on laajentunut veroneuvontaan, konsultointiin sekä 

sisäiseen laskentaan. Erikoistuminen, keskittyminen pienempiin ammatinharjoittajiin 

tai palveluiden kehittäminen kustannustehokkaammaksi ovat pelastus pienemmille ja 

keskisuurille tilitoimistoille. (Metsä-Tokila, 2011) 

 

Sisäisen laskennan tehtävissä toimivien tavoitteena on muun muassa tuottaa 

kustannustietoa ja kannattavuusraportteja yritysjohdolle sekä päätöksenteon 

tukemiseen, että aiemmin tuotettujen tulosten seuraamiseen ja arvioimiseen. On 

yrityksen menestymisen kannalta erittäin tärkeää, että johdon saama informaatio on 

ehdottoman luotettavaa ja ajantasaista. Ilman luotettavaa kannattavuusraportointia on 

nykypäivän yhä monimuotoisemmissa yrityksissä ja organisaatioissa 

toimintaympäristön nopeiden muutosten vallitessa ja myös kilpailijoiden yhä 

nopeammin reagoidessa muutoksiin mahdotonta seurata asiakkaiden ja tuotteiden 

kannattavuuksien kehittymistä luotettavasti ja reagoida näiden muuttumiseen. Sekä 

tuote- että asiakaskannattavuuksien laskemisen ja raportoinnin avulla voidaan 

yrityksen johdolle toimittaa tietoa ja näin edelleen tarjota parempia mahdollisuuksia 

ja faktaperusteista tukea yritykselle hyvien ja suotuisten päätösten tekemiseen. 

Yrityksen toiminta ei ole tehokasta, mikäli kustannusten ja kannattavuuden seurantaa 

tehdään epäluotettavia tai suoranaisesti vääriä menetelmiä käyttäen. Väärillä 

laskelmilla yritysjohdon mielenkiinto ja rajallinen ajankäyttö voi kohdistua 

menestyksen kannalta vääriin asioihin joko yrityksen sisäisesti tai markkinoilla 
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toimittaessa ja tuote- tai asiakaspäätöksiä tehtäessä. Markkinoiden, tuotteiden ja koko 

yrityksen toimintaympäristön nykypäivänä alati muuttuessa olisikin suotavaa 

säännöllisesti miettiä kustannuslaskennan ja kannattavuusraportoinnin tilannetta 

yrityksessä ja mahdollisuuksia edelleen sen kehittämiseen.  

 

Teknologisen kehityksen seurauksena erilaiset taloudelliset syklit globaalisti ja 

paikallisesti ovat viime vuosina olleet ja jatkuvat edelleen yhä aikaisempaa 

lyhyempinä. Tämän seurauksena myös jokaisen yritysten toimintaympäristön 

muutokset ovat yhä nopeampia toimintamaasta tai markkinasta riippumatta. Tätä yhä 

nopeutuvaa jatkuvaa muutosta voidaankin pitää markkinoiden ja kilpailun uutena 

normaalina olotilana, johon yritysten ja edelleen myös näiden taloushallinnon 

organisaatioiden ja työntekijöiden on reagoitava aikaisempaa nopeammin toimin. 

Tämän johdosta on yritysten pystyttävä myös sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja 

sopeuttamaan toimintaansa nopeammin ja tehokkaammin kuin aikaisemmin. 

Voidakseen sopeuttaa toimintaa riittävän nopeasti vastaamaan muuttuneita 

olosuhteita, on reagoitava nopeasti muuttuviin impulsseihin markkinoista ja 

asiakkaista. Onkin yritysjohdon näkökulmasta kriittistä, että taloushallinto pystyy 

tuottamaan luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi yhä nopeammalla aikataululla. 

Luotettavan ja riittävän ajantasaisen tiedon tuottamisesta onkin tullut yhä tärkeämpää 

kilpailun näkökulmasta muihin alalla jo toimiviin tai sinne pyrkiviin yrityksiin 

verrattuna. Markkinoilla ja yrityksissä tuotettavan tiedon määrän räjähdysmäinen 

kasvaminen teknologisen kehityksen seurauksena antaa taloushallinnon 

asiantuntijoille merkittävämmän roolin oikean tiedon suodattamisessa ja 

raportoimisessa. Riittävän nopealla ja täsmällisen oikealla tiedon tuottamisella 

mahdollistetaan yrityksen päätöksentekijöille reagoiminen asiakkaiden, kilpailijoiden 

ja markkinoiden muutoksiin eli aiemmin kuvattuun uuteen normaaliin 

toimintaympäristöön. 

 

Palveluista johtuvat kustannukset on oltava tarkasti tiedossa tilitoimistolla, jos haluaa 

menestyä alallaan. Kiinteät kustannukset ovat huomattavassa roolissa, jolloin 

toimintolaskentaa käyttämällä saadaan yrityksen asiakas- ja tuotekohtaisista 
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kustannuksista tarkkaa tietoa, joka edesauttaa yritystä kehittämään sen sisäistä 

toimintaansa. Perinteisestä kustannuslaskennasta ei saada tarpeeksi tarkkaa tietoa. 

(Alhola, 2008, s. 15 - 16) 

 

Ajatus tämän tutkimuksen toteuttamiseen lähti kohdeyrityksestä. Yrityksessä oli 

selkeä halu parantaa tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuusraportointia 

lähtötilanteesta hinnoittelun tueksi. Tutkimuksen alkaessa on yrityksen edustajan 

toimesta todettu, ettei nykyinen tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuusraportointi 

ole riittävän luotettavalla tasolla. Nykyisellä kannattavuusraportoinnilla ei voida 

riittävästi tukea yrityksen eri sisäisten sidosryhmien toimintaa ja niiden kehittämistä. 

Kannattavuusraportoinnin kehittäminen oli tarpeellista, jotta on mahdollista arvioida 

jo tehtyjä ratkaisuja ja myös antamaan tietoa tulevien päätösten tueksi. 

 

Kannattavuusraportoinnin kehittämisprojektin ja tutkielman lähtötilanteessa 

yritykseltä saadun palautteen perusteella voidaan todeta, että heiltä on puuttunut 

selkeästi tarpeeksi luotettava tieto palveluiden kustannuksien hinnoittelusta. Projektin 

valmistuessa tulisikin olla mahdollista tutkia ja analysoida luotettavammin eri 

näkökulmasta uudelleen tuotteiden kannattavuuksia. Näiden tulosten kautta on 

mahdollista nähdä selkeämmin tuotteista ja asiakkaista aikaisemmin tehtyjen 

valintojen onnistuminen. Tulokset mahdollistavat edelleen jo valittujen 

painopisteiden tarkentamista ja korjaavia toimenpiteitä sekä hinnoittelua. 

 

1.1 Tutkimuskysymykset, työn tavoitteet ja rajaukset  

 

Tutkimuksen päätutkimusongelmana on kannattavuusraportointimallin suunnittelu ja 

toteuttaminen kohdeyrityksen tarpeiden perusteella. Mallin avulla tulee mahdollistaa 

laadukkaampi kannattavuusraportointi yksittäisten tuotteiden, asiakkaiden ja 

maantieteellisten liiketoiminta-alueiden näkökulmasta tutkimuksen alkutilanteeseen 

nähden. Luotettavamman standardikustannustiedon ja kannattavuusraportoinnin 

avulla voidaan luotettavammin tehdä erilaisia liiketoimintoja koskevia päätöksiä. 

Luotettavammalla tiedolla mahdollistetaan parempi päätöksenteon tuki johdolle 
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yrityksessä. Toteutettavan mallin kautta on tutkimuksessa tavoitteena myös löytää 

paras tapa hyödyntää yrityksessä tällä hetkellä toteutettavaa tuotekustannuslaskentaa 

kannattavuusraportoinnissa. Laskentamallilla on mahdollista vertailla esimerkiksi 

palvelukohtaisia tuottoja. Toimintolaskentamalli auttaa tilitoimistoa menestymään 

toimialan kovassa kilpailussa. Tutkimuksessa nousevat esille seuraavat kysymykset: 

1. Mitkä ovat kohdeyrityksen eri toimintokokonaisuudet?  

2. Millainen toimintolaskentamalli on kohdeyritykselle käytännöllisin ja 

sopivin?  

3. Mitä tietoja kohdeyritys haluaa saada selville toimintolaskentamallin avulla?  

4. Mitä odotuksia kohdeyrityksellä on toimintolaskentamallista? 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään ajallisesti ainoastaan kuukausitasolla tuotettavaan 

kannattavuus- ja muuhun raportointiin. Tutkimuksen luonteen vuoksi keskitytään 

ainoastaan kohdeyrityksen tämän hetkisiin raportoinnin ja kustannuslaskennan 

kehittämistarpeisiin. Tämän johdosta ei ole mahdollista luoda täysin yleistettävissä 

olevaa mallia kannattavuusraportointiin, eikä uutta yleistettävää tutkimustietoa. 

 

Tutkimuksessa käsiteltävät raportoinnin ja kustannuslaskennan aihepiirit ovat lähes 

pelkästään yrityksen sisäiseen laskentatoimeen kuuluvaa. Tutkimuskysymyksiä ja 

ratkaistavia ongelmia lähestytään tutkimuksessa sekä ongelmia ratkaisevien että 

kustannuslaskentaa sekä kannattavuusraportointia toteuttavien laskentahenkilöiden, 

että kannattavuusraportoinnin muiden käyttäjien näkökulmasta.   

 

1.2 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

 

Tutkimus on tyypiltään tapaustutkimus, jossa tutkitaan yrityksen 

standardituotekustannusten laskentaa, asiakas- ja tuotekannattavuuksien laskentaa ja 

raportointia. Tutkimuksessa kehitetään yrityksen tuote- ja 

asiakaskannattavuusraportointia rakentamalla selkeä malli raportointiin käytettäväksi. 

Tutkimusote on konstruktiivinen, koska tutkimuksen pyrkimyksenä on selkeästi 

ratkaista reaalimaailman aito ongelma yhdessä tutkimuskohteen edustajien kanssa. 
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Lukka (1999, s. 141) on määritellyt ongelmanratkaisuun liittyviksi elementeiksi 

konstruktiivisessa tutkimuksessa käytännön relevantin yhteyden teoriaan, käytännön 

toimivuuden ja teoreettisen kontribuution. Näiden perusteella voidaan siis määritellä 

tämän tutkielman olevan luonteeltaan selkeästi konstruktiivinen tapaustutkimus. 

 

Konstruktiivisessa tutkimusotteessa tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä ratkaisemaan 

jokin tietty käytännön ongelma rakentamalla malli, jota edelleen testataan todellisessa 

ympäristössä ja näin selvitetään mallin toimivuus ja kelpoisuus. Tutkimuksen aikana 

sen eri vaiheissa on mahdollista, että kohdataan muutosvastarintaa yrityksen puolelta. 

Tämä saattaa osaltaan viestiä siitä, että teoriassa toimiva malli ei olekaan aina 

käytännön ympäristöön sopiva ja suoraan käytettävissä. (Kasanen, Lukka & Siitonen, 

1993, s. 243-264) 

 

Kasanen et al. (1993) esittävät, että konstruktiivinen tutkimus voidaan jakaa eri 

vaiheisiin. Ensimmäinen vaihe on etsiä ja löytää ongelma, joka on tutkijalle 

mielenkiintoinen aloitettavaksi. Tutkimuksen toinen vaihe tarkoittaa tutustumista ja 

perehtymistä tarkemmin aiheeseen ja edelleen kirjallisuuden kautta lisää tiedon 

hankkimista kyseisestä aiheesta. Kolmantena vaiheena on varsinaisesti itse mallin 

rakentaminen. Kun malli on rakennettu ja toteutettu valmiiksi, tulee tutkijan pyrkiä 

osoittamaan sen toimintaa käytännön kautta ja kytkemään malli jo olemassa olevaan 

teoriaan tästä samasta asiasta. Viimeinen vaihe tarkoittaa mallin tarkempaa 

tutkimusta. Näistä vaiheista itse mallin rakentaminen on koko tutkimusprosessin 

näkökulmasta toteutumisen ja onnistumisen kannalta tärkein ja kriittisin. 

 

Pääasiassa tässä tutkimuksessa tarvittavaa tietoa kerätään ja muokataan yrityksen 

omista eri tarkoitusta varten olevista tietojärjestelmistä. Tämän lisäksi tietoa saadaan 

haastattelujen ja epävirallisten keskustelujen kautta yrityksen edustajien kanssa, sekä 

oman työn ohella tapahtuvan havainnoinnin kautta. Haastattelut yrityksen edustajien 

kanssa tulevat olemaan hyvin vapaamuotoisia ja kysymykset muotoutuvat edelleen 

tutkimusprosessin valmistuessa vaiheittain. Teoriaosuuden lähdeaineistoon on 

käytetty aihepiiriin liittyviä tutkimuksia ja normatiivista kirjallisuutta. Näin on saatu 
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mahdollisimman kattavasti monipuolinen ja objektiivinen kuvaus teoriassa 

käsitellyistä asioista työn kannalta. Lähteinä on sekä kotimaista, että ulkomaista 

kirjallisuutta, tieteellisiä artikkeleita ja tutkimustietoa. 

 

 

Ongelman Ratkaisun

käytännön käytännön

relevanssi KONSTRUKTIO toimivuus

Kytkentä Ongelman ratkaisu Ratkaisun

teoriaan teoreettinen

uutuusarvo

 

Kuva 1. Konstruktiivisen tutkimusotteen osat (Kasanen et al., 1991, s. 306) 

 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa ongelman sitouttaminen aiempaan tietämykseen 

sekä toimivuuden ratkaisun osoittaminen ovat olennaisessa osassa tutkimuksessa. 

Kuvassa 1 Kasanen et al. (1991, s. 306) ovat kuvanneet relevantin ratkaisun 

käytännön toimivuuden, aikaisempien teorioiden kytkeytymisien sekä ratkaisun 

teoreettisen uutuusarvon konstruktiivisella tutkimusotteella.  

 

1.3 Työn rakenne 

 

Tutkimuksen ensimmäisen osuus koostuu johdanto-osasta, jossa työn johdannon 

ohella esitellään tutkimuskysymykset ja asetetaan työlle tavoitteet.  Osiossa esitellään 

myös rajaukset, joita on tehty työn rakenteeseen. Johdannossa esitellään 

tutkimusmenetelmät ja tutkimuksessa käytettävät aineistot. Johdanto-osuuden päättää 

työn rakenteen esittelevä kappale.  

 

Johdantoa seuraa tutkimuksen teoriaosuus, jossa on esiteltynä työssä käytettävää 

teoriataustaa pohjautuen aikaisempaan tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Teoriaosuus 

koostuu kahdesta kokonaisuudesta ja näissä kussakin on edelleen käsitelty 
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tutkimuksen tekemisen ja menestyksellisen suorittamisen kannalta syvällisemmin 

yleinen yrityksen kustannuslaskenta, toimintoperusteinen kustannuslaskenta ja tähän 

kuuluva toimintojohtaminen sekä toisena kokonaisuutena kannattavuuden ja 

raportoinnin teoriataustaa. Tutkimusosuudessa on kerrottu taloushallinnon toimialasta 

yleisesti, jonka jälkeen on keskitytty nimenomaan tilitoimistoalaan sekä kehitettyyn 

toimintolaskentamalliin. Lopuksi on tiivistettynä esitelty johtopäätökset sekä 

yhteenveto työstä. 

 

Johdanto

Teoriaosuuus

Toimintoperusteinen Kannattavuus ja 

kustannuslaskenta raportointijärjestelmä

Toimintolaskentamallin 

luominen kohdeyritykselle

Yhteenveto ja 

johtopäätökset

 

Kuva 2. Työn rakenne. 
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2 TOIMINTOPERUSTEINEN KUSTANNUSLASKENTA  

 

Tekniikan kehittyminen ja maailman nopea muutos tultaessa 1980-luvulle, toi 

muutoksia myös yritysten toimintaympäristöön. Muutosten aiheuttamassa paineessa 

yritysten markkinat muuttuivat radikaalista, strategiat suuntautuivat uudella tavalla, 

tuotantoympäristön koko kustannusrakenne muuttui ja tietotekniikka kehittyi 

huimalla vauhdilla eteenpäin. Kuitenkaan kustannuslaskentajärjestelmät ja johdon 

tietojärjestelmät eivät pysyneet mukana tässä kehityksessä, vaan jäivät jälkeen 

tuottaen osin epärelevanttia ja epätarkkaa tietoa kustannuksista. (Kaplan & Anderson, 

2007, s. 6) 

 

Näiden puutteiden esille tuomiseksi ja muutoksen alulle saattajiksi voidaan nostaa 

Johnson ja Kaplan (1987) ja heidän kirjoittamansa kirja: ”Relevance lost”, johon 

viitataan ja tukeudutaan vahvasti vielä nykypäivänäkin. Sitä voidaan kutsua 

kustannuslaskennan muutoksen alulle panevaksi voimaksi. Kirjassaan Johnson ja 

Kaplan esittävät, kuinka kustannuslaskenta ei ole kehittynyt sitten 1920-luvun, vaan 

kaikki käytetyt menetelmät oli kehitetty ulkoisen laskennan lähtökohdista. He 

esittivät että sisäiseen laskentaan tarvittiin oma menetelmä tuottamaan yritysjohdolle 

sen tarvitsemaa tietoa ohjaukseen ja valvontaan. Tämän jälkeen sisäisen laskennan 

kentällä onkin tullut uusia menetelmiä ja kehitystä on tapahtunut huomattavasti 

verrattuna aikaisempaan. 1980-luvun lopusta nykypäivään onkin esitelty esimerkiksi 

toimintolaskenta, elinkaarilaskenta ja tavoitekustannuslaskenta. Suosituimmaksi ja 

eniten tutkimusta tuottaneeksi näistä on toimintolaskenta, joka luotiin vastaamaan 

perinteistä kustannuslaskentaa kohtaan edellä esitettyjä ongelmia ratkomaan. 

(Johnson & Kaplan, 1987, s. 125; Innes et al., 1995, s. 137) 

 

Vehmanen (1999, s. 245-246) esittelee toimintolaskennan perusajatuksen 

yksinkertaisesti. Toimintolaskennan kustannukset luokitellaan eri tavoin verrattuna 

aikaisempiin kustannuslaskentatapoihin, perustuen että yrityksen käytettävissä on 

määrätty määrä resursseja, joita edelleen toiminnot kuluttavat. Toimintoja kuluttavat 
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edelleen tuotteet tai asiakkaat. Vehmasen mukaan toimintolaskennan valtava 

yleistyminen käytetyimmäksi menetelmäksi pohjaakin sen perusajatuksen 

yksinkertaisuuteen. Ymmärtääkseen toimintolaskennan perusteet, ei tarvita 

aikaisempaa kokemusta kustannuslaskennan teorioista. Myös käyttämällä 

entuudestaan tutumpia käsitteitä ja termistöä kuin perinteisessä kustannuslaskennassa, 

on toimintolaskennan avulla onnistuttu helpottamaan kommunikointia tuotanto-, 

myynti- ja talousihmisten välillä. (Vehmanen, 1999, s. 245-246) 

 

Vehmasen mukaan toimintolaskenta onkin saavuttanut paikan yhtenä 

merkittävimpänä kustannuslaskentajärjestelmänä suomalaisissa yrityksissä. 

Toimintolaskenta ei merkittävästi eroa pääosiltaan perinteisemmistä laskentatavoista, 

erot niiden välillä tulevat laskentamenetelmien yksityiskohdista. Vehmasen mukaan 

toimintolaskenta onkin tavallaan kustannuspaikkalaskennan erityistapaus, ja 

kustannuspaikkalaskennan tapaan pyrkien kohdistamaan yrityksen varat toiminnoille 

ja siitä laskentakohteille käyttäen välitöntä kustannusten seurantaa tai kohdistaen 

resurssit kulutuksensa mukaisesti. (Vehmanen, 1999, s. 248) 

 

Edelleen muuttuneessa ja alati muuttuvassa ympäristössä, jossa yritykset kilpailevat 

ja toimivat perinteisten laskentamenetelmien pitäessä suuren suosion, voidaan tätä 

pitää jopa paradoksaalisena, sillä yritykset kuitenkin tarvitsevat yhä tarkempia tietoja 

kustannuksista menestyäkseen kovassa kilpailussa. Siirryttäessä käyttämään 

toimintolaskentaa, tulee usein totuus ilmi: vain osa tuotteista ja asiakkaista on 

kannattavia tuottaen 150-300 prosenttia kaikesta voitosta kannattamattomien vieden 

vastaavasti 50-200 prosenttia voitosta. (Kaplan et al., 2007, s. 6) 

 

2.1 Yleistä kustannuslaskentamenetelmistä 

 

Tässä kappaleessa käsitellään kustannuslaskentamenetelmiä yleisellä tasolla, ei 

pelkästään taloushallinnon alan mukaisesti, jotta saadaan mahdollisimman kattava 

kuva kustannuslaskentamenetelmistä.  
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Kustannuslaskennan tekniseen suorittamiseen liittyvien asioiden johdosta jaetaan 

kustannukset vielä muuttuvien ja kiinteiden lisäksi välittömiin ja välillisiin 

kustannuksiin. Välittömät kustannukset ovat laskennan puolesta kohdistettavissa 

kustannustehokkaasti, niiden liittyessä suoraan kustannusten aiheuttajaan. 

Välittömillä kustannuksilla tarkoitetaan suoria kustannuksia, joita voidaan kohdistaa 

suoraan muun muassa työnumerolle tai kustannuspaikalle ja edelleen suoraviivaisesti 

lopullisille yrityksen suoritteille johtuen niiden selkeästä yhteydestä. Nämä ovatkin 

usein muuttuvia kustannuksia, esimerkiksi työntekijöiden palkkoja ja 

ainekustannuksia. (Neilimo et al. 2001, s. 54; Horngren, Sundem & Elliot. 1999, s. 

32) 

 

Useimmiten teollisessa ympäristössä välilliset kustannukset voidaan perinteisen 

käsityksen mukaisesti katsoa olevan kiinteitä kustannuksia. Välillisiä kustannuksia ei 

voida suoraan ja laskennan kannalta kustannustehokkaasti kohdistaa lopulliselle 

laskentakohteelle, vaikka nekin liittyvät laskentakohteeseen oleellisesti. Tämän 

vuoksi välilliset kustannukset jaetaan kustannuskohteille ja edelleen kohdistetaan 

eteenpäin epäsuorasti käyttäen jotakin jakoperustetta. Kustannuslaskennan perinteisen 

näkemyksen mukaan on yleensä tulkittu kaikkien kiinteiden kustannusten olevan 

välillisiä kustannuksia. Muun muassa johdon palkat, pääomakustannukset sekä 

vuokrat ovat kiinteitä välillisiä kustannuksia. Puolestaan muuttuvista kustannuksista 

välillisiä ovat esimerkiksi lisäaineet, jotka ovat kertakäyttöisiä ja joiden jakaminen 

suoritekohtaisesti ei usein ole tarkoituksenmukaista. (Neilimo et al. 2001, s. 54; 

Horngren et al. 1999, s. 32; Uusi-Rauva et al. 1994, s. 8)  

 

Kustannuksien jako on mahdollista tehdä myös määrittelemällä ne erillis- ja 

yhteiskustannuksiin. Erilliskustannusten kohdistamisessa periaatteena on kohdistus 

aiheuttamisperiaatteen perusteella jollekin tietylle erilliselle kustannuskohteelle. 

Erilliskustannuksiksi katsotaan varsinaisen kustannuskohteen aiheuttamat välittömät 

kustannukset, sekä lisäksi mahdollisesti muuttuvia välillisiä kustannuksia ja kiinteitä 

erilliskustannuksia. Erilliskustannukset toteutuvat ainoastaan jonkin tietyn hankkeen, 

tuotteen, tapahtuman tai projektin toteutuessa. Yhteiskustannukset vastaavasti 
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toteutuvat vaikka hanke tai projekti ei toteutuisikaan. Tapahtuvat muutokset 

suoritteiden määrissä tai toimipaikassa ei vaikuta yhteiskustannusten määrään. 

Kuvassa 2 on kuvattu kokonaiskustannusten jakoa esiteltyjen käsitteiden kautta, sekä 

näiden käsitteiden välisiä suhteita. (Neilimo et al., 2001, s. 54; Uusi-Rauva et al., 

1994, s. 9) 

 

Välittömät

Muuttuvat kustannukset

kustannukset

Erillis-

kustannukset Kokonais-

kustannukset

Välilliset

kustannukset

Yhteis- Kiinteät

kustannukset kustannukset

 

Kuva 3. Kustannusten luokittelua (Mukailtu lähteestä Uusi-Rauva, 1994, s. 9). 

 

2.1.1 Kustannuksien luokittelu 

 

Yleisesti kustannusten sisäisessä luokittelussa yrityksen kustannuslaskentaa varten 

jaetaan kustannukset kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin. Tätä jakoa muuttuviin ja 

kiinteisiin kustannuksiin ei kuitenkaan voida tehdä minkään kattavan ja täysin 

yksiselitteisen säännön mukaisesti, vaan niiden yleistäminen on vaikeaa. Määräävänä 

tekijänä kustannusten luokittelussa muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin on sen 

riippuvuus toiminta-asteesta. Toiminta-asteen kasvaessa oletetaan myös muuttuvien 

kustannusten kasvavan ja edelleen pienentyvän toiminta-asteen pienentyessä.  

Vastaavasti kiinteiden kustannusten määrä ei riipu toiminta-asteesta, vaan sen 

määrään vaikuttaa yrityksen kapasiteetin muutokset. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2001, 

s. 51-52; Uusi-Rauva, Paranko & Viloma. 1994, s. 6) 
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Kustannuslajilaskenta 

 

Kustannuslaskennassa voidaan sen perimmäiset tehtävät jaotella kolmeen eri 

päätehtävään. Ensimmäiseksi näistä tulee kustannuslajilaskenta, jonka voidaan sanoa 

olevan erittäin tärkeä, sillä käytännössä lähes kaikki kustannuslaskenta yrityksissä 

lähtee liikkeelle perustuen aluksi kustannuslajikohtaisten toimintojen ja tapahtumien 

rekisteröimisestä ainakin jollain tasolla. Yrityksillä on käytettävissään monia erilaisia 

tuotannontekijöitä esimerkiksi raaka-aineita ja työvoimaa. Näiden avulla yritykset 

valmistavat lopputuotteitaan eli palveluitaan ja tuotteitaan. Yritysten toimiminen 

edellyttää, että sillä on myös sen tarpeeseen sopivat toimitilat ja laitteet. Näiden 

edellä mainittujen asioiden perusteella voidaan jakaa kustannuksia erilaisiin 

kustannuslajeihin ja saada selville kustannuslajien käyttö yrityksissä. Kuvassa 4 on 

esitelty edelleen miten kustannuksia luokitellaan kustannuslajeihin. 

Tuotannontekijöitä on neljä ryhmää, joissa työsuorituksiin kuuluvat kustannuslajeista 

palkkakustannukset ja henkilösivukustannukset. Aineiden tuotannontekijäryhmään 

kuuluvat ainekustannukset. Tuotantovälineet on jaettu sekä lyhytvaikutteisten, että 

pitkävaikutteisten tuotantovälineiden ryhmiin. Lyhytvaikutteisiin kuuluvia 

kustannuslajeja ovat tarvike-, vuokra-, energia- ja palvelukustannukset. 

Pitkävaikutteisia kustannuslajeja ovat vastaavasti poisto- ja korkokustannukset. 

(Jyrkkiö & Riistama, 1993, s. 88) 
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Tuotannon tekijät Kustannuslajit
Työsuoritukset Palkkakustannukset

Henkilösivukustannukset

Aineet Ainekustannukset

Lyhytvaikutteiset tuotantovälineet Tarvikekustannukset

Vuokrakustannukset

Valaistus-ja energiakustannukset

Kuljetus-ja palvelukustannukset

Pitkävaikutteiset tuotantovälineet Poistokustannukset

Korkokustannukset

Vakuutuskustannukset

 

Kuva 4. Kustannuslajit tuotannontekijäryhmien mukaan. (Mukailtu lähteeestä 

Riistama et al., 1993, s. 90) 

 

Kustannuspaikkalaskenta 

 

Vehmasen (1997, s. 93) mukaan laskennassa toisena tehtävänä 

kustannuslajilaskennan ohella on kustannuspaikkalaskenta. Tässä organisaatio on 

jaettu erillisiksi kustannuspaikoiksi, jotka ovat organisaation sisällä pienin yksikkö, 

jonka kustannuksia yksilöllisesti seurataan ja rekisteröidään. Esimerkiksi jokin tietty 

osasto voi olla yksinään kustannuspaikka, mutta myös osastoja voidaan edelleen 

jaotella erikseen useammaksi vielä pienemmiksi kustannuspaikoiksi. 

Kustannuspaikoilla on luonnollisesti tästä omasta kustannuspaikastaan vastuullinen 

henkilö ja kustannuspaikkojen avulla voidaan seurata kustannuksia vastuualueittain. 

Yhdellä henkilöllä voi luonnollisesti olla vastuullaan useita kustannuspaikkoja. 

Kustannuspaikat ovat tarpeen myös kehitettäessä tarvittavia tietoja edelleen 

suoritekohtaista laskentaa varten siinä tarvittavien kustannuslisien määrittämiseksi. 

(Vehmanen, 1997, s. 93) 

 

Vehmasen (1997, s. 93) mukaan kustannuspaikkojen luokittelussa käytetään 

perusteena sitä, mikä on niiden varsinaista toimintaa, joka liittyy yrityksen tuottamien 

loppusuoritteiden ja -palveluiden valmistamiseksi. Mutta myös sen perusteella mitä 
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toimintoja organisaation prosesseissa on. Lopullisiin suoritteisiin ja palveluihin 

liittyvät kustannuspaikat voidaan jakaa kahteen ryhmään pää- ja 

apukustannuspaikoiksi. Pääkustannuspaikoilla tapahtuvat toiminnot kohdistuvat 

suoraan lopputuotteisiin ja näiden aikaansaamiseksi. Pääkustannuspaikkojen 

kustannukset kohdistuvat tuotteille ilman muita välivaiheita. Apukustannuspaikat 

vastaavasti ovat luonteeltaan pääkustannuspaikkojen toimintaa avustavia ja 

apukustannuspaikkojen tehtävänä on myös tukea ja varmistaa koko organisaation 

toiminnan edellytyksiä. Apukustannuspaikkojen kustannukset kohdistuvat 

pääkustannuspaikoille ja sitä kautta niiden kustannukset kytkeytyvät lopputuotteisiin. 

(Vehmanen, 1997, s. 93) 

 

Edellisen perusteella voidaan suoritettavien toimintojen ja palveluiden perusteella 

luokitella myös siis kustannuspaikkoja. Kustannuspaikoista tällaisia luokiteltavia ovat 

valmistuksen kustannuspaikat sisältäen valmistuksen pääkustannuspaikat, 

valmistuksen apukustannuspaikat, ainekustannuspaikat, markkinoinnin 

kustannuspaikat, tutkimuksen- ja tuotekehityksen kustannuspaikat sekä hallinnon 

kustannuspaikat. (Vehmanen, 1997, s. 94) 

 

Suoritekohtainen kustannuslaskenta 

 

Kolmantena tärkeänä tehtävänä kustannuslaskennan piiriin katsotaan kuuluvan 

suoritekustannuslaskenta eli tuotekustannuslaskenta. Kuvan 5 mukaan voidaan 

selkeästi todeta suoritekustannuslaskennan olevan jatkoa kustannuspaikkalaskennalle 

sekä kustannuslajilaskelmalle. Näiden perusteella saadaan siis selville tuote- tai 

suoritekohtaisia kustannuksia. Näiden kustannuksien laskemiseksi ja 

rekisteröimiseksi on erilaisia tapoja, joiden välillä valinta tehdään riippuen yrityksen 

tuotantotyypistä. Voidaan kuitenkin todeta tehtyjen tutkimusten perusteella 

perinteisen lisäys- ja jakolaskennan olevan edelleen suosituimpia suomalaisissa 

teollisuusyrityksissä. (Neilimo et al., 2001, s. 105; Hyvönen & Vuorinen, 2004, s. 25-

55) 
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Kustannuslajilaskenta Kustannuspaikkalaskenta Suoritekohtainen laskenta
Välittömät kustannukset

- Ainekustannukset

Välittömät kustannukset

- Välittömät työkustannukset

- Muut välittömät kustannukset

Apukustannuspaikka

Välilliset Yleiskustannus- Välilliset

kustannukset lisät kustannukset

Pääkustannuspaikka

 
Kuva 5. Yrityksen kustannuslaskennan perusasetelma (Mukailtu lähteestä Neilimo et 

al., 2001, s. 105) 

 

Yrityksen resursseille yritetään saada mahdollisimman suuri tuotos, jotta sen 

kulutusta ja tuotantoa ohjaisi taloudellinen periaate. Yrityksen tuotannon tehokkuus 

saadaan selville tuotekalkyylien avulla, jolloin kustannukset näkyvät suoritetasolla. 

Palvelut ovat aineettomia ja tuotteet aineellisia, jolloin tämä on otettava huomioon 

laskettaessa kalkyyleja palveluille ja tuotteille. Tästä johtuen, palveluiden kulutuksen 

ja tuotannon tapahtuessa samanaikaisesti, on vaikea mitata palveluita välittömästi. 

(Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 108-109) 

 

Strategisen ja johdon operatiivisen informaation lähteenä toimii suoritekohtainen 

kustannuslaskenta hinnoittelun lisäksi, jolloin sitä voidaan käyttää apuna 

tuotevalintapäätöksien ja suoritekohtaisen kannattavuuden laskemisessa. 

Suoritekohtaista kustannuslaskentaa hyödynnetään myös siirtotuotteiden 

hinnoittelussa ja laskettaessa tuotto- ja kustannuslaskentaa elinkaaresta. 

Laskentajärjestelmän on oltava luotettava ja yksinkertainen, jotta tulokset ovat 

uskottavia, helposti ymmärrettäviä ja luotettavia. Yrityksen kustannusrakenne on 

tunnettava, jotta kustannukset voidaan laskea suoritetasolla. Tiedot kohdistetaan 

aiheuttamisperiaatteen mukaisesti suoritteille ja palveluille, jolloin ne ovat kerätty 

kustannuslajikohtaisesti. Kohdistettaessa välillisiä kustannuksia kustannuskertoimien 

ja –lisien avulla, on huomioitava niihin liittyvät ongelmat jaksottamisessa, 
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arvostuksessa sekä kohdistamisessa. Tätä laskentamenetelmää käytetään 

monituoteyrityksissa. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 113 – 116) 

 

Jako- ja lisäyslaskenta 

 

Tässä luvussa käsiteltävistä kustannuslaskennan osa-alueista jako- ja 

lisäyslaskennasta jakolaskennassa periaatteena on jakaa tietyllä aikajaksolla 

muodostuneet kustannukset samalla aikajaksolla syntyneellä tuotantomäärällä. 

Tällaisessa tapauksessa laskentaympäristö, esimerkiksi yritys, on ainoastaan yhtä 

ainoaa tuotetta yhtenäisesti valmistava yksikkö. Jakolaskennassa otetaan huomioon 

sekä muuttuvat että kiinteät kustannukset, jotka jaetaan tuotteille, jolloin 

jakolaskennan voidaan sanoa tehtävän täyskatteellisena. Vastaavasti mikäli 

jakolaskenta suoritetaan ainoastaan katetuottolaskennan periaatteen mukaisesti, tulee 

laskentaan mukaan pelkästään muuttuvat kustannukset. Jakolaskennasta on olemassa 

useita erilaisia sovelluksia esimerkiksi ekvivalenssilaskenta, rinnakkaistuotanto ja 

sivutuotemenetelmä. (Neilimo et al., 2001, s. 117-119) 

 

Yrityksen valmistaessa monta keskenään samankaltaista tuotetta käytetään 

jakolaskentana ekvivalenssilaskentaa. Tässä lopputuotteella on ekvivalenssilukuja eli 

painoarvoja, jolloin eri tuotteet muutetaan laskennallisesti yhteismitallisiksi, jotka 

edes auttavat jakolaskennan käyttämisen. Valmistamiseen tarvittavat 

ekvivalenttiyksiköt kerrotaan vastaavilla yksikkökustannuksilla, jolloin saadaan 

selville suoriteyksikön kustannukset. Tarkkaa tuotantoprosessin tuntemista tarvitaan, 

jotta eri tuotteiden keskinäisiä kustannuksien aiheuttamissuhteita kuvaavat oikeat 

ekvivalenttiluvut. Ekvivalenssilaskelmia on mahdollista myös käyttää rinnakkain. 

(Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 127 – 128) 

 

Rinnakkaistuotannon ja sivutuotemenetelmän sovelluksessa yhdestä raaka-aineesta 

jalostetaan toisilleen rinnakkaisia lopputuotteita. Yleensä valmistus aloitetaan 

yhteisellä käsittelyvaiheella, jonka jälkeen käsittelyvaihe jakautuu omiksi haaroiksi 

eroamispisteessä. Tämän jälkeen tuotteet luokitellaan eri luokkiin, 
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rinnakkaistuotteiksi, sivutuotteiksi ja jätteeksi, jotka kaikki ovat merkitykseltään 

samanarvoisia. Jäte luokitellaan vielä vähäarvoiseksi tai arvokkaaksi jätteeksi. 

Sivutuote ja jäte eroavat toisistaan siten, että eroamispisteen jälkeen jalostaminen 

tapahtuu omassa erillisessä jatkojalostusprosessissa. Tämänkin jälkeen 

tuotantoprosessi ja sen eri haarat kohdistetaan kustannuspaikoille ja tuotteille 

kohdistetaan kustannukset. Valmistusreiteittäin yhteen lasketuilla 

yksikkökustannuksilla saadaan selville tuotteen yksikkökustannukset. Ongelmia 

aiheuttaa vähäarvoisen jätteen jättäminen huomioimatta sekä jakoperusteen valinta 

ennen eroamispistettä syntyviä yhteiskustannuksia. Jätteen tuoton käsittelyssä on eri 

mahdollisuuksia, se voidaan lisätä koko yrityksen tai suoritteen tulokseen tai käsitellä 

sivutuottona. Jätteen aiheuttaessa huomattavia käsittelykustannuksia, on parasta 

erottaa ne päätuotteen kustannuksista ja vähentää ne myyntituotoista. Jätteen tai 

sivutuotteen kustannukset on jaettava tasapuolisesti tuottoa tuottaville suoritteille, jos 

niillä on merkittävä arvo. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 130 – 131) 

 

Muun muassa palveluyrityksissä sekä monitahoisissa tuotantoyrityksissä on käytössä 

useasti lisäyslaskenta niiden tuottamien tuotteiden kustannusten selvittämiseksi. 

Lisäyslaskennan johtavana periaatteena on kohdistaa kustannukset erikseen jokaiselle 

tuotteelle tai tuotantoerälle. Kustannukset jaetaan lisäyslaskennassa välillisiksi ja 

välittömiksi kustannuksiksi. Välittömillä kustannuksilla tarkoitetaan aine- ja 

työkustannuksia, joiden kohdistamisessa tuotteille käytetään aiheuttamisperiaatetta. 

Vastaavasti välilliset kustannukset, muun muassa yleiskustannukset kohdistetaan 

käyttäen yleiskustannuslisiä. Näitä voivat olla muun muassa välilliset aine- ja 

valmistuskustannukset sekä myynnin- ja hallinnon kustannukset. Yleiskustannuslisän 

periaatteellisena laskentatapana on jonkin tietyn kauden välilliset kustannukset 

jaettuna vastaavan kauden suoritemäärällä. (Vehmanen, 1997, s. 106-107; Neilimo et 

al., 2001, s. 121-123) 

 

Voidakseen tarjota johdolle riittävän tarkkaa tietoa suoritteiden kustannuksista, tulee 

välilliset kustannukset kohdistaa niin tarkasti kuin mahdollista. Muuttuvien välillisten 

kustannusten kohdistamisessa tulee kaikissa valmistusvaiheissa löytää 
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mahdollisimman tarkka peruste kuvaamaan toiminta-asteen muutoksia ja suoritteen 

osuutta välillisten kustannusten kokonaisuudesta. Samaa ajatusta käyttäen voidaan 

näin kohdistaa myös kiinteät välilliset kustannukset käyttäen perusteina esimerkiksi 

välittömiä palkkoja ja välittömiä työtunteja. (Vehmanen, 1997, s. 108) 

 

Täyskatteellinen ja katetuottolaskenta 

 

Laskettaessa suoritekohtaisia kustannuksia, tulee päättää mitkä kustannukset ovat 

sellaisia, jotka kohdistetaan suoritteille. Kaksi tapaa suomalaisissa 

teollisuusyrityksissä ovat muodostuneet yleisimmiksi tähän. Nämä ovat 

täyskatteellinen laskenta sekä katetuottolaskenta. Kiinteiden kustannusten huomiointi, 

kun määritellään yksikkökustannuksia, tekee niiden välisen periaatteellisen eron. 

Katetuottolaskentaan viitataan jossain tapauksissa kirjallisuudessa ja muissa 

julkaisuissa myös minimikalkyylinä, jossa kohdistetaan ainoastaan niitä 

kustannuksia, jotka aiheutuvat välittömästi tai jossain tapauksissa lyhyen ajan 

kuluessa suoritteelle. Tällaisia ovat muun muassa valmistuksesta ja/tai 

markkinoinnista aiheutuvat kustannukset. Katetuottolaskennan perusperiaatteena on 

näin muodostaa suoritteen yksikkökustannus jakamalla se muuttuvien kustannuksien 

suoritemäärällä. Vastaavasti tästä poiketen täyskatteellinen laskenta ottaa huomioon 

kaikki suoritteelle aiheutuvat kustannukset. (Lukka & Granlund, 1996, s. 6; Neilimo 

et al., 2001, s. 107)     

 

Standardikustannuslaskenta 

 

Toteutunutta tulosta verrataan toistuvaistavoitteeseen, jota kutsutaan standardiksi. 

Kustannukset muodostuvat yksikkökustannus- ja määräkomponenteista. Toiminnan 

ohjaamiseksi voidaan luoda standardien avulla laskentajärjestelmä. Tämän 

tavoitteena on tarkkailla standardikustannuslaskennan eroanalyysia. (Neilimo & 

Uusi-Rauva, 1999, s. 167) 
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Yrityksen täytyy asettaa tavoitteita, suunnitelmia ja valvoa, jotta toimintaa voidaan 

ohjata. Laskentatoimen avulla voidaan laatia suunnitelma tavoite- ja 

vaihtoehtolaskelmiin. Tavoiteasetantaan on aina liitettävä kiinteästi seuranta. 

Yrityksen toiminnan ohjaamisen tärkeimpänä apuvälineenä ovat tavoite- ja 

tarkkailulaskelmat. Tämä mahdollistaa niin kutsutun johtamisen poikkeamien avulla 

(management by exception). Laskentatoimen laskiessa erot asetettujen tavoitteiden ja 

toteuman välillä mahdollistaa tämä yrityksessä toisaalla keskittyä analysoimaan 

syntyneitä negatiivisia eroja, niihin johtaneita syitä ja korjaavia toimenpiteitä. 

(Neilimo & Uusi-Rauva, 1999, s. 167) 

 

Tavoitelaskennan päätyyppeinä ovat standardit ja budjetit. Näillä kahdella on selviä 

eroja, mutta yrityksen toiminnan suunnittelussa ne liittyvät toisiinsa. Budjetit 

laaditaan tiettyä ajanjaksoa vastaavaksi numeroin ilmaistuna toimintasuunnitelmana, 

jonka toteutus on vastuualueittain määritelty. Standardit taas ovat ennakoituja 

rahamääräisiä sekä määrälliseksi tavoitteiksi asetettuja lukuja. Tarjoushinnoittelu 

laaditaan erilaisiin standardiarvoihin nojaten. Sen ei kuitenkaan tule perustua 

epärealistisiin tavoitearvoihin. Kustannuslaskelmat, jotka ovat tavoitelaskelmia, 

perustuvat standardeihin. Ne määrittelevät tietyn toistuvan toimenpiteen 

tavoitekustannustason. (Neilimo & Uusi-Rauva, 1999, s. 167-168) 

 

Poikkeamalla tarkoitetaan eroa todellisten toteutuneiden kustannuksien ja 

standardikustannuksien välillä. Yrityksessä voidaan päätellä onko niiden toiminta 

hallinnassa vertaamalla säännöllisin väliajoin toteutuneita tuloksia 

standardikustannuksiin. Poikkeaman ollessa suotuisa toteutuneet kustannukset ovat 

tällöin standardeja pienemmät, jolloin kustannukset ovat hallinnassa. Jos poikkeama 

on epäsuotuisa, toteutuneet kustannukset ylittävät standardikustannukset, jolloin 

johdolla on tarvetta toimenpiteisiin. (Neilimo & Uusi-Rauva, 1999, s. 168) 

 

Aikaisemmin toteutuneet keskiarvoluvut voivat olla perusteena standardiarvoissa. 

Toiminnan on oltava tavoitteellista, koska pelkkä vertailu edellisiin periodeihin 

kokemukseen perustuvassa kustannuksissa ei takaa riittävää kontrollia 
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kustannuksista. Määriteltäessä standardeja, ei ole olemassa yksikäsitteistä sääntöä, 

jolloin ne ovat mahdollista asettaa vaihtelevin perustein. Mahdollisuutena ovat 

helposti tai vaikeasti saavutettavissa olevat tavoitearvot. Standardit voivat edustaa 

normaalia parempaa suoritustasoa tai ne voivat olla ideaalitilanteesta johdettuja. 

(Neilimo & Uusi-Rauva, 1999, s. 168) 

 

Standardit voidaan jaotella perus-, ihanne- ja normaalistandardeihin. Perusstandardien 

tarkoituksena on pysyä muuttumattomina useiden laskentakausien aikana, jolloin 

toteutuneen suoritustason kehitys on havaittavissa helpommin. Muuttuneissa 

olosuhteissa vanhoja standardeja ei sovelleta, jolloin muutokset käytössä rajoittavat 

esimerkiksi materiaaleissa ja valmistusteknologiassa. Ihannestandardit esitetään 

parhaan mahdollisen suoritustason mukaisesti, jolloin niitä ei ole mahdollista 

saavuttaa. Tämä ei motivoi henkilöstöä, koska poikkeamat ovat aina epäsuotuisia. 

Laskelmiin ja kokemuksiin perustuvat normaalistandardit ovat mahdollista saavuttaa 

suotuisissa olosuhteissa, koska niiden tavoitetaso vastaa hyvää suoritustasoa. 

Poikkeamat ovat epäsuotuisia ja standardit yleensä määritellään kerran tai pari 

vuodessa. (Neilimo & Uusi-Rauva, 1999, s. 169; Druryn, 1998, s. 549) 

 

Kustannuslaskentajärjestelmä, joka pohjautuu erilaisten standardien käyttöön, näitä 

voivat olla muun muassa ainekustannukset ja työkustannukset. Tässä ajatuksena on 

analysoida ja hyväksikäyttää toteutuneiden ja standardien välisiä eroja. Standardia 

pidetään toistuvaistavoitteena, johon verrataan toteutunutta tulosta. Tavoitteiden ja 

toteuman välisistä eroista saadaan rahanmittaista tietoa 

standardikustannuslaskentajärjestelmästä. Toimintaa kehitettäessä pyritään 

eroanalyysin avulla löytämään syitä epätyydyttävään toimintaan. (Neilimo & Uusi-

Rauva, 2007, s. 171) 

 

Tuotteiden tavoitekustannukset määritellään kustannuslajeittain 

standardikustannuslaskentaa käytettäessä, jolloin niitä verrataan todellisiin 

tuotannosta syntyneisiin kustannuksiin. Tuotteille standardikustannukset kohdistetaan 

valmistuskustannuksina, näitä ovat esimerkiksi raaka-aineet, välittömät 
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työkustannukset ja erilaiset yleiskustannuslisät. Parantuneella päätöksenteolla tarkat 

standardit vaikuttavat positiivisesti yrityksen saavuttamiin tuloksiin, mutta ongelmana 

on kuitenkin se, kuinka tarkasti halutaan asettaa standardit. (Neilimo & Uusi-Rauva, 

2007, s. 172 – 174) 

 

Ensiksi laskennassa laaditaan jokaiselle tuotteelle standardikustannuslaskelma, josta 

selviävät tuotteiden standardikustannukset. Valmistuneen tuotannon 

standardikustannukset lasketaan tarkasteltavan kauden loputtua, jonka jälkeen niitä 

verrataan tarkasteltavan kauden toteutuneisiin kustannuksiin. Tästä saadun eron 

perusteella, voidaan osoittaa kuinka oikeiksi kustannustavoitteet ovat saatu ja minkä 

osaston tai kustannustekijän osalta on alettava toimenpiteisiin. Standardien 

asettamisen jälkeen yrityksen ylläpitokustannukset kyseisellä 

kustannuslaskentamallissa ovat verrattain matalat verrattuna muihin 

kustannuslaskentamalleihin, jolloin tätä voidaan pitää standardikustannuslaskennan 

etuna. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2007, s. 172 – 174; Horngren, Srikant & Foster. 

2006, s. 258) 

 

Poikkeamalla tarkoitetaan toteutuneiden todellisten kustannuksien ja 

standardikustannuksien välistä eroa. Toteutuneiden tuloksien ja 

standardikustannuksien säännöllisellä vertailemisella voidaan päätellä, onko toiminta 

hallinnassa. Poikkeaman ollessa epäsuotuisa, ovat toteutuneet kustannukset ylittäneet 

standardikustannukset, jolloin on ryhdyttävä toimenpiteisiin. Poikkeaman ollessa 

suotuisa, ovat toteutuneet kustannukset pienemmät kuin standardikustannukset. 

(Neilimo & Uusi-Rauva, 2007, s. 172 – 173) 

 

Yrityksen tuotantokustannuksia ja myyntituloja voidaan suunnitella ja valvoa 

standardikustannuslaskennalla. Se on yhtenäistuotantotilanteissa tyypinmillisillään 

valmistettaessa pitkäjänteisesti vakiotuotteita. Yhteistuotantotilanteissa budjetoidaan 

kustannukset sekä myyntitulot esimerkiksi tuotteittain, vastuuyksiköittäin tai 

tuoteryhmittäin, jolloin voidaan arvioida kustannukset päästäkseen ennakoidun 

tuotannon toteutumiseen. Standardikustannuslaskenta on perustana yrityksen 
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toiminnan yksityiskohtaiselle suunnittelulle, jossa sitä käytetään toiminnan valvonnan 

välineenä seurattaessa suunnitelmien toteutumista käytännössä. 

Standardikustannuslaskennan eroanalyysissä tutkitaan, mistä aiheutuvat standardien 

ja toteutuneiden erot. (Ikäheimo, Lounasmero & Walden, 2005, s. 175; Neilimo & 

Uusi-Rauva, 2005, s. 169) 

 

Kustannuksille annetaan tavoitteet standardikustannuslaskennassa, joihin yritetään 

päästä, mutta jos niihin ei päästä, on analysoitava erot ja niihin johtaneet syyt, jotta 

jatkossa toimintaa pystyttäisiin parantamaan. Menetelmässä luvut ovat tarkasti 

tutkitut, ennakoidut ja tavoitteiksi asetetut, jolloin standardikustannuslaskennan 

tuottama tieto olisi mahdollisimman käyttökelpoista. Harmillisinta olisi, jos 

eroanalyysin poikkeamien lopputulos johtuisi huonosta järjestelmästä eikä 

toiminnasta. (Ikäheimo, Lounasmeri & Walden, 2005, s. 175) 

 

2.1.2 Kustannuslaskennan tehtävät 

 

Kustannuslaskennan tavoitteena on selvittää suoritekohtaiset kustannukset, jolloin se 

on osana operatiivista laskentatointa. Kun selvitetään tuotannontekijöiden käytön 

riippumista aikaansaatujen suoritteiden määrästä, tarvitaan silloisen tarkastelukohteen 

tuotantoprosessin analysointia sekä kuvaamista. Lyhyesti sanottuna 

kustannuslaskenta riippuu tuotannontekijöiden käytön määrästä, mikä on milloinkin 

aiheutunut käytettyjen tuotannontekijöiden yksikköarvoista ja mikä suoritteiden 

johdosta. Toiminnasta ja sen tuotoksien aiheuttamista kustannuksista saadaan 

muokattua, kerättyä ja tuotettua informaatiota kustannuslaskentaan. (Nousiainen, 

2001, s. 59 – 60; Riistama & Jyrkkiö, 1999, s. 52- 53) 

 

Kustannuksia selvitetään kustannuslaskelmien avulla strategisten päätöksienteon 

tukena sekä laskettaessa kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia.  Muun muassa 

tuotekohtaisesti selvitetään kustannuslaskelmia. Näiden laskelmien lisäksi useasti 

käytetään projekti- ja hankekohtaisia sekä asiakaskohtaisia kustannuslaskelmia. Johto 

on nykyään kiinnostunut myös selvittämään muitakin laskentakohteita kuin yleisesti 
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käytettyjä palveluiden sekä tuotteiden kustannuksia. Asiantuntijoiden ja johdon 

päätöksenteon tukeminen on kustannuslaskennan tärkein tehtävä. (Alhola & 

Lauslahti, 2005, s. 23) 

 

Yritykset tarvitsevat kustannuslaskennasta saatua informaatiota seuraavasti: antamaan 

tuotantoprosessin tehokkuudesta saatua taloudellista tietoa johdolle, selvittämään 

asiakkaista, palveluista, toiminnoista ja tuotteista johtuvia kustannuksia sekä 

määrittämään talousraporttiin myytyjen tuotteiden arvot sekä varaston arvostaminen. 

Näistä ovat erityisesti kiinnostuneita veroviranomaiset, sijoittajat sekä rahoittajat. 

(Cooper & Kaplan, 1998, s. 2 – 3) 

 

Kuva 6. Kustannustiedon käyttöalueet, käyttötarkoitukset sekä luokittelu 

kustannuslajeihin. (Drury, 2000, s. 22) 

 

Kuvasta 6 nähdään, kuinka johdon sekä rahoituksen laskentatoimet saavat hyötyä 

kustannustiedosta. Johdon puolella tieto toimii laaja-alaisempana strategisena 

työvälineenä, kun taas rahoituksen laskentatoimen puolella se on suorituskyvyn ja 

arvon mittaajana.  

 

2.1.3 Perinteisen laskentatavan ja toimintolaskennan erot 

 

Kustannuksia syntyy tuotteista ja niiden tuottamisesta. Kustannuslaskennassa 

huomiota kiinnitetään yksittäisiin tuotteisiin ja kustannukset jaetaan välillisiin ja 

Kustannustiedon Kustannustiedon Kustannustiedon luokittelu

käyttöalue käyttötarkoitus kustannuslajeihin

Johdon Suunnittelu ja Muuttuvat ja kiinteät kulut

laskentatoimi päätöksentekeminenRelevantit ja irrelevantit kulut

Vältettävissä ja ei-vältettävissä olevat kulut

Tarkkaileminen Vaikutettavissa ja ei-vaikutettavissa olevat kulut

Erillis- ja yhteiskulut

Rahoituksen Varaston Aika- ja tuotekulut

laskentatoimi arvostaminen Valmistus- ja muut kulut
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välittömiin kustannuksiin tuotteisiin suhteutettuna. Kilpailueduista saadaan vähän 

tietoa perinteisillä kustannuslaskentamenetelmillä. Tällä tavalla laskemalla 

tuotekohtaisista kustannuksista saadaan epätarkkoja tuloksia, jolloin johtoa 

johdatetaan seuraamaan strategiaa, joka ei ohjaa haluttuun suorituksien parantamiseen 

sekä tuhlauksien eliminointiin vaan se kohdistaa johdon keskittymään 

yleiskustannuksien kohdistamiseen sekä vyöryttämiseen, jolloin valmistustoimintojen 

kehittäminen estyy. (Brimson, 1992, s. 24 – 25) 

 

Tuotannon volyymin riippuminen yleiskustannuksista aiheutuvasta volyymista on 

mahdollista vain jos perinteisistä kustannuslaskentajärjestelmistä saadaan 

yksityiskohtaista informaatiota tuotekohtaisista kustannuksista. Jos tähän ei päästä, on 

mahdollista, että laskelmista saadaan vinoutuneita tuotekustannuksia (kuva 7). 

 

Kuva 7. Tuotteiden, asiakkaiden ja segmentin kustannuksien vääristyy perinteisellä 

tavalla. (Cooper & Kaplan, 1998, s. 80) 

 

Valmistettava tuote on perinteisessä kustannuslaskennassa kaiken keskipisteenä. 

Toiminnot ovat taas keskipisteenä toimintoperusteisessa laskennassa. Näistä 

toiminnoista aiheutuu kustannuksia ja ne kuluttavat resursseja, joita tarvitaan 

yritystoiminnan ylläpitämiseen. Toimintoja kuluttaa yrityksen kustannuskohteet, 

jotka aiheuttavat yritykselle kustannuksia. Yrityksen kaikki toiminta ja toiminnan eri 

Tuotteen kompleksisuus

Matala Korkea

Korkea Ylihinnoiteltu ?   

Matala    ? Alihinnoiteltu

Todelliset kustannukset
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osa-alueet ovat yrityksessä kustannuskohteena. (Uusi-Rauva, Paranko & Viloma, 

1994, s. 30 - 31) 

 

Toimintolaskennan ja perinteisen laskentatavan huomattavin ero on siinä, että 

perinteisestä saadaan epätarkkaa kustannusinformaatiota, koska järjestelmien ajurien 

syy-seuraus-suhde ei ole tarpeeksi selkeä. Toimintolaskennassa saadaan tarkasti 

selvitettyä laskentakohteiden käyttämät resurssien määrät, koska siinä käytetään 

monia toimintokokonaisuuksia sekä toisen asteen kustannusajureita. (Drury, 2000, s. 

337 – 339) 

 

2.2 Asiakaskannattavuus ja kustannusperusteinen hinnoittelu 

 

Tuotteiden hinnoittelusta riippuu kuinka hyvin yritys menestyy. Yrityksen imagoon, 

kilpailutilanteeseen, liiketoiminnan kannattavuuteen ja tuotteen imagoon vaikuttaa 

hinta. Yrityksen tuotot ja kustannukset vaikuttavat sen kannattavuuteen. Yrityksen 

tuotot ovat tärkeässä osassa hinnoittelussa. Yrityksen kannattavuus laskee, jos yritys 

on antanut perusteettomia alennuksia ja tarjonnut palveluja laskuttamatta niitä. 

(Stenbacka, Mäkinen & Söderström, 2003, s. 223 – 224; Suomalainen, Manninen & 

Lyly-Yrjänäinen, 2011, s. 223 – 224) 

 

Tuotteesta johtuvat kustannukset pitäisi olla pohjana hinnoittelussa. Kustannuksiin 

pohjautuvia hinnoittelumenetelmiä ovat katetuottohinnoittelu sekä 

omakustannusarvohinnoittelu. Tuotteiden aiheuttamat kustannukset muodostavat 

kustannusperusteiset hinnat. Eri toiminnoista johtuvat kustannukset saavat huomion 

toimintoperusteisessa hinnoittelumenetelmässä. Tämä menetelmä sopii hyvin, kun 

lasketaan kustannuksia, jotka ovat riippuvaisia siitä kuinka paljon asiakas kuluttaa 

resursseja. Kaikki kustannukset tulisi olla katettu sekä haluttu kate kun mietitään 

tuotteen myyntihintaa.  

 

Voitosta on mahdollista joustaa, jotta mahdollinen tavoite saavutetaan, esimerkiksi 

markkinoiden kärkisijan saaminen. (Eskola & Mäntysaari, 2006, s. 45 – 48) 
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Yleensä hinta on asetettu niin, että tuotteesta saatava mahdollinen voitto on 

maksimoitu. Yrityksen hinnoittelun ja strategian tulisi tukea toisiaan. Yrityksen 

strategisia tavoitteita voi olla myös markkinaosuus- ja kasvutavoitteet voiton lisäksi. 

Markkinat useimmiten määrittävät tason hinnoissa. Yrityksen hinnoittelupäätöksien 

vaikutukset kannattavuuteen on tiedostettava yrityksen sisällä. Jotta hinnoissa pystyy 

säilyttämään hyvän katteen, on tunnettava asiakkaidensa tarpeet ja osoitettava 

asiakkaalle saamansa edut. Kun mahdollinen lisäetu on saatavissa helposti, ovat 

asiakkaat valmiimpia maksamaan enemmän. (Laitinen, 2007, s. 135 – 136; 

Suomalainen ym., 2011, s. 227) 

 

Tuotekohtaista kustannuslaskentaa tarvitaan kun käytetään kustannusperusteista 

hinnoittelua. Jos tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa tulee virheitä, vaikuttavat ne 

tuotteen hintaan ja edelleen yrityksen kannattavuuteen. Kustannusperusteisessa 

hinnoittelussa otetaan myös huomioon kilpailutilanne ja kysyntä kustannuksien 

lisäksi. (Laitinen, 2007, s. 156 – 157) 

 

Asiakaskannattavuutta on järkevämpää laskea palveluyrityksessä kuin 

tuotekannattavuutta johtuen erilaisista asiakkaista. Jotkut asiakkaat aiheuttavat 

ylimääräisiä kustannuksia käyttämällä työaikaa, jota ei ole mahdollista laskuttaa 

asiakkaalta. Asiakkaiden kannattavuuksia miettiessä, olisi hyvä huomioida mitä eri 

toimintoja asiakkaat käyttävät ja kuinka paljon. Tästä johtuen sama palvelu voi 

maksaa eri asiakkailla eri hinnan johtuen asiakkaan käyttäytymisestä. (Eskola ym., 

2006, s. 40 – 41) 

 

Toiminnot, jotka aiheuttavat kustannuksia ja joita ei voida asiakkaalta laskuttaa, tulisi 

karsia minimiin. Kannattava asiakkaiden palvelu on yritystoiminnan keskeisimpiä 

tavoitteita, josta ei kannata tinkiä. Olennaista liiketoiminnassa on kehittää palveluita 

ja tuotteita asiakasläheisesti ja kustannustehokkaasti. (Lehtonen, 2007, s. 100) 

 

Pienemmissä yrityksissä yleensä käytetään tilinpäätöstä hinnoittelun arvioinnissa ja 

kehittämisessä. Näissä pienemmissä yrityksissä ei monesti riitä resursseja 
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tuotekohtaiseen kustannuslaskentaan. Vaikka syvällisempiin hinnoittelumenetelmiin 

ei päästä pienemmissä yrityksissä, on niiden hinnoittelu kuitenkin tehokasta ja 

joustavaa. Tämä on mahdollista, kun pienten yrityksien asiakkaiden tarpeet tiedetään 

ja tunnetaan ilman että käytettäisiin eri markkinatutkimuksia. Pienyrityksen 

kannattavuuden avulla arvioidaan ollaanko hinnoittelussa onnistuttu. Hinnoittelu on 

ollut oikeaa, kun yritystoiminta on ollut kannattavaa. (Laitinen, 2007, s. 176, 221 - 

224) 

 

2.2.1 Omakustannushinnoittelu ja katetuottohinnoittelu 

 

Tuotteen omakustannusarvo määritellään omakustannushinnoittelussa. Yrityksen 

kaikki kustannukset, muuttuvat ja kiinteät, on kohdistettu tuotteelle laskettaessa 

omakustannusarvoa. Lopullinen tuotteen myyntihinta saadaan kun 

omakustannusarvoon lisätään arvonlisävero sekä haluttu voittolisä. Voittolisän määrä 

voidaan laskea esimerkiksi laskemalla tietty korko sidotulle pääomalle, jolloin 

yrityksen johto määrittelee voittolisän määrän. Voittolisähinnoittelua käytetään 

hinnoittelumenetelmänä, kun markkinat ovat tasaiset ja vakiintuneet. Perusajatuksena 

voittolisähinnoittelussa on kattaa kaikki yrityksen toiminnasta aiheutuneet kulut 

myyntihinnalla. Kun taas omakustannushinnoittelussa kustannuksien kattamisen 

lisäksi on lisätty haluttu voitto. Jotta tuotetta ei myytäisi tappiolla, pidetään 

omakustannusarvoa alarajana hinnalle. (Laitinen, 2007, s. 165; Stenbacka ym., 2003, 

s. 196 – 200) 

 

Voittolisän määrittäminen ja kustannuksien arvioiminen tuotekohtaisesti on vaikeaa 

omakustannusarvohinnoittelussa. Tuotteille pelkästään kohdistetut tuotannon 

kustannukset helpottavat menetelmää useimmiten. Tällöin voittolisän tulisi olla 

tarpeeksi suuri kattaakseen kustannukset myös hallinnosta ja markkinoinnista. 

(Laitinen, 2007, s. 165) 

 

Tuotteen hinnan vaihteluväli johtuu markkinoiden kilpailutilanteesta, jolloin se 

asettaa voittolisälle rajat. Yrityksellä mahdollisuus hinnoitella tuotteensa vapaasti ja 
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saada haluamansa voittolisä riippuen siitä kuinka hyvin se pystyy kustannuksiaan 

hallitsemaan. (Laitinen, 2007, s. 166) 

 

Suoraan palvelusta tai tuotteesta aiheutuneet muuttuvat kustannukset on huomioitu 

katetuottohinnoittelussa, jolloin menetelmää on helppo käyttää ja se on 

yksinkertainen. Muuttuvien kustannuksien lisäksi katteeseen on lisätty tavoiteltu 

voitto, kiinteät sekä välilliset kustannukset. Muuttuvia kustannuksia esimerkiksi ovat 

raaka-aine-, alihankinta- ja tavaraostokustannukset, jotka ovat myynnistä riippuvaisia. 

Tällöin pystytään vastata sopeuttamalla kapasiteettiä kysynnän vaihteluihin, jolloin 

kulut muuttuvat samalla vastaavasti. (Eskola ym., 2006, s. 48; Lehtonen, 2007, s. 91) 

 

Tuotteen muuttuvien kustannuksien lisäksi arvonlisävero ja haluttu voittolisä 

huomioidaan katetuottohinnoittelussa. Katetuottohinnoittelussa katetuottoa olisi 

kerättävä sen verran, jotta yrityksen kiinteät kustannukset ja omistajille annettu voitto 

on katettu kaikkien tuotteiden katetuottolisällä. Myynnistä saadun katteen tulisi kattaa 

kiinteät kustannukset. Eri toimialoilla kateprosentin suuruus vaihtelee huomattavasti 

ja se lasketaan usein loppuhinnasta. (Eskola ym., 2006, s. 48; Lehtonen, 2007, s. 90; 

Stenbacka ym., 2003, s. 199) 

 

Tuotteen hinnan alarajana on katetuottohinta. Hintaa ei kannata asettaa tuotteesta 

johtuvien muuttuvien kustannuksien alle, koska se ei ole kannattavaa. Hinnan tulisi 

kattaa kannattavuustavoite ja tuotantokustannukset. (Eskola ym., 2006, s. 45; 

Stenbacka ym., 2003, s. 200) 

 

Katetuottohinnoittelussa hinta perustuu tuotteen muuttuvista kustannuksista sekä 

katteesta, joiden tulisi kattaa haluttu voitto ja kiinteät kustannukset. 

Hinnoittelumenetelmistä katetuottohinnoittelu on parempi kuin 

omakustannushinnoittelu, koska hintaa on mahdollista myös laskea. Haasteellisempaa 

katetuottohinnoittelusta tekee katteen arvioiminen, koska siinä on oltava tieto 

tuotantomääristä, kiinteistä kustannuksista sekä voittotavoitteen määrästä. (Laitinen, 

2007, s. 178 – 179) 
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Omakustannushinnoittelussa tuotteelle on kohdistettu sekä muuttuvat että kiinteät 

kustannukset, kun taas katetuottohinnoittelussa vain muuttuvat kustannukset. Näiden 

lisäksi molempien hintoihin lisätään vielä joko voitto- tai katelisä, jolloin tuotteen 

kannattavuus varmistetaan. (Laitinen, 2007, s. 180) 

 

2.2.2 Toimintoperusteinen hinnoittelu 

 

Toimintolaskenta sopii laskettaessa asiakaskohtaista kannattavuutta. Välillisiä 

kustannuksia on hankala jakaa asiakaskohtaisesti täyskatteellisessa laskennassa ja 

katetuottolaskennassa, koska niiden kustannukset eivät kohdistu 

aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kustannuksien on kohdistettava 

aiheuttamisperiaatetta käyttäen, jolloin tuotteen arvioituihin kokonaiskustannuksiin 

perustuva hinnoittelumenetelmä on mahdollista.  Tästä johtuen hinnoittelun pohjana 

käytetään toimintoperusteista kustannuslaskentaa. (Eskola ym., 2006, s. 73; Laitinen, 

2007, s. 172) 

 

Toimintoperusteinen hinnoittelu on tarkka, kun kustannukset pystytään toiminnoittain 

selvittämään, jolloin hinta on helpompi perustella asiakkaalle ja 

kustannustehokkuutta voidaan kehittää. On kuitenkin huomioitava se, että 

asiakaskannattavuuslaskelmissa on asiakkaasta riippumattomia kiinteitä 

kustannuksia, jotka pysyvät vaikka asiakasta ei olisi. Esimerkiksi työntekijän palkka 

juoksee koko ajan, vaikka työaikaa olisi asiakkaan häviämisen takia, jolloin on 

keksittävä työntekijälle muita töitä.  (Järvenpää, Partanen & Tuomela, 2001, s. 252; 

Laitinen, 2007, s. 173) 

 

Kannattavuus on yrityksen liiketoiminnassa kaiken ydin, jota ei saisi 

asiakastyytyväisyyden takia jättää vähemmälle huomiolle. Tärkeää on seurata 

asiakkaiden ja asiakasryhmien kannattavuutta. Toimintolaskentaa käyttämällä on 

huomattu joidenkin asiakkaiden olevaan ”liikaa palveltuja” heistä saatuihin 

myyntituottoihin nähden, jolloin hinnoittelua tulee muuttaa vastaamaan 

kustannuksien syntyä. (Järvenpää ym., 2001, s. 245 – 246) 
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Toimintolaskennan avulla on saatu selville, että varsinaisesta palvelusta ilman 

oheispalveluja ja erityisehtoja hyvän hinnan maksavat kannattavimmat asiakkaat. 

Kannattavia asiakkaita ovat myös vaativatkin, kun he haluavat maksaa 

tarvitsemistaan erityispalveluistaan. Hinnanalennus on mahdollista myös, kun asiakas 

on tyytyväinen tarvitsemaansa normaalia niukempaa palveluun ilman että 

kannattavuus kärsii. (Järvenpää ym., 2001, s. 251) 

 

2.3 Toimintolaskennan lähtökohdat ja määritelmä 

 

Kustannukset kohdistetaan oikeudenmukaisesti tuotteille toimintoperusteista 

kustannuslaskentaa (ABC, Activity-Basec Costing) käyttäen. Toimintolaskennassa on 

kyse yhtälailla tuotekohtaisten kustannuksien selvittämisestä kuin 

prosessilaskennasta. Vastuualueraportointi on mahdollista, kun kustannukset 

ryhmitellään menetelmässä toimintoperusteisesti, jolloin kustannustietoa on 

mahdollista käyttää yrityksen kustannuksien hallintaan kuin kilpailukyvyn 

parantamiseen. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 143) 

 

Toimintolaskennan perustana on, että kaikki valmistettavat tuotteet yrityksessä 

aiheuttavat kaikki yrityksen kustannukset. Tästä johtuen on löydettävä looginen 

yhteys kustannuksien ja tuotteiden välille sekä selvitettävä paras mahdollinen 

aiheuttamisperiaate. On kiinnitettävä huomiota tuotteista toimintoihin sekä 

toiminnoista suoritteisiin vaativiin resursseihin, jotka aiheuttavat kustannuksia. 

Laskennassa pyritään osoittamaan tarpeettomat ja epätaloudelliset toiminnot, 

kannattamattomat suoritteet sekä asiakkaat, tarpeettomat kustannukset sekä 

kehittämään eri laskentaraporttien informatiivisuutta. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, 

s. 143 - 144) 

 

Yrityksen kustannukset on jaoteltu kolmeen kategoriaan: välittömiin 

ainekustannuksiin, välillisiin työkustannuksiin ja yleiskustannuksiin. Näistä 

yleiskustannusten kohdistaminen on eniten kritiikkiä saanut perinteisten 

kustannuslaskentajärjestelmien yhteydessä. Vääristymiä yleiskustannusten 



36 

 

kohdistumisessa aiheuttaa muun muassa niiden kohdistaminen välittömiä työtunteja 

käyttäen. Näitä vääristymiä korjaamaan alun perin onkin kehitetty kaksivaiheinen 

toimintolaskenta. Aluksi resurssien kustannukset kohdistetaan toiminnoille käyttäen 

resurssiajureita, jonka jälkeen edelleen toiminnoille kohdistuneet kustannukset 

kohdistetaan laskentakohteille toimintoajureita käyttäen. Resurssit ovat kustannuksia, 

jotka aiheutuvat kaikesta toiminnasta yrityksessä. Kaikki yhteenlasketut 

resurssikustannukset vastaavat kaikkia yrityksen kustannuksia jollain tietyllä 

aikavälillä. Resursseja voivat olla muun muassa tuotanto, varasto, suunnittelu ja 

hallinto. Toimintoja voivat olla esimerkiksi raaka-aineen ostaminen, tuotteiden 

valmistus, varastoon siirtäminen ja asiakkaan laskuttaminen. Laskentakohteita voivat 

olla esimerkiksi tuotteet, asiakkaat tai hankkeet. (Malmi, 1997, s. 138; Neilimo et al., 

2001, s. 134) 

 

Määriteltäessä toimintokohtaisia kustannuksia, on huomioitava, että yhdellä mittarilla 

mitataan kutakin toimintoa ja sen arvo muuttuu toiminnan laajuuden mukaisesti 

huolimatta siitä, että useampi tekijä aiheuttaisi tuotteen kustannuksia. Yrityksen 

kehittämisen ja johtamisen kannalta on erittäin tärkeää, että toimintaprosessi ja 

toimintojen väliset suhteet selviävät toimintoja määriteltäessä. Tällöin saadaan 

kokonaiskuva yrityksen toimintaprosessien palveluketjuista ja tuotantoketjuista. 

(Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 147 - 148) 

 

Menetelmä on käytössä toimintoanalyysissa ja tuotelaskennassa. Yrityksen toimintoja 

tehostetaan ja virtaviivaistetaan toimintoanalyysissa ja laskentakohteen 

kannattavuutta ja kustannuksia selvitellään tuotelaskennassa. Toiminnot on jaettu 

perustoimintoihin, jotka ovat ensisijaisia, sekä tukitoimintoihin, jotka ovat toissijaisia, 

koska ne tukevat perustoimintoja. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 148 - 150) 

 

Toiminnot jaotellaan hierarkisesti, jolloin jokaisella tasolla on omat ajurinsa. Näitä 

tasoja voivat olla esimerkiksi asiakas-, yritys-, erä-, tuote- tai yksikkötaso. 

Toimintojen tasosta riippuu millaisia kustannuksia ne synnyttävät. Ne voivat olla 

arvoa tuhoavia, lisäämättömiä tai lisääviä. ((Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 150) 
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Kustannuksia kohdistetaan monessa eri vaiheessa. Perustoiminnoille kohdistetaan 

tukitoimintojen kustannukset ja tuote –tai asiakaskatteisiin sisällytetään ei-

kohdistettavat kustannukset, jonka jälkeen kustannukset voidaan kohdistaa ajureille. 

Toiminnoille kohdistetut resurssien kustannukset jaetaan toiminnon volyymilla, 

jolloin saadaan selville toiminnon yksikkökustannukset. Laskentakohteeseen 

vaikuttavat kustannukset saadaan selville toiminnon yksikkökustannukset kertomalla 

suoritemäärällä. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 151) 

 

Toimintolaskentaa (kuva 8) käsitellään tutkimuksissa ja kirjallisuudessa 

kaksiulotteisena, kuin se nykypäivänä ymmärretään. Sen ensimmäinen ulottuvuus on 

kustannusten kohdistaminen. Tämä on toimintolaskennan vertikaalinen ulottuvuus, 

jossa toiminnot ovat kustannusten kohdistamisessa väliportaita. Horisontaalisessa, 

toimintolaskennan toisessa ulottuvuudessa toiminnot ovat vastaavasti 

laskentakohteita ja muodostavat perustan prosessien kehittämiselle. 

Prosessiulottuvuus onkin se näkökulma, joka on puuttunut perinteisestä laskennasta. 

(Alhola, 1998, s. 36-37; Vehmanen & Koskinen, 1997; Torppa & Wallin, 1996, s. 9) 

Kohdistamis-
ulottuvuus

Prosessi-
ulottuvuus

Kustannusten 

aiheuttajat
Toiminnot

Resurssit

Laskentakohteet

Toimintokustannuste

n kohdistaminen

Käytön mukainen 

kohdistaminen

Suoritemittarit

 

Kuva 8. Toimintolaskentaa kuvaava ABC-ristikko (Mukailtu lähteestä Turney, 1991, 

s. 96) 
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2.4 Kohdistamisulottuvuus 

 

Kuvassa 8 vertikaalinen ulottuvuus, eli toimintolaskennan 

kustannustenkohdistamisen ulottuvuus antaa tietoa resursseista, toimintokeskuksista, 

toiminnoista, laskentakohteista ja koko prosessista, kun voimavarat muuttuvat 

kustannuksiksi toimintokeskuksiin, toiminnoille ja edelleen laskentakohteille. 

Kääntäen voidaan todeta, että toimintolaskennan oletus on, että laskentakohteet 

luovat suoritustarpeita toiminnoille ja edelleen toiminnot luovat tarpeita resursseille. 

Vertikaalisessa ulottuvuudessa kuvataan siis prosessia voimavaroilta 

toimintokeskusten ja toimintojen kautta laskentakohteille. Käyttäessään 

voimavarojansa yritys siis itse asiassa muuttaa sen kustannukseksi. (Turney, 2002, s. 

96; Vehmanen, 1997, s. 131) 

 

Turney (2002, s. 109-113) esittää kohdistamisulottuvuuden muodostuvan kahdeksasta 

rakenteesta. Tämä rakenne nähdään kuvasta 8. Välitön työvoima, materiaalit, 

tuotannon tuki, tuotannon välilliset kustannukset, hallinnon kustannukset, 

asiantuntijoiden ja toimihenkilöiden palkat ja toimistojen sekä tietojärjestelmien 

kustannukset ovat resursseja, joiden voidaan sanoa kulkevan toiminnoille kuvan 8 

mukaisesti. Toimintoja voi muun muassa asiakaspalvelussa olla reklamaation 

käsittely puhelimessa tai sähköpostilla. Näitä voidaan sanoa toisistaan riippuvaisiksi 

toiminnoiksi ja tämän vuoksi ne kuuluvat toimintokeskukseen. Toimintokeskus on 

edelleen siis joukko toimintoja, jotka jonkin tehtävän tai prosessin kautta liittyvät 

yhteen. Resursseilta kohdistetaan kustannuksia toiminnoille käyttäen jotakin 

kohdistustekijää, ne valitaan kuvaamaan toimintojen käyttämien resurssien 

kustannusten määrää. Esimerkiksi neljälle toiminnolle voidaan kustannuksen suhtein 

30, 30, 25 ja 15 prosenttia mikäli osastolla työskentelisi 100 työntekijää, joista 30 

suorittaisi yhtä toimintoa esimerkiksi reklamaatioiden käsittelyä puhelimessa jne.  

 

Kaikista toiminnon kustannuksista muodostuu kustannusallas, joka sisältää 

kustannuselementtejä, esimerkiksi reklamaatioiden käsittelijän palkka. Edelleen 

toiminnoilta kustannukset kohdistetaan laskentakohteille käyttäen toimintojen 
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kohdistustekijöitä. Nämä toimintojen kohdistustekijät kuvaavat laskentakohteiden 

tarvitsemaa toimintojen määrää. Reklamaation käsittelyesimerkissä tällainen voi olla 

vastaanotettujen puhelujen lukumäärä, jolloin eniten reklamaatioita saanut tuote myös 

aiheuttaa yritykselle eniten reklamaatiokustannuksia. Näin toimintojen 

kohdistustekijä kohdistaa siis resurssit laskentakohteille. (Turney, 2002, s. 109-113) 

 

Kustannusten prosessiulottuvuus 

 

Kuvan 8 mukaisesti prosessiulottuvuudella tarkoitetaan horisontaalista ulottuvuutta. 

Prosessiulottuvuus tarkoittaa yrityksen prosesseja, toimintoja, toimintoketjua ja näistä 

aiheutuvia kustannuksia. Samanaikaisesti sen avulla tuotetaan tietoa jokaisen 

toiminnon kustannusten aiheuttajasta ja kaikesta toiminnolla tehdystä työstä. 

Horisontaalinen taso kuvassa 8 kertoo siten toimintolaskennan toiminnot ja 

toimintoketjut. Kuvaten myös samalla toimintojen kustannukset ja näiden 

kustannusten aiheuttajat kuin myös sen millaisella panostuksella tämä on saatu 

aikaan. (Torppa & Wallin, 1996, s. 34; Turney, 2002, s. 101) 

 

Toimintoketjulla tarkoitetaan itse prosessia, joka on muodostunut kolmesta sille 

ominaisesta tekijästä: toiminnosta, kustannusten aiheuttajasta ja suoritemittarista. 

Näistä kustannusten aiheuttaja kertoo kuinka suuri työmäärä tarvitaan toiminnon 

suorittamiseksi. Organisaatiolle kustannusten aiheuttaja kuvaa syytä, miksi 

toimintoketju tai yksittäinen toiminto suoritetaan ja mitä toimenpiteitä sekä kuinka 

paljon suorittaminen vaatii. Kustannusten aiheuttajien avulla voidaan saada selville 

organisaation toiminnassa olevia puutteita tai mahdollisuuksia parantaa toimintaa. 

(Turney, 2002, s. 101-102) 

 

Suoritemittarit puolestaan kertovat eri toiminnoissa tehtyä työtä ja työllä saatuja 

tuloksia. Suoritemittareilla mitattavia asioita ovat toiminnon tehokkuus, toiminnon 

suorittamiseen tarvittava aika ja työn laatu. Kun arvioidaan tehokkuutta, lasketaan 

ensin toiminnon tuotoksen määrä, jota verrataan toiminnon ylläpitämiseen 

vaadittaviin resursseihin. Toisena mittarina on aika, jonka avulla pystytään 
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mittaamaan epäsuorasti kustannuksia, laatua ja asiakaspalvelua. Toimintojen 

suorittamiseksi tarvitaan aina tietty määrä aikaa, mitä enemmän aikaa toiminto 

kuluttaa, sitä enemmän toiminto kuluttaa myös resursseja. Pidempikestoiset toiminnot 

tuovat useasti myös enemmän virheitä, joiden paikkaamiseen kuluu myös lisää 

resursseja. Kolmantena mittarina on laatu. Mikäli valmistettavien tuotteiden laatu on 

heikkoa, pitää niitä joko korjata tai valmistaa lisää. Tämä nostaa 

kokonaiskustannuksia ja esimerkiksi valmistustoiminto vaikuttaa haitallisesti 

prosessin seuraavaan toimintoon - esimerkiksi viimeistelyyn - nähden. (Turney, 2002, 

s. 102) 

 

Toimintolaskennassa suuressa osassa on prosessiulottuvuus, jolla on poikkeuksellinen 

näkemys kustannuslaskennassa, joka on yleensä keskittynyt selvittämään 

tuotekohtaisia kustannuksia. Toimintolaskennassa on keskitytty parantamaan 

toimintaa eikä vain tuottamaan kustannuksista informaatiota. Yrityksien 

kilpailuasemien säilyttäminen ja kannattavuuksien ylläpitäminen on suuressa 

asemassa yrityksien toimintojen parantamisessa. Yrityksen on helpompi vertailla sen 

omia toimintojaan ja prosessejaan kilpailijoihin nähden sekä sisäisesti yrityksessä, 

kun pystytään määrittelemään yrityksen suorituskyky sekä tuntemaan sen toimintoja. 

Yrityksen toimintojen tehokkuuteen vaikuttavat muutokset teknologiassa sekä niiden 

vaikutukset yrityksen suorituskyvyssä. Toimintojärjestelmän avulla saadaan selville 

lisäarvoa tuottamattomia toimintoja, jotka tuhlaavat resursseja. Lisäarvoa tuottavien 

toimintojen suorituskykyjä olisi pyrittävä parantamaan ja kehittämään 

systemaattisesti. (Brimson, 1992, s. 104 – 108; Laitinen, 2003, s. 273) 

 

Mitattaessa yrityksen suorituskykyä antaa se tärkeätä tietoa sen palvelusta suhteessa 

yrityksen asiakkaisiin. Liiketoimintaympäristön muutokset ovat nostaneet yrityksen 

asiakkaiden odotuksia ja vaatimuksia entisestään. Suorituskyvyn mittareista saadaan 

selville, kuinka toiminnot toimivat. Suorituskyvyn mittareiden avulla saadaan selville 

tärkeitä asioita yrityksen toiminnasta, näitä ovat muun muassa laatu, aika, joustavuus 

sekä asiakas. (Uusi-Rauva et al., 1994, s. 47; Vehmanen & Koskinen, 1997, s. 18) 
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Toimintojohtaminen ja prosessiulottuvuus liittyvät toisiinsa tiiviisti. 

Toimintojohtamisesta saadaan selville kustannuksien sekä suorituskykyjen 

aiheuttajat. Lisäarvon tuottaminen asiakkaille ja sen myötä yrityksen kannattavuuden 

parantaminen ovat toimintojohtamisen tavoitteena ensisijaisesti. (Laitinen, 2003, s. 

271 – 273; Uusi-Rauva et al., 1994, s. 55) 

 

Toimintojohtaminen 

 

Nykypäivänä toimintolaskenta ajatellaan käsitteellisesti huomattavasti laajempana 

kuin aikaisemmin. Tämä laajentuminen on tapahtunut yrityksissä toimintolaskennan 

käyttäjien ja tutkijoiden kokemusten ja käytännön sovellusten kautta. Alun perin 

toimintoihin perustuva kustannuslaskenta suunniteltiin kustannusten määrittämistä 

varten, mutta pelkkä kustannusten selvittäminen ja laskeminen eri tavalla eivät 

vaikuta itse kustannusten määrään. Toimintolaskennasta puhuttaessa monesti 

tarkoitetaan itse asiassa toimintolaskennan itsensä ja toimintojohtamisen 

muodostamaa kokonaisuutta. Siirryttäessä toimintojohtamisen vaiheeseen tulee 

huomio kiinnittää toimintolaskentajärjestelmästä tämän järjestelmän soveltavaan 

hyväksikäyttämiseen. Toimintojohtamisella siis itse asiassa tarkoitetaan 

johtamistyyliä, jossa omaksutaan myös muilta johtamisfilosofioilta kuten 

laatujohtamiselta. Itse varsinainen toimintojohtamisessa tarvittava laskentatieto 

toimintojohtamiselle on saatavissa toimintolaskennasta (Alhola, 1998, s. 95). 

 

Toimintojohtamisen kautta saatavia hyötyjä ovat tuloksen parantuminen, 

kokonaiskustannusten tunnistaminen sekä yleiskustannusten sisällön ja luonteen 

parempi ymmärtäminen. Toimintojohtaminen auttaa yrityksiä vaikuttamaan 

paremmin tuottavuuteen, sekä ymmärtämään paremmin tuottavuuteen vaikuttavia 

syitä. Toimintojohtamisen kautta kustannuslaskennan tuloksia pystytään käyttämään 

hyödyksi päätöksenteossa ja koko organisaation toiminnan ohjauksessa. 

Ymmärrettävämmän laskennan tuloksia voidaan käyttää ohjauksen apuna yhä 

alemmilla tasoilla. Lisäksi erittäin merkittävänä hyötynä saadaan selville 

kannattavuus ja kannattamattomuus, ja syitä näiden taustalla. (Lumijärvi, 1993, s. 40) 
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Kuvassa 7 kuvataan kokonaisuutta toimintojohtamisen ja toimintolaskennan kesken. 

Kuvion perusteella voidaan huomata toimintolaskennan fokuksen olevan 

kustannusten kohdistamisessa ja vastaavasti toimintojohtamisen fokus toiminnan 

jatkuvassa parantamisessa. (Alhola, 1998, s. 98) 

 

Myös toimintojohtaminen voidaan edelleen jakaa kahteen osioon. Nämä ovat 

strateginen toimintojohtaminen ja operatiivinen toimintojohtaminen. Strategisen 

toimintojohtamisen osalta käsitellään asioita, joiden avulla organisaatiota voidaan 

ohjata tekemään oikeita asioita. Strategisen toimintojohtamisen keskiössä ovat siis 

tuote- ja asiakaskohtaiset ratkaisut, hinnoittelu, siirtohinnoittelu, ulkoistamisratkaisut 

ja toimittajien valintaan liittyvät kysymykset. Toimintojohtamisen operatiivisessa 

osiossa päämääränä on asioiden tekeminen oikein.  Operatiivisen osion puolelta 

organisaation toimintaa pyritään tehostamaan poistamalla turhia toimintoja, 

maksimoimalla kapasiteetin käyttöastetta ja tehostamalla kaikkien resurssien 

käyttämistä. Toimintojohtamisen operatiiviselta kannalta katsottuna oletetaan 

resurssien kysyntä muuttumattomaksi ja tavoitteena kustannuksien pienentäminen tai 

resurssien kasvattaminen, jotta tuottavuus paranee. Operatiivista ja strategista puolta 

toimintojohtamisen kannalta yhdistää tavoite kannattavuuden kasvattamiseen 

kustannustehokkaan toiminnan kautta. (Kaplan et al., 1998, s. 3-6) 

 

2.5 Toiminnot ja hierarkia 

 

Toimintolaskennassa kaiken perustan muodostavat itse toiminnot, ne ovat varsinaista 

työn tekemistä ja edelleen tärkeä osa yritystä. Toiminnot ovat taloudellisia tapahtumia 

yrityksessä, jotka aikaansaavat kustannuksia. Toimintojen lukumäärä vaihtelee 

yrityksestä toiseen, kuin myös se mitä toiminnot itse asiassa ovat. Esimerkiksi 

teollisuuden tuotantoyrityksellä ja tietotekniikan palveluyrityksellä toiminnot eivät 

tietenkään ole samanlaisia. Tärkeää onkin määritellä toiminnot ennen kustannusten 

kohdistamista. Turneyn mukaan toiminnot yleisimmin jaetaan 

laskentakohdetoimintoihin ja ylläpidon toimintoihin. Ylläpidon toimintojen 

suorittaminen kohdistuu yritykseen, kun laskentakohdetoimintojen suorittaminen 
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kohdistuu suoraan itse laskentakohteisiin.  Laskentakohdetoimintoja voidaan eritellä 

vielä tuotteista tai asiakkaista aiheutuviin toimintoihin. (Turney, 2002, s. 113-114) 

 

Koska kaikki toiminnot eivät ole samanlaisia vaan osa toiminnoista suoritetaan 

esimerkiksi kaikille tuotteille ja osa vain tiettyyn erään, on toimintojen erilaisuutta 

kuvaamaan kehitetty hierarkiamalli. Tuotantoyrityksen toiminnot voidaankin jakaa 

viidelle erilaiselle ulottuvuudelle. Ulottuvuuksia ovat yksikkö-, erä-, tuote-, asiakas- 

ja toimitilataso. Näistä ulottuvuuksista yksikkötasolla toiminnot ovat luonteeltaan 

sellaisia, jotka suoritetaan kaikille tuotettaville tuotteille ja näin ollen kiinteässä 

yhteydessä myynti- ja tuotantomääriin. (Kaplan & Cooper, 1998, s. 90) 

 

Merkittävää eroa perinteisen kustannuslaskennan ja toimintolaskennan välille 

tekeekin muiden kuin yksikkötason kustannusten kohdistusajurien käyttö, kun 

kohdistetaan resursseja laskentakohteille. Erätasolle toiminnot ovat usein luonteeltaan 

sellaisia, että ne liittyvät valmistelevaan työhön, kuten koneiden asetuksiin 

eräkohtaisesti ja varastointiin. Muilla ulottuvuuksilla ei ole suoraa yhteyttä 

tuotettaviin yksikkömääriin ja ne ovat luonteeltaan tukitoimintoja. Esimerkkejä 

tukitoiminnoista ovat huolto, korjaus ja tekniseen tukeen liittyvät työtehtävät. 

Tukitoiminnot voivat olla tilauskohtaisia tai täysin valmistavaan tuotantoon 

liittymättömiä. (Kaplan et al., 1998, s. 90) 

 

Kaplanin mukaan tukitoimintojen kohdistaminen tuotelinjoille tai asiakkaille on 

mahdollista, mutta niitä ei tulisi siirtää sellaisenaan tuotetasolle. Hierarkiamalli antaa 

mahdollisuuden kustannusten allokoimiseen perustellusti tietylle hierarkkiselle 

tasolle. Tästä esimerkkinä asiakaskohtaisia tukitoimintoja ei voida kohdistaa 

tuotteelle, koska näillä kustannuksilla ei ole suoraa yhteyttä asiakkaan tilaamaan 

määrään. Kustannusten, jotka ovat aiheutuneet asiakaskohtaisista tukitoiminnoista, 

syy-seuraus-suhteeseen pystytään vaikuttamaan vain asiakastasolla, muuttamalla 

tukitoimintojen määrää tai jopa muuttamalla asiakkaan sopimusehtoja. Asiakkaan 

tilaamaan määrään tai valikoimaan ei voida vaikuttaa. (Kaplan et al., 1998, s. 90-94) 

 



44 

 

2.6 Kritiikkiä toimintolaskentaa kohtaan 

 

Laitisen (2003, s. 353) mukaan muutosta kritisoidaan aina kun poiketaan perinteisistä 

tavoista ja samoin on myös toimintolaskennan kohdalla. Suurimmat vaikeudet tulevat 

eteen yleensä heti toimintolaskennan käyttöönottovaiheessa. Isoimpina haasteina ovat 

muutosvastarintaan kuuluvat asiat, mutta myös organisaation johdon ja johtajien 

sitoutuminen hankkeeseen tuo haasteita. 

 

Käyttöönottovaiheessa esiin tulevia haasteita ovat muun muassa: liian paljon aikaa ja 

resursseja vievät haastattelut sekä kysely henkilöstölle, kustannuksien kohdistaminen 

ja laskelmien laatiminen. Perusteellinen perehtyminen toimintoihin mahdollistaa 

toimintojen resurssien käytön analyysin, vaikka se voi tuottaa ongelmia esimerkiksi 

kulutuksen tarkassa mittaamisessa kun mittaamisessa on käytetty työntekijöiden 

haastattelutuloksia sekä heidän arvojansa. Tämän lisäksi tietojen keräämiseen ja 

analysoimiseen on oltava tarpeeksi tietoteknistä infrastruktuuria. 

Toimintolaskentamallit jäävät usein paikallisiksi, jolloin ei saada kokonaiskuvaa 

yrityksestä ja kaikista mahdollisuuksista. Olosuhteiden muuttuessa koko 

toimintolaskentajärjestelmää on hankala saada vastaamaan uusia erilaisia olosuhteita. 

Malli on jo teoreettiselta lähtökohdaltaan väärässä, sen jättäessä huomioimatta 

käyttämätöntä kapasiteettia. Kustannuksien ja kannattavuuden analysoimisista 

tietyssä aikavälissä on käytetty toimintolaskennassa enemmän kuin tavanomaisesti 

laadittaessa tavoite- ja tarkkailulaskelmia. (Kaplan et al., 2007, s. 8; Jyrkkiö & 

Riistama, 2004, s. 186 - 187) 

 

Mallin ongelmia ovat tutkineet myös Innes ja Mitchell (1998, s. 142), joiden tulokset 

ovat olleet samantapaisia. Heidän tutkimuksessaan suurimpia ongelmia olivat 

seuraavat viisi: suuri määrä tarvittavia resursseja, osastojen ja vastuualuerajojen 

ylittämät toiminnot, suuri ajankäyttö laskentajärjestelmän suunnitteluun ja 

toteutukseen, organisaation sisällä muiden muutosten tärkeämpi prioriteetti sekä 

kerätyn laskentatiedon tarkkuus, varsinkin kustannusajuritiedoista. 
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Arvostelua ovat saaneet myös periaatteet, jotka ovat toimintolaskennan taustalla. 

Ongelma on sidoksissa vahvasti perusperiaatteisiin toimintolaskennassa. Suoriksi 

kustannuksiksi on mahdotonta muuttaa kaikkia epäsuoria kustannuksia, jotta ne olisi 

mahdollista kohdistaa oikein. Määriteltäessä toimintoja ja kustannusajureita, on 

tehtävä käsiteltävyyden ja tarkkuuden välillä kompromissi. On todettu, että suoriksi 

kustannuksiksi toimintoperusteisen kustannuslaskennan kautta luokitellut 

kustannukset sisältävät epäsuoria elementtejä. Työtunnit ja työn tulokset ovat 

epäsuorassa suhteessa, kun työtunteja on mahdotonta kohdistaa tietyille toiminnoille. 

Esimerkkinä tällaisesta on tilaustenkäsittely, jolloin osa ajasta käytetään muun 

muassa päivittämään varastotietoja. Tästä johtuen tilaustenkäsittelyyn kohdistetut 

työtunnit eivät vastaa ainoastaan tilausten käsittelyyn kuuluvia kustannuksia. 

Käytännössä virheellinen malli voi teoreettisesti toimia, kun ei tavoitella täydellistä 

tarkkuutta. Kustannukset voidaan kohdistaa tilaustenkäsittely –toiminnolle, mikäli 

tilaustenkäsittelyn yhteydessä varastotiedot päivitetään joka kerta tilauskäsittelyn 

yhteydessä sekä kyseessä olevat varastotietojen päivitys liittyy tilaustenkäsittelyyn 

kiinteästi. Toimintoja on mahdollista yhdistää toisiinsa liittyviksi toimintoryhmiksi, 

jos niillä on yhteinen kustannusajuri. (Armstrong, P. 2002. s. 99 – 120; Järvenpää, 

Partanen & Tuomela, 2005, s. 97)  

 

Noreen (1991, s. 159 - 169) on tutkinut aiemmin omalla teoriallansa ehtoja, jotta 

saataisiin tarkka tulos toimintoperusteisella kustannuslaskennalla. Kolmen ehdon on 

täytyttävä toimintolaskentamallissa Noreenin mukaan, jotta päätöksenteossa olisi 

tarkka tieto. Ensimmäisenä ehtona on kustannuspaikoille jaetut 

kokonaiskustannukset, jotka ovat yhdestä toiminnosta riippuvaisia. Toiseksi 

kustannuspaikkojen kustannuksien ja toiminnon tason pitäisi olla tarkasti suhteellinen 

toisiinsa nähden. Ja kolmantena yhteen laskentakohteeseen määräytyy tekijät, joihin 

jokainen toiminto on jaettu. Esimerkiksi tätä ehtoa ei täytä tuotantoprosessin aikana 

tuotteiden väliset riippuvuudet. Tutkimuksessa todettiin, että toimintolaskentaan ei 

pitäisi kohdistaa kustannuksia, jotka eivät täytä edellä mainittuja ehtoja, jotka ovat 

lähes monessa tapauksessa mahdottomia toteuttaa. 

 



46 

 

Toimintoperusteisen kustannuslaskentamallin ongelmia on tutkittu myös yhdistelmä-, 

määrittely- ja mittausvirheiden kautta. Datarin ja Guptan (1994, s. 567 - 591) mielestä 

parempaa kustannustietoa ei tuota välttämättä tarkemmat täsmennykset eivätkä 

kustannusten kohdistinpaikkojen suuremmat määrät. Heidän mukaansa on 

mahdollista rakentaa vain teoriassa laskentajärjestelmä, joka on täysin tarkka, jolloin 

yritysten on saatava tarkkaa informaatiota ja tasapainoiltava monimutkaisen 

järjestelmän kanssa. Virheellisen tiedon määrän lisääntyminen voi estää tarkemman 

tiedonsaannin, jos laskentamallia monimutkaistetaan. Tämä johtaa siihen, että 

hienojakoisemman toimintomallin kautta valmiina olevat virheet eivät poistu vaan 

saattavat päinvastoin lisääntyä.  

 

Yllä mainituista kolmesta tutkimuksesta voidaan huomata, että kustannuksien 

laskentaan ei ole tarjolla parempaa mallia, vaikka toimintolaskennan periaatetta 

kritisoidaan vahvasti. Käytännössä niitä ei ole todistettu, vaan tutkimukset on tehty 

teoreettisesti. Perinteinen laskentajärjestelmä ei ole antanut parempaa kustannustietoa 

käytännössä kuin toimintoperusteinen kustannuslaskentajärjestelmä, eivätkä nämä 

kolme tutkimusta heikennä tätä väitettä. 

 

Allokoiduista kustannuksista riippuu toimintoperusteisen kustannuslaskentamallin 

tuottama hyöty analyyseissa, joten on tärkeää rakentaa malli kuvastamaan todellisten 

kustannuksien ja resurssien kulutusta. Tästä aiheutuu ongelma, jossa laskentamallin 

vaatimat tarkkuustasot ja rakentamiseen vaadittavat resurssit ovat saatava tasapainoon 

toisiinsa nähden. On tärkeää syöttää laskentamalliin oikeaa informaatiota, jotta 

vältyttäisiin yhdestä suurimmasta ongelmasta. (Selnes, 1992, s. 15 - 26) 

 

Keskityttäessä vääriin asioihin, kuten tietojärjestelmäratkaisuihin ja 

toimintolaskentajärjestelmän arkkitehtuuriin ovat suurimmat syyt käyttöönoton 

epäonnistumisessa. Ihmisten ja organisatoriseen käyttäytymiseen liittyvissä asioissa 

pitäisi olla painopiste eikä teknisissä ongelmissa. Jotta ihmiset eivät ymmärtäisi 

laskentamallia väärin, on tärkeää opettaa sen toimintaperiaatteet sekä logiikka heille. 

(Shields, 1995, s. 148 - 166) 
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Toimintolaskentamallin käyttöönotosta saatuja tuloksia, kun ne eivät johda uusiin 

päätöksiin, on pidetty epäonnistuneena akateemisissa keskusteluissa, mutta se tuo 

esille toimintolaskentamallin hyödyistä vain yhden puolen. Toimintolaskentamallin 

käyttöönottoa voitaisiin pitää onnistuneena, kun toimintolaskennasta saaduista 

tuloksista huolimatta operaatiossa ei tarvitsekaan tehdä muutoksia. On tutkittu, että 

yrityksessä vallitsevana oleva strategia on oikea, kun toimintolaskennan 

käyttöönotossa se vahvistaa strategian. Uusien päätöksienteko ei koostu ainoastaan 

strategisesta päätöksenteosta vaan on jatkettava samalla lailla kuin aikaisemminkin on 

tehty, jolloin kyseessä olevasta strategiasta johtuvat epävarmuustekijät vähentyvät ja 

päätös pysyä samassa strategiassa kuin aikaisemminkin saa tukea 

toimintolaskentamallista. Vaikka toimintolaskentamalli hylättäisiin yrityksessä 

myöhemmin, on tutkimus osoittanut, että saatu tieto on arvokasta, koska sen avulla 

yritys sai tarvittavan diagnoosin sen omasta tilanteesta. Aikaisemmin tehdyissä 

tutkimuksissa on huomattu, kuinka eri laskenta- ja kontrollijärjestelmät vähentävät 

epävarmuutta vaikkakin nämä järjestelmät voivat muuttaa yrityksen organisaatiossa 

valtasuhteita sellaisille henkilöille, jotka voivat manipuloida tietoja. (Malmi, 1997, s. 

464 – 469; Markus & Pfeffer, 1983, s. 205 - 218) 

 

Yrityksen toivomaa tulosta ei aina saatu vastaamaan toimintolaskennassa 

parantuneella kustannusinformaatiolla. Esimerkiksi asiakkaat, jotka eivät olleet 

varaston läheisyydessä, allokoitiin heille kuljetuskustannuksia enemmän kuin lähellä 

asuville asiakkaille, jolloin kannattamattomina asiakkaina pidettiin kaukana olevia 

asiakkaita, joka vaikutti myös myyjien bonuksiin. (Van Raaij, Vernooij & van Triest, 

2003, s. 573 – 582) 

 

2.7 Toimintolaskennan uudempia suuntauksia 

 

Toimintolaskennan kenttä on elänyt ja muuttunut jatkuvasti sen syntymästä lähtien. 

Tähän asti toimintolaskennan rinnalle ovat yleistyneet jo vahvasti toimintojohtaminen 

ja budjetointi. Toimintolaskennan käytön haasteista suurimpia ovat olleet 

käyttöönotto ja yleiset vaikeudet käyttää sitä. Näitä ongelmia haastaen ovat Kaplan ja 
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Anderson (2007, s. 5-15) tuoneet ratkaisuksi aikaperusteisen toimintolaskennan 

(Time-Driven ABC) mallin. Mallin etuna on mahdollisuus suunnitella se nopeammin 

ja ottaa käyttöön myös nopeammin. Mallin päivitys on nopeampaa ja helpompaa, 

mikäli yrityksen prosessit tai resurssit muuttuvat. Aikaperusteisessa 

toimintolaskennassa data voidaan syöttää käytössä olevan organisaation 

tietojärjestelmän kautta ja käsittelemään suuria määriä tapahtumia samanaikaisesti 

tarjoten nopeampia prosessiaikoja ja raportteja. Mallissa on myös otettu huomioon 

käyttämätön kapasiteetti. (Lambino, 2007, s. 74) 

 

Aikaperusteisessa toimintolaskentamallissa on jätetty kokonaan eniten aikaa 

kuluttava määrittelyvaihe pois. Malli käyttää laskennassa aikayhtälöitä, joiden avulla 

saadaan automaattisesti kohdistettua resurssien kustannukset toiminnoille. Tämän 

tehdäkseen malliin tulee saada ainoastaan kapasiteetin kustannuksen hinta ja määrä, 

kuinka paljon jokainen toiminto kuluttaa kapasiteettia. Nämä ovatkin määritettävissä 

helposti ja puolueettomasti organisaation sisällä. Tässä toimintolaskentamallissa eri 

toimintoihin kuluva aika on pääroolissa, jolloin aikaa on käytetty jokaisessa 

toiminnossa ja niihin liittyvät kustannukset on yritys itse määritellyt. Tästä johtuen 

saadut tulokset ovat tarkempia kuin alkuperäisellä toimintolaskentamallilla saadut 

tulokset, mikäli on tiedossa tarkka aika toimintoihin kuluneesta ajasta. Tämän lisäksi 

myös helpottuvat järjestelmään liittyvät rakentaminen, käyttöönottaminen sekä sen 

ylläpitäminen. (Kaplan & Anderson, 2004, s. 132 – 137; Kaplan et al., 2007, s. 9) 

 

2.8 Toimintoanalyysi 

 

Toimintolaskennan käyttäminen ja ymmärtäminen edellyttää perusteeksi 

mahdollisimman yksityiskohtaisen toimintoanalyysin tekemisen. Toimintoanalyysi 

lähtee liikkeelle ensimmäisessä vaiheessa toimintojen kartoituksella. Kartoituksessa 

on tavoitteena selvittää mihin mikäkin yrityksen resurssi kuuluu. Tärkeää on myös 

toimintojen kartoituksessa yhdistellä toimintoja sekä niiden hajottaminen. Toimintoja 

yhdistetään jo kartoitusvaiheessa, jotta saadaan huomio alueisiin, joilla kustannustaso 

on odotetusta poikkeavaa. Kartoituksen aikana puolestaan toimintoja hajotetaan 
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pienemmiksi osiksi, jolloin voidaan selvittää kunkin toiminnon koostumus. Jokainen 

toiminto kuluttaa resursseja, esimerkiksi laskujen tekeminen tai työkalujen huolto 

voivat olla toimintoja, jolloin resursseilla on määritelty hinta, jotta saadaan selville 

jokaisesta toiminnosta aiheutuvat kustannukset. (Brimson, 1992, s. 119; Jyrkkiö & 

Riistama, 2004, s. 176 - 177) 

 

Toimintoanalyysi on ensimmäinen vaihe rakennettaessa laskentamallia ja otettaessa 

käyttöön toimintolaskentaa. Toimintoanalyysin aikana tulee selvittää mitä 

organisaatiossa tehdään, miten organisaation toiminnot kytkeytyvät toisiinsa, mikä on 

näiden toimintojen tuottama lisäarvo ja mitä niiden tekeminen maksaa. Usein 

toimintoanalyysissä myös kartoitetaan toimintoketjut. Erityisesti näiden 

kartoittaminen on tärkeää kun yrityksessä halutaan hyödyntää toimintoja myös 

toimintatapojen uudistamiseksi. (Lumijärvi, Kiiskinen & Särkilahti, 1995, s. 32 - 34)  

 

Toiminto muodostuu sarjoista, jotka ovat toisiinsa liittyviä työtehtäviä. Niiden 

tavoitteena on samaan lopputulokseen pääseminen sekä muodostaa toiminnoista 

toimintoketjuja. Kartoittaessa toimintoja, voidaan ne jakaa kolmeen eri vaiheeseen: 

toimintojen ja toimintoketjujen kuvaukseen, toimintokustannuksien laskemiseen sekä 

toimintojen luokitteluun. (Lumijärvi et al., 1995, s. 35 - 38) 

 

Toimintojen määrän olisi hyvä olla rajallinen, jottei toimintolaskentamalli olisi liian 

raskas. Toimintoja määritettäessä olisi käytännöllistä käyttää Kaplanin ja Cooperin 

viiden prosentin sääntöä. Sen mukaan toimintolaskentamallissa olisi vain ne 

toiminnot, jotka käyttävät yli viisi prosenttia henkilön resursseista tai ajasta. Tämä 

edesauttaa toimintojen määrän rajaamisessa, jolloin on mahdollista rakentaa 

käyttökelpoinen laskentajärjestelmä. Toisena vaihtoehtona on yhdistää eri toiminnot 

toimintoryhmiksi, jotka liittyvät toisiinsa, jolloin on löydettävä yhteinen 

kustannusajuri yhdistetyille toiminnoille. Toimintoja olisi hyvä olla suurin piirtein 10 

-30 kappaletta. Malmi on tutkinut, että suomalaisissa yrityksissä, jotka toimivat 

metalli- ja koneenrakennusalalla, on toimintoja noin 41 kappaletta ja 20 toimintoa 

olisi mediaani. Toimintalaskentamallista ei haluta kasvavan liian raskasta, joten 
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toimintoja ei määritellä liian paljon. Tärkeintä kuitenkin on se, että prosessin on 

kattanut ne toiminnot, jonka kustannuksia on kohdistettu. (Järvenpää, Partanen & 

Tuomela, 2005, s. 95 – 96; Kaplan & Cooper, 1998, s. 85 – 86; Malmi, 1996, s. 243 - 

264) 

 

Toiminnoille on laskettava toimintoanalyysin jälkeen kustannus, josta selviää kuinka 

paljon yrityksen resursseja toiminto on kuluttanut. Mittareina voidaan resurssien 

käytössä esimerkiksi käyttää toimitilojen neliömetrejä, henkilökunnan matkustettuja 

kilometrejä tai ajankäyttöä. Tutkimus, jossa henkilökunta selvittää kuinka paljon 

mitäkin toimintoa he tekevät, saadaan selvitys resurssikulutuksesta ja etenkin 

kohdistetuista henkilösidonnaisista kustannuksista.  (Jyrkkiö & Riistama, 2004, s. 

183; Lumijärvi et al., 1995, s. 68 - 69) 

 

Toimintoanalyysin suorittamiseen vaikuttaa ratkaisevasti järjestelmän käyttötarkoitus. 

Kustannuksien kohdistaminen tarkasti kustannuskohteille vaikuttaa oleellisesti 

strategisiin valintoihin, joita on esimerkiksi järjestelmät, jotka tukevat segmentointia. 

Jos tavoitteena on liiketoimintaprosessin tehostus, on tarkempaa tietoa kerättävä 

kustannuskohteista ja toiminnoista. (Cockins, Stratton & Helbing, 1993, s. 25) 

 

2.9 Toimintolaskennan ongelmat 

 

Toimintolaskennassa yrityksen sisäisen laskennan järjestäminen toimintoihin on 

aikaavievää ja työlästä. Se on saanut kielteistä palautetta korkeiden kustannuksien ja 

vaativuuden takia. Tietojen kerääminen ja syöttäminen tulisi automatisoida, jottei se 

veisi liikaa työvoimaa ja aikaa. Tästä johtuen, toimintolaskenta on vasta kokeilussa 

monissa yrityksissä ja näin ollen laskennasta saatuja tuloksia ei ole käytetty. Muun 

muassa korkeat aloitus- ja ylläpitokustannukset, saatujen tuloksien luotettavuus ja 

huono yhteensopivuus järjestelmien kanssa ovat saaneet yritykset perääntymään 

laskennasta. (Pellinen, 2006, s. 192 – 193)  
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3 KANNATTAVUUS JA RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ 

 
Kannattavuudella tarkoitetaan yrityksen potentiaalia tuottaa sen liiketoiminnalla 

enemmän tuloja, kuin yritys käyttää menoja näiden tulojen hankkimiseen. Kaikkien 

yritysten tavoitteena on omistaja-arvon kasvattaminen. Kannattavuuden analysoinnin 

onkin sanottu olevan yrityksen perimmäisen tarkoituksen saavuttamisen 

arvioimisena. Mittaamalla ja tuloksia apuna käyttäen pystytään tekemään päätöksiä, 

joiden avulla ohjataan yritystä parempaan kannattavuuteen ja näin pääsemään sille 

asetettuihin tavoitteisiin. Kannattavuutta voidaan mitata eri näkökulmista erilaisille 

asioille, usein koko yrityksen kannattavuutta arvioitaessa tukeudutaan 

tilinpäätösanalyysin tunnuslukuihin. (Kallunki, Martikainen & Niemelä, 2002, s. 74) 

 
3.1 Tuote- ja asiakaskannattavuus 

 
Asiakkaille ja tuotteille on mahdollista tehdä erikseen kustannusjaottelu. Näiden 

lisäksi on mahdollista kohdistaa kustannuksia tuotteille ja asiakkaille ristiin, toisin 

sanoen kustannusjaottelu on mahdollista tehdä sisäkkäin. Asiakkaille lasketaan 

ensiksi kustannukset ja sen jälkeen tuotteille. On kolme erilaista tapaa mitata 

tuotannontekijöiden käyttöä, joita ovat välitön ja välillinen mittaus sekä 

kohdistamatta jättäminen. Jätettäessä kohdistamatta, on siinä jätetty huomioimatta 

tietyt asiat laskelmissa. Välittömässä mittauksessa laskentakohteelle rekisteröidään 

tuotannontekijäin käyttö suoraan ja välillisessä mittauksessa on tiettyjen 

jakoperusteiden mukaisesti kohdistettu tuotantotekijöiden käytöstä aiheutuneet 

kustannukset. (Laitinen, 2007, s. 17 - 20) 

 

3.1.1 Tuotekannattavuus 

 

Tuotteiden hinnoittelun sekä kustannuslaskennan ollessa kunnossa, on mahdollista 

selvittää tuotekohtaiset kannattavuudet. Huomioitavaa on selvittää miten tuotteiden 

tuottoihin sekä kustannuksiin vaikuttavat tuotteiden volyymit. Tuotantokustannuksia 

on mahdollista pienentää tuottamalla tuotetta sarjatuotantona. Laskentaa seurattaessa 

reaaliaikaisesti parantaa se kustannuksien hallintaa, joka edesauttaa huomaamaan 
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kustannuksissa olevat muutokset. Kannattavuutta on mahdollista myös mitata eri 

mittareilla, jota kutsutaan suhteellisen kannattavuuden mittaamiseksi. Näitä mittareita 

on esimerkiksi sijoitetun pääoman tuotto. Kustannuksia on mahdollista mallintaa 

jälkilaskelmista saaduista hyödyistä. Kun tehdään asiakkaiden toiveista tiettyjä 

räätälöityjä tuotteita eikä sarjatuotantoa, niin ennustettavuus pienenee huomattavasti. 

Kustannuksien ennustaminen asiakkaiden määrittelemistä tuotteista on taas 

vaikeampaa. Tuotteilla ollessa samantyyliset kustannusrakenteet, on kustannuksia 

mahdollista ennustaa. (Laitinen, 2007, s. 25 – 30; Vilkkumaa, 2005, s. 13) 

 

Yritykselle on tärkeää tuotekannattavuus, jolloin kustannukset pitäisi olla pienempiä 

valmistettavissa tuotteissa kuin valmiista tuotteesta saatu myyntihinta. 

Tuotekannattavuuden ollessa oikea, ei tuotekustannuksissa saa olla puutteita eikä 

vääristymiä, joita voi tulla esimerkiksi vääristä kustannuslaskentajärjestelmissä 

olevista kustannuksien laskentatavoista. On siis kohdistettava kustannukset oikein 

oikeille tuotteille. Yksi yleisimmistä ongelmista on tuotekustannuksiin vaikuttava 

volyymi. Siinä ei tehdä selvää eroa miten kustannukset käyttäytyvät volyymin ollessa 

todella pieni tai suuri. (Alhola & Lauslahti, 2003, s. 80) 

 

Kannattavuutta voidaan parantaa lisäämällä myyntiä, karsimalla kustannuksia ja 

tehostamalla toimintaa. Valmistusyrityksissä on rajallinen määrä tuotannontekijöitä ja 

on saatava selville mitkä tuotteet tuottavat suurinta katetta, jotta osataan valmistaa 

tuotteita oikeissa suhteissa. Suoritevalinnaksi kutsutaan katetuoton avulla saatuja 

tuotteiden valmistuspäätöksiä. Katetuoton mukaan suoritteet laitetaan 

paremmuusjärjestykseen, jotta on mahdollista suhteuttaa katteita rajoittaviin 

tekijöihin. (Eskola & Mäntysaari, 2006, s. 41 - 45) 

 

3.1.2 Asiakaskannattavuus 

 

Asiakaskannattavuuslaskelmista saatua informaatiota kannattaa hyödyntää 

segmentoinnissa, tällöin asiakkaat segmentoidaan niiden kannattavuuksien 

perusteella. Segmentoinnin perusteena on ollut perinteisesti relevanttien 
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markkinoiden tunnistaminen sekä asiakasryhmiin jakaminen, jolloin asiakkaiden 

samanlaiset tarpeet ja/tai ostoskäyttäytyminen jaetaan segmentteihin. Markkinat 

sirpaloituvat eli fragmentoituvat nopeasti Storbackan mukaan (1997, s. 479), jolloin 

suuremmassa määrin ainoa relevantti segmentti on yksittäinen asiakas. Monet 

perinteiset markkinointioletukset muuttuvat, kun markkinointiin otetaan mukaan aito 

asiakassuuntautunut näkökanta, jolloin myös itse markkinointikin muuttuu. 

(Storbacka, 1997, s. 479) 

 

Asiakkaiden kannattavuudet voidaan segmentoida kahdella tavalla, perustuen 

asiakkaiden absoluuttisiin kannattavuuksiin tai perustuen suhteellisiin 

kannattavuuksiin. Absoluuttisen kannattavuuden segmentoinnilla tarkoitetaan 

asiakkaiden jaottelemista suoraan ryhmiin sen perusteella, paljonko asiakkaista 

saatava nettovoitto on, kun kustannukset ovat vähennetty tuotoista. Suhteellisen 

kannattavuuden ryhmittelyllä jaetaan asiakkaat ryhmiin perustuen asiakkaiden 

tärkeyden koko asiakaskunnan kannattavuuden muodostumiseen. Esimerkiksi 

asiakkaat voidaan jaotella neljään eri ryhmään, jolloin ryhmä A sisältää 20 prosenttia 

kannattamattomimmista asiakkaista, ryhmä B sisältää 20 prosenttia eniten tuottavaa 

asiakasta, ryhmä C seuraavat 30 prosenttia ja ryhmä D sitä seuraavat 30 prosenttia 

asiakkaista. (Storbacka, 1997, s. 483 - 484) 

 

Muita käsitteitä ovat 20/80-sääntö sekä 20/225-sääntö. Säännössä 20/225, 20 

prosenttia asiakkaista tuo 225 prosenttia tuotoista, jolloin asiakkaista suurin osa ei 

tuota voittoa mutta ei myöskään tappiota. Ongelmaksi syntyy 20 prosenttia 

kannattamattomista asiakkaista, koska heistä aiheutuu 125 prosenttiyksikön tappiot, 

jolloin tulos jää 2,25 kertaa pienemmäksi kuin näitä asiakkaita ei olisikaan. Syyksi 

voidaan sanoa erikoistoiveiden aiheuttamat suunnittelukustannukset sekä 

toteutuskustannukset asiakaskohtaisissa toiminnoissa, jolloin toiset asiakkaat 

aiheuttavat enemmän työtä kuin toiset. (Cooper & Kaplan, 1991, s. 472; Pelkonen & 

Marttila, 1993, s. 52) 
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Asiakaskannattavuuden määrittäminen 

 

Ensiksi ennen kuin määritetään asiakaskannattavuutta, on se erotettava muista 

laskennan muodoista, jotka kohdistuvat asiakkaisiin. Näitä muita laskennan muotoja 

ovat muun muassa kirjanpidon liittyminen asiakkaisiin, asiakkaiden arvo 

varallisuutena, asiakassegmenttien kannattavuuslaskelmat sekä asiakkaiden 

elinikäisen arvon määritys. Nämä aikaisemmin mainitut näkökannat eivät sulje 

toisiaan täysin pois vaan niitä käytetään useissa johdon laskentatoimen työkaluissa. 

Asiakaskohtaisesti laskettaessa otetaan huomioon ne tuotot ja kustannukset, jotka on 

mahdollista kohdistaa tietyllä aika välillä kyseessä olevalle asiakkaalle. (Guilding & 

McManus, 2002, s. 45 - 59; Lind & Strömsten, 2006, s. 1257 - 1266) 

 

Monia määritelmiä on asiakaskannattavuudelle kehitetty. Asiakaskannattavuutta on 

mahdollista mitata asiakaskohtaisella myynnillä tai markkinointikustannuksilla sekä 

keskimääräisellä asiakaskatteella. Edellä mainitut ovat kohtalaisia mittareita, mutta ne 

eivät välttämättä anna monipuolista kuvaa asiakaskohtaisesta kannattavuudesta. 

(Pöllänen, 1999, s. 176) 

 

Alla olevasta kuvasta (kuva 9) näkee kuinka tuloslaskelmasta saa selville 

asiakaskatteen. Asiakaskatteeseen päästäkseen on selvitettävä tuotekate, johon 

päästään selvittämällä asiakaskohtainen myynti sekä tuotteista aiheutuneet 

kustannukset. Kun nämä on selvitetty, on tuotekatteesta vähennettävä asiakkaista 

aiheutuneet kustannukset saadakseen asiakaskatteen selville.  
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Myynti

- Tuotekustannukset

= TUOTEKATE

- Asiakaskustannukset

= ASIAKASKATE

- Hallintokustannukset

= TULOS

 

Kuva 9. Asiakaskate lisättynä tuloslaskelmaan (Jyrkkiö & Riistama, 2004, s. 179) 

 

Yllä olevassa kuvassa (kuva 9) hallintokustannuksia ei ole otettu huomioon 

asiakaskatteessa, jolloin niitä ei kohdistettaisi asiakkaille ollenkaan. Jotta 

kustannuksilla olisi sopiva aiheuttamisperiaate, olisi myös hallintokustannukset hyvä 

kohdistaa jokaiselle asiakkaalle. Hallintokustannuksia ei tulisi unohtaa, koska nekin 

ovat toteutuneita kustannuksia vaikka niille onkin vaikeampaa löytää sopiva 

kohdistin. Hallintokustannukset on mahdollista jakaa muun muassa liikevaihtojen 

suhteessa tai kaikkien asiakkaiden kesken, jos sopivaa kohdistinta ei löydy. On hyvä 

muistaa, että kustannuksia jaettaessa laskentamalli ei kuvasta oikeasti sen 

resurssinkulutusta vaan kustannuksia jaettaessa se on perustunut sen hetkiseen 

päätökseen laskentamallin kustannuksista. (Lumijärvi et al., 1995, s. 74) 

 

Asiakkaille ei tulisi kohdistaa kaikkia ylikapasiteetin eikä markkinoinnin ja 

yleishallinnon kustannuksia. Alla oleva kuva (kuva 10) havainnollistaa esimerkein 

tätä hierarkiaa asiakkaista liittyvistä kustannuksista.  
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TILAUSOHTAISET KUSTANNUKSET

tilaustenkäsittelyistä sekä toimituksesta

aiheutuneet kustannukset

ASIAKASKOHTAISET KUSTANNUKSET

asiakaskohtaisista koulutuksista sekä Asiakkaille kohdistettu

asiakaskäynneistä aiheutuneet kustannukset

TUOTETASON KUSTANNUKSET

pakkauksista sekä välittömistä

valmistuskustannuksista aiheutuneet kustannukset

JAKELUKANAVAN KUSTANNUKSET

myynnin edistämisestä jakelukanavakohtaisesti

sekä e-kaupan perustamisesta aiheutuneet

kustannukset

YRITYSTASON KUSTANNUKSET

yrityksen imagon rakentamisesta sekä

markkinointijohtajan palkasta aiheutuneet

kustannukset

 

Kuva 10. Asiakaskustannuksien hierarkia (Järvenpää et al., 2005, s. 106) 

 

Yllä olevassa laskentamallissa (kuva 10) ei myöskään kaikkia kustannuksia 

kohdisteta asiakkaille. Aikaisemmin esitettiin, että hallintokustannukset voidaan 

jakaa liikevaihtojen suhteessa tai asiakkaiden kesken tasan, samoin voidaan myös 

jakaa jakelukanavien sekä yritystason kustannukset, jolloin aiheuttamisperiaatetta ei 

käytettäisi. Aikaisemmin mainittuja kustannuksia tulisi kohdistaa asiakastasolla eikä 

tuotetasolla Kaplanin ja Cooperin mielestä. Monien keinojen avulla on mahdollista 

vältellä asiakastasolla olevia kustannuksia. (Kaplan & Cooper, 1998, s. 90) 

 

On päätettävä kohdistetaanko yritystason kustannukset aina asiakkaalle asti, jolloin 

siitä tehty päätös on riippuvainen laskennalle annetuista tavoitteista. 

Yrityskustannuksia ei tulisi huomioida laskennassa, koska kiinteät kustannukset 
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pysyvät samana siitä huolimatta vaikka heillä olisi vähemmän asiakkaita, kun 

mietitään asiakkaan pitämisestä tai hylkäämisestä. Asetettaessa hinta, joka kattaisi 

yrityksen kaikki kustannukset, on hinnoittelupäätöksissä hyvä olla mukana myös 

yleiskustannukset. (Horngren et al., 2000, s. 142) 

 

Asiakaskannattavuuden määrittämiselle on esitetty myös toisenlainen malli. 

Hellmanin mukaan asiakaskannattavuuteen vaikuttavat myynnistä, kanavista, 

palvelusta, logistiikasta ja asiakassuhteen ylläpidosta aiheutuneet kustannukset sekä 

asiakasuskollisuus ja asiakkaiden ominaiskäyttäytyminen. Kaikkia näitä edellä 

mainittuja on käytetty seuraavassa asiakaskannattavuuslaskelmassa (kuva 10). 
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Tuote Asiakas
Tuotteen myynti Asiakasostot
- tuotekustannukset - tuotekustannukset

- tuotetoimituskustannukset

Kate Asiakaskate I
Muuttuvat kustannukset - asiakashankintakustannukset

- myynti - asiakassuhteiden ylläpitämisestä ja 

- henkilöstö kehittämisestä aiheutuneet kulut

- markkinointi - myynnistä ja tilaushankinnasta

- muut aiheutuneet kulut

- kanavakustannukset (mm. myyjät)

Käyttökate Asiakaskate II
Kiinteät kustannukset Kustannukset poikkeamista

- valitukset, ylimääräiset alennukset

- palautukset

- luottotappiot, perintä

Tulos Asiakaskate III
- kommunikaatiosta, IT:stä ja kanava-

teknologiasta aiheutuneet kustannukset

- osuus muista kiinteistä ja muuttuvista

kustannuksista

Asiakaskannattavuus
x odotettu kesto asiakassuhteessa

Asiakkaan nykyarvo
x odotettu vuosittainen kasvu

asiakassuhteessa

Asiakkaan elinikäinen arvo

 

Kuva 11. Asiakaskannattavuuslaskelma (Hellman, 2003, s. 134) 

 

Asiakaskannattavuuteen päästään, kun lasketaan kolme eri asiakaskatteen tasot. Yllä 

olevaa asiakaskannattavuuslaskelmaa on pidetty toimintolaskennan osalta 

käyttökelpoisena, koska sen avulla on mahdollista määritellä ja ryhmitellä eri 

toiminnot. Analyysin tarkkuus määräytyy siitä, kuinka eri tasojen asiakaskatteita 

lasketaan.  
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Asiakasostot ovat helposti kohdistettavissa suoraan asiakkaille, koska ne ovat 

muuttuvia kustannuksia ja niihin vaikuttavat volyymin vaihtelut. Asiakaskate I:n 

kustannuksien kohdistaminen asiakkaille on jo vaikeampaa, koska siinä olevat 

myynti- ja markkinointikustannuksien osuudet ovat huomattavat. Niiden oikein 

kohdistaminen on huomattavassa roolissa asiakaskatetta laskettaessa. Tähän 

asiakaskateryhmään olisi syytä lisätä myös myynnin jälkikustannukset, jotta 

saataisiin pidemmältä aikaväliltä asiakaskohtainen kannattavuus selville. Myös 

asiakaskate II:ssa ja III:ssa olevat poikkeamakustannukset ja muut kustannukset ovat 

hyvä muistaa laskennassa. (Hellman, 2003, s. 134 - 136) 

 
3.2 Raportointi 

 
Raportointijärjestelmä yrityksen johtamisesta on kokonaisuus, joka muodostuu 

sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta. Suunnittelun kestäessä yli vuoden, on 

ympäristön kehityksestä saadut tiedot otettava mukaan johdon 

raportointijärjestelmiin. Raportoinnin tarkoituksena on antaa yritykselle tietoa sen 

toiminnallisesta tilanteesta sekä sen toiminnan taloudellisesta tilanteesta. Onnistuneen 

raportoinnin tulisi vastata yrityksen kysymyksiin, kuten mitä tulevaisuudessa 

tapahtuu, miten yrityksellä on nyt mennyt ja miksi on mennyt näin. Raportoinnin 

tulisi myös vastata siihen, että miten nykyiseen tilaan vaikuttavat erilaiset ulkoiset ja 

sisäiset tekijät sekä muuttuvatko tulevaisuudessa niiden roolit jotenkin. (Alhola & 

Lauslahti, 2005, s. 173; Neilimo & Uusi-Rauva, 2002, s. 237) 

 

Yrityksen laskentatoimi on sanottu olevan suunnitelmallinen toiminta, jossa yrityksen 

toiminnoista saatuja arvo- ja määrälukuja kerätään ja rekisteröidään sekä niistä 

saatujen tietojen avulla laaditaan erilaisia laskelmia ja raportteja esimerkiksi 

auttamaan rahoittajien ja yrityksen johdon talouteen liittyvissä päätöksissä. 

Laskentatoimi on jaettu kahteen eri osaan riippuen siitä mitä tietoja laskentatoimelta 

halutaan saada. Kuvassa 11 on eri laskentatoimen osa-alueiden käyttökohteet ja 

laskelmien systematiikka. (Jyrkkiö & Riistama, 2004, s. 27; Virkkunen, 1973, s. 5) 
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Tuloksenjako-

laskelmat

Valinta

Toiminnanohjaus

Vaikuttaminen 

ympäristöön

Tilastointi

Tuloksen 

jakaminen

Vaihtoehto-

laskelmat

Tavoitelaskelmat

Tarkkailu-

laskelmat

Informointi-

laskelmat

Johdon/ sisäinen/ 

operatiivinen 

laskentatoimi

Rahoituksen/ 

ulkoinen/ yleinen 

laskentatoimi

Avustavat 

suunnittelua

Avustavat 

tarkkailua

Avustavat 

tiedottamista

Avustavat 

tuloksen 

Laskentatoimen 
osa-alueet

Laskelmatyyppi
Laskelman 
nimitys

Laskelman 
tarkoitus

 

Kuva 12. Käyttökohteiden mukaan jaettu laskentatoimen osa-alueisiin. (Vehmanen et 

al., 1997, s. 29) 

 

Yllä olevassa kuvassa (kuva 12) nimitykset laskentatoimen osa-alueissa on 

rinnastettu toisiinsa, jolloin luokittelujen välille ei tehdä eroja vaan ne nähdään 

toisilleen samaa tarkoittavina. Johdon laskentatoimen laskelmat koostuvat 

suurimmaksi osaksi tarkkailusta ja suunnittelusta avustavista laskelmista, jotka 

edesauttavat tukemaan päätöksiä sekä ohjaavat toimintaa. Yleisimpiä laskelmia 

johdon laskentatoimelle ovat kustannus- ja tulosyksikkölaskelmat. Rahoituksen 

laskentatoimi koostuu taas tuloksenjakolaskelmiin sekä toisien sidosryhmien 

informointiin. (Jyrkkiö et al., 2003, s. 25 – 27; Neilimo et al., 2005, s. 37 - 39) 

 

Laskentatoimen alkuperäinen tehtävä on ollut tallentaa ja varastoida tieto saaduista 

prosesseista sekä toiminnoista. Laskentatoimi voidaan jaotella kahteen eri tehtävään 

Jyrkkiön ja Riistaman (2003) mukaan, tiedon rekisteröinti- sekä tiedon 

hyväksikäyttötehtäviin. Tiedon rekisteröintitehtävällä kerätään määrä- ja arvolukuja 

yrityksen toiminnasta, kun taas tiedon hyväksikäyttötehtävällä hyödynnetään saatuja 
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tietoja tekemällä raportteja sekä laskelmia. Hollander, Denna ja Cherringtonin (2000) 

mielestä tietojen varastoinnin lisäksi on johdon laskentatoimen muokattava dataa niin 

että yrityksen liiketoiminnan prosesseja on mahdollista tarkkailla. Johdon 

laskentatoimen tehtävänä on Chenhallin ja Langfield-Smithin (2007) mukaan mitata 

suorituksia, joiden avulla on mahdollista suunnitella ja valvoa suorituksia. 

Yhteenvetona voidaan todeta edellä olevien eri näkemyksien perusteella, että johdon 

laskentatoimi koostuu asioiden mittaamisella ja rekisteröimisellä sekä kerätyn tiedon 

muokkaamisella ja olennaisen tiedon välittämisellä. (Chenhall & Langfield-Smith, 

2007, s. 266; Hollander, Denna & Cherrington, 2000, s. 11; Jyrkkiö et al., 2003, s. 

23) 

 

Yksilöistä koostuva kokoelma muodostaa organisaation Sprinklen (2003) mukaan. 

Organisaation hyvinvointiin vaikuttavat eri arviot, toimenpiteet sekä päätökset. 

Organisaation parempiin valintoihin vaikuttavat yksilöiden tieto johdon 

laskentatoimesta saaduista tiedoista. Johdon laskentatoimen päätehtäväksi on sanottu 

olevan läpinäkyvyyden luominen yrityksen organisaatiolle. Anthonyn ja 

Govindarajan (2007) mukaan, johto voi valvoa alaistensa toimia, jotta heille 

asetettuihin strategioihin päästäisiin. Jotta organisaation asettamat tavoitteet 

täytettäisiin, on seurattava ja valvottava yksilöiden käyttäytymistä. (Anthony & 

Govindarajan, 2007, s. 3 – 4; Merchant, 1998, s. 3; Sprinkle, 2003, s. 287 – 290; 

Tillmann & Goddard, 2008, s. 8 - 9)  

 

Yrityksen toimintaa on ohjattava siten, että yrityksen johdon on pidettävä huolta, että 

asetettuihin tavoitteisiin päästäisiin. Kinnusen, Leppiniemen, Puttosen & Virtasen 

mukaan tavoitteet saavutetaan, jos organisaation jäsenet ja ryhmät saadaan 

sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin johdon antamalla avulla. Organisaation apuna on 

johdon laskentatoimi, joka auttaa organisaatiota toiminnan ohjaamisessa sekä niiden 

kautta saaduissa päätöksissä. Saadakseen oleellista tietoa päätöksentekoon, johto saa 

eri valvonta- ja suunnitteluraportteja sekä laskelmia. Johdon laskentatoimessa 

oleellisimpana asiana on saada tuotettua tietoa johdolle, jotta he voivat johtaa 

organisaatiota saatujen tietojen mukaisesti. Varsinkin operatiivisen johdon on 
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johdettava yrityksen toimintaa asetettuja päämääriä kohti.  (Kinnunen, Leppiniemi, 

Puttonen & Virtanen, 2002, s. 160 - 162) 

 

3.2.1 Informaatiojärjestelmä 

 

Laskentatoimitapoja on monenlaisia, joten yhtä oikeaa ei ole olemassa, koska 

yrityksestä, yksilöistä sekä käyttötarkoituksista riippuvat vaatimukset ja 

käyttötilanteet. Johdon laskentatoimen tekniikoita on mahdollista käyttää eri tavoilla, 

vaikka ne ovat hyvin samankaltaisia. Informaation tuottamistekniikka ja informaation 

käyttötapa eivät eroa lopputuloksen kannalta merkittävästi Tillmanin ja Goddarin 

(2008) mukaan. Hallintajärjestelmän käyttäjien on mietittävä miten informaatiota on 

mahdollista hyödyntää parhaiten, koska hallintajärjestelmästä saatu oleellinen ja 

laadukas tieto eivät yksinään riitä. Horngrenin, Sundemin ja Strattonin (2005) 

mielestä hallintajärjestelmän käyttäjistä riippuu kuinka hyvä hallintajärjestelmä on. 

(Horngren, Sundem & Stratton, 2005, s. 451; Tillman & Goddard, 2008, s. 84) 

 

Jyrkkiö ja Riistaman (2003) mukaan johdon informaatiojärjestelmällä (MIS, 

Management Information System) kerätään, rekisteröidään ja käsitellään yrityksen 

sisäiseen toimintaan liittyviä tietoja. Heidän mukaansa johdon 

informaatiojärjestelmään kuuluvat myös yrityksen toiminnan suunnittelu, ohjaaminen 

ja valvominen sekä saadusta tiedosta jalostaminen päätöksentekoon. Greyn (2006) 

mukaan yrityksen eri tasoille on tuotettava aikaisempaa sekä nykyistä informaatiota 

johdon informaatiojärjestelmästä, joiden avulla voidaan suunnitella, kontrolloida ja 

organisoida yrityksen toimintaan. Alla olevassa kuvassa 13 on havainnollistettu 

informaatiojärjestelmän toimintaa sekä kuinka se vaikuttaa päätöksentekoon. 

Päätöksentekijä on informaatiojärjestelmän päätekijänä, koska hän tarvitsee tietoa 

päätöksentekoihinsa. Tiedon tuottaja ja päätöksentekijä määrittelevät mitä tietoja 

tarvitaan ja kuinka sitä kerätään. (Grey, 2006, s. 7 – 11; Jyrkkiö & Riistama, 2003, s. 

252 – 254) 
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Päätöksentekoprosessi

Tiedon 

tarpeen 

määrittel

Keskitys
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Kuva 13. Informaatiojärjestelmän toiminta (Jyrkkiö & Riistama, 2003, s. 254) 

 

Kuten yllä olevasta kuvasta (kuva 13) nähdään, tiedon mittaaminen ja käsittely 

aloitetaan informaatiotarpeiden määrittelyn jälkeen. Aikaisempia tietoja yleisestä 

laskentatoimen tietojärjestelmistä voidaan analysoida, koska kyseisistä 

tietojärjestelmistä saadaan toteumatietoja, jolloin kehitystä ja tavoitteita on 

mahdollista seurata. Yleisestä laskentatoimen tietojärjestelmistä saadaan 

huomattavasti tietoa johdon informaatiojärjestelmään, esimerkiksi 

kustannusseurantaan. Tieto rekisteröidään mittaamisen jälkeen, jolloin myöhempää 

käyttöä varten tieto tallennetaan eri tietokantoihin tai tiedostoihin. Kun oleellinen 

tieto on jalostettu, saadaan tietoa tarvitsevalle päätöksentekijälle muodostettua 

raportti. Tiedon tulisi olla järjestelmällisesti kerätty ja jalostettu. Tällä hetkellä 

pyritään tuottamaan järjestelmällistä tietoa huolimatta siitä, että käytetyt apuvälineet 

ja menetelmät vaihtelevat toiminnan luonteen sekä yrityksien kokojen mukaisesti. 

Kun tieto on kerätty järjestelmällisesti sekä standardisoitu, voidaan virheiden määrää 

ehkäistä automatisoinnilla, joka helpottaa henkilöiden tehtäviä. (Jyrkkiö & Riistama, 

2003, s. 252; Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 265) 
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Laskentatoimen tietojärjestelmistä saatu tiedot ovat perustana molemmille, sekä 

taloushallinnon johdon että yrityksen johdon raportointijärjestelmille. Yleisen 

laskentatoimen tehtävänä on kerätä ja rekisteröidä yrityksen tapahtumat 

talousprosessissa, kun taas johdon laskentatoimessa yritysjohdolle muokataan 

haluttua tietoa. Yleiseen laskentatoimeen on kerätty taloushallinnon tiedot, jolloin 

johdon laskentatoimi poimii oleellisen tiedon ja jalostaa sitä tarpeiden mukaisesti. 

Johdon laskentatoimen on sanottu tuottavan tarvittavaa tietoa muodostamistaan 

omista tiedonhankintatavoistaan Luceyn mukaan. Lucey sekä Neilimo ja Uusi-Rauva 

ovat samaa mieltä siitä, että laskentatoimen tietojärjestelmät täydentävät toisiansa ja 

hyvin toimiva yleinen laskentatoimi on edellytyksenä johdon laskentatoimelle. 

Neilimo ja Uusi-Rauvan mielestä johdon laskentatoimi on tärkeässä roolissa eritoten 

eri tulosyksiköiden kustannuslaskennassa, hinnoittelussa, tulosohjauksessa että 

investointilaskelmissa. Sen tehtävänä on myös jalostetun tiedon toimittaminen 

kyseessä olevaa tietoa tarvitseville. Yleinen laskentatoimi taas on huomattavassa 

roolissa varsinkin veroekonomiaan, voitonjakoihin sekä tilinpäätöksiin liittyvissä 

asioissa. (Lucey, 2003, s. 2 – 4; Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 266 – 268) 

 

Taloushallinnosta on tullut liiketoimintasuuntautuneempi kuin aikaisemmin. Siinä 

otetaan käyttöön tietoja yrityksen ulkopuolisista tietokannoista. Rakentaessa 

laskentatoimen raportointijärjestelmää on keskitytty tunnuslukuihin, jotka saadaan 

yrityksen rahoitus- ja kannattavuusalueiden tavoitteista. Näiden avulla saadaan 

perusta yrityksen strategisille päämäärille talouden alueella. Järjestelmistä saatua 

tietoa tarvitaan päätöksien, suunnittelun, ohjaamisen ja valvomisen tekemiseen. Tätä 

yrityksen toimintaan kuuluvaa tietoa kerätään, rekisteröidään ja käsitellään 

saadakseen tarvittavat tiedot päätöksien tekemiseen ja informaation tuottamiseen. 

Monissa yrityksissä on useita eri informaatiojärjestelmiä, joiden avulla saadaan 

helposti ja käytännöllisesti raportit sekä muut tiedot selville. Näitä järjestelmiä ovat 

muun muassa markkinoinnin, laskentatoimen sekä logistiikan 

informaatiojärjestelmät. Raportointijärjestelmää on sanottu sisäiseksi järjestelmäksi, 

jossa kaikista informaatiojärjestelmistä saatu koostepaketti. (Bodnar & Hopwood, 

1990, s. 423; Jyrkkiö et al., 2004, s. 235; Neilimo et al., 2001, s. 300) 
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Johdon informaatiojärjestelmä on kytkeytynyt myös toisiin informaatiojärjestelmiin 

siitä huolimatta että valtaosa halutusta tiedosta saadaan laskentatoimen 

tietojärjestelmistä. Operatiivisen johdon raportteihin saadaan laskentatoimen 

tietojärjestelmästä esimerkiksi kustannuspaikkoihin liittyviä rahoitus- ja 

kannattavuustietoja, mutta esimerkiksi tuotannonohjaustietojärjestelmästä pitää taas 

etsiä tuottavuustietoja. Henkilöstöhallinnon informaatiojärjestelmistä joudutaan 

etsimään tietoja henkilöstöjohtamiseen liittyvissä asioissa ja tuotantoprosessin tietoja 

logistisesta informaatiojärjestelmästä. Useat informaatiojärjestelmät ovat pohjana 

johdon informaatio- ja raportointijärjestelmille. Yritystä ei pystytä ohjaamaan 

pelkästään laskentatoimen tietojärjestelmällä, vaan se tarvitsee myös sekä yrityksen 

muita informaatiojärjestelmiä että yrityksen ulkopuolisia tietokantoja tuekseen. 

(Jyrkkiö & Riistama, 2003, s. 254 – 255; Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 266 - 267) 

 

Raportointia tarvitaan aina yrityksen korkeimmasta johdosta operatiiviselle tasolle 

asti ja raportoinnin taso vaihtelee sen yksityiskohtaisuudesta johtuen. Raportoinnin 

sisällön olisi vastattava vastaanottajan tiedon tarpeeseen, tästä johtuen raportin 

käyttäjän ja tekijän olisi tehtävä kovasti yhteistyötä. Raportin tekijällä tulee olla tieto 

siitä, millaisia tietoja raportin lukija tarvitsee ja mihin kustannuksiin hänellä on 

mahdollisuus vaikuttaa. Raportin käyttäjät ja raportit on mahdollista jakaa 

seuraavasti: esimiestason, osastonjohdon, toimintojohdon ja ylimmän johdon 

raportteihin.  (Alhola et al., 2005, s. 175; Jyrkkiö & Riistama, 1997, s. 245) 

 

Raportit on myös mahdollista jakaa periodi- ja tilannekohtaisiin raportteihin. 

Tilannekohtaisia raportteja tarvitaan uuden ongelman ratkaisun pohjaksi ja niitä 

laaditaan vaan tarpeen mukaan. Niissä annetaan pohja päätöksenteolle, jolloin ne ovat 

usein vaihtoehtolaskelmia. Periodiraportteja laaditaan tasaisin väliajoin, joten ne ovat 

rutiininomaisia raportteja. Niihin sisältyvät myös operatiiviset raportit. (Jyrkkiö et al., 

1997, s. 246) 
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3.2.2 Raportoinnin tulokset 

 

Eri prosessien tuloksia on mitattava säännöllisesti, jonka jälkeen nämä tuotokset on 

toimitettava arvioitavaksi yrityksen operatiiviselle johdolle. Jotta yrityksen lyhyen 

aikavälin toimintaa pystyttäisiin kontrolloimaan, operatiivisen johdon tulisi saada 

säännöllisesti tarkkoja tietoja kustannuksien välisistä eroista pystyäkseen 

vertailemaan niitä laskentakausittain. Tuloksia voidaan myös raportoida muutenkin 

kuin laskentakausittain. Tuloksia voidaan raportoida muun muassa vertailemalla 

toteuman ja tavoitteen, laskentakausien ja tavoitteen välillä sekä tekemällä 

tuotekohtaisia kannattavuuslaskelmia ja varianssilaskelmia. Tiettyä raportointimallia 

ei olekaan, vaan raportin muoto sekä sisältö riippuvat yrityksien ja johtotasojen 

tarpeista. Esimiestason raporteista saadaan selville esimerkiksi työtuntien määrät, 

aineskäytön määrät sekä työkonekohtaiset ylläpitokustannukset. Osastonjohdot 

tarvitsevat tietoa muun muassa palkoista, välillisistä sekä ainekustannuksista. 

Tuotannontekijöiden, valmistusmäärien ja myynnin kehityksestä tietoa tarvitsee 

toimintojohto. Ylin johto tarvitsee raportteja muun muassa rahoituksesta sekä 

tuloslaskelmista ja taseesta. Organisaation johtotasoa mentäessä ylemmäksi, 

tarvitsevat he suppeammin tietoa, kun taas alempana oleva johtotaso tarvitsee 

huomattavasti tarkempaa tietoa. Raportointimallien luonteisiin vaikuttavat 

johtotasojen mieltymykset. (Axson, 2007, s. 25; Drury, 1996, s. 502; Jyrkkiö et al., 

1997, s. 244 – 245; Roehl-Anderson, 2004, s. 125 - 128) 

 

Johdon raportointi yrityksessä pystytään jakamaan operatiiviseen sekä strategiseen 

raportointiin. Operatiivinen raportointi tehdään useimmiten kuukausittain ja sitä 

käsitellään talousjohtajan johdolla muun muassa johtoryhmässä. Operatiivisessa 

raportoinnissa kartoitetaan yrityksen tilannetta parhaillaan ja lyhyellä aikavälillä, ja 

siinä keskitytään hallitsemaan kannattavuuden osatekijöitä.  Yrityksen toimintaa 

voidaan suunnitella, valvoa sekä johtaa operatiivisten raporttien avulla, koska niissä 

on konkreettista sekä yksityiskohtaista tietoa. Näiden lisäksi raportoinnin yhteydessä 

käydään yleensä läpi raportoinneista saatuja johtopäätöksiä sekä päätösehdotuksia. 

Strategisessa raportoinnissa taas kartoitetaan yrityksen tilannetta tulevaisuudessa ja se 
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tehdään neljännesvuosittain. Siinä keskitytään raportoimaan asetetuista strategioista, 

tavoitteista sekä menestystekijöistä. Strategisen sekä operatiivisen raportoinnin tulisi 

olla keskenään samassa linjassa, jotta operatiivisella tavalla voidaan tutkia eri osa-

alueita strategisessa raportoinnissa. Kun nämä kaksi raportointimallia ovat linjassa 

toisiinsa nähden, voidaan tarkastella menneisyydessä ja tulevaisuudessa toiminnan eri 

osa-alueita. Pitkän ajan ennusteet eivät ole operatiivisen johdon päätavoitteita, vaan 

johdolle on tärkeintä saada yrityksen toiminta tehokkaaksi hyödyntämällä kaikkia 

resursseja sekä päästä asetettuihin tavoitteisiin. Menneisyydestä saatujen tietojen 

avulla suunnitellaan tulevaa, jonka avulla saadaan parannettua toiminnan tehokkuutta. 

Raportoinnissa tavoitteena on myös kertoa pitemmällä aikavälillä toiminnan 

tulevaisuus. (Alhola & Lauslahti, 2004, s. 172 - 179) 

 

Operatiivinen johto on vastuussa yrityksen eri toimintojen ja niiden voimavarojen 

tehokkaasta käytöstä lyhyellä aikavälillä. Operatiivisen johdon on tiedettävä mitä 

tietoja he tarvitsevat, jotta voidaan kehittää raportointia operatiivisessa 

tuotantojohdossa. Alla olevasta kuvasta (kuva 14) on nähtävissä tarvittavan tiedon 

luonne, jota operatiivinen johto tarvitsee. Operatiiviselle johdolle lyhyeltä aikaväliltä 

saatu tieto toiminnasta on tärkeää ja se on oltava yksityiskohtaista tietoa, jotta 

lyhyellä aikavälillä yrityksen toiminnan valvonta ja suunnittelu ovat mahdollisia. 

Operatiiviselle johdolle ei kuulu yrityksen toiminnan suunnittelu vuosittain eikä 

strategisten päätöksien tekeminen vaan sen on huolehdittava resurssien tehokkaasta 

käyttämisestä ja että ylemmän johdon antamat toiminnan linjaukset toteutuvat. Alla 

olevasta kuvasta (kuva 14) on nähtävissä kuinka alemmassa johdossa tieto on paljon 

yksityiskohtaisempaa ja ajantasaisempaa tietoa kuin ylemmässä johdossa, jossa tieto 

on pidemmältä aikaväliltä ja se on huomattavasti karkeampaa. Ylimpää johtoa eikä 

omistajia kiinnosta yksityiskohtainen tieto vaan heille riittää yrityksen toiminnasta 

pidemmän aikavälin tieto sekä toiminnan suuremmat linjaukset, jotta strategiset 

linjaukset pidemmällä aikavälillä ovat mahdollisia tehdä. (Laitinen, 2003, s. 179 – 

183) 
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Kuva 14. Eri päätöksentekotilanteissa tarvittavan tiedon luonne. (Laitinen, 2003, s. 

182) 

 

Yrityksen johdon toiminnan suunnittelu sekä valvonta ja niiden avulla tehdyt 

päätökset saadaan laajalla näkökulmalla johdon raportoinnista. Yrityksen toiminnan 

osa-alueet on katettu raportoinnilla. Raportointi ei ole kattava, jos raportoinnissa ei 

hyödynnetä kaikkia osa-alueita. Raportista saatu passiivinen tieto ei hyödytä ketään. 

Toimenpiteiden tekeminen tehtyjen raporttien mukaan on edellytyksenä aktiiviseen 

raportointiin. Jotta raportointi olisi tarkoituksenmukaista ja tehokasta, täytyisi 

raportoinnissa olla kaikkien tiedossa asetetut tavoitteet, jotka kaikki ovat 

ymmärtäneet ja sitoutuneita niihin. Tämän lisäksi seurataan henkilötasolla sekä 

yleisellä tasolla tavoitteita ja niiden toteutumista. Analyyseihin perustuvat ehdotukset 

toimenpiteistä ja johtopäätöksistä tehdään yhdessä, jonka jälkeen näitä toimenpiteitä 

seurataan ja mahdollisesti tehdään korjaavia toimenpiteitä. (Alhola & Lauslahti, 

2005, s. 175 - 176) 

 

Raportoinnista saatu tieto ei saa olla virheellistä, jolloin päädyttäisiin virheellisiin 

päätöksiin vaan sen tulee olla oleellista, oikeanaikaista sekä oikeata, jottei johtajien 
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usko raportteihin vähene. Oikea-aikaiset raportit ja oleelliset tiedot ovat tärkeitä. 

Oleellisin tieto on kerättävä raporteista, jolloin johtajat voivat keskittyä näihin 

tärkeisiin tietoihin. Johdon olisi hyvä saada raporttien lisäksi tietoa myös 

taloushallinnon ammattilaisilta. (Alhola & Lauslahti, 2003, s. 316; Lehtinen, 2003, s. 

55 - 59) 

 

Poikkeamat on havaittavissa diagnostisilla järjestelmillä, jolloin näihin poikkeamiin 

pystytään perehtymään helpommin eikä tarvitse seurata koko aikaa kaikkea tietoa. 

Jotta toiminta olisi asetettujen tavoitteiden mukaista, käytetään tietyn määrä välein 

näitä diagnostisia järjestelmiä poikkeamien etsimiseen. Raportointia voidaan myös 

käyttää apuna diagnostisessa järjestelmässä. On mahdollista tehdä kuukausiraportti, 

joka vertailee kahden eri laskentakauden tietoja. Jos havaitaan poikkeamia, johto 

pystyy keskittymään tarkemmin niihin ilman että täytyisi käydä kaikki tieto läpi. 

(Malmi, Peltola & Toivanen, 2006, s. 39 – 40; Lönnqvist, 2002, s. 39 - 40) 

 

Yrityksen eri organisaatiotasojen tarpeita raportointitiedoissa on esitelty kuvassa 15. 

Ylempi johto on vastuussa strategisesta suunnittelusta sekä päätöksenteosta. Raportin 

käyttäjät vähentyvät ja raportista tulee kohdennetumpi, mitä ylemmäksi johtoa 

edetään. Raporttien laatiminen aloitetaan useasti tyhjästä ylimmälle johdolle, jolloin 

on käytettävä eri asiantuntijoiden analyysejä tukena. Näitä analyysejä ovat 

esimerkiksi erilaiset moniulotteiset analyysit sekä ad hoc-raportit, joita tarvitaan 

strategisessa johtamisessa. Pienet muutokset tehtyihin raportteihin ja operatiivisen 

toiminnan vakioraportit eivät anna tarpeeksi informaatiota strategiseen suunnitteluun 

ja päätöksentekoon. Ad hoc-raportit ovat jotain tiettyä tilannetta varten luotuja eikä 

niitä ole mahdollista uudelleen hyödyntää. Näitä raportteja on muokattava eri 

analysointivälineillä, koska vakioraporteilla ei ole mahdollista tuottaa niitä. 

(Törmänen, 1999, s. 42 - 45) 

 

Kuvassa 15 pyramidin alimmaisena ovat vakio- ja tuotantoraportit, joita eniten 

käytetään ja ne ovat yhteydessä operatiiviseen toimintaan. Päivittäin on mahdollista 

tehdä monta operatiivisen toiminnan raportointia. Tämä päivittäin tapahtuva 
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raportointi on mahdollista valmiiden vakioraporttien avulla, jolloin siitä ei aiheudu 

ylimääräistä työtä. Vakioraporttien lisäksi käytetään myös erilaisia räätälöityjä 

raportteja, joiden tekemisestä aiheutuu ylimääräistä työtä, mutta niitä pystytään tämän 

jälkeen uudelleen hyödyntämään. Raportointivälineillä tehdyt raportit täydentävät 

operatiivisen toiminnan tiedon tarpeita.  

 

Käyttäjien
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Ad hoc- 
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suunnittelua ja 

päätöksientekoa

Raportointivälineet

Operatiivista 

toimintaa ja 

päätöksentekoa

Analysointivälineet

 

Kuva 15. Organisaatiotasojen raportointitietotarpeet. (Törmänen, 1999, s. 45) 

 

Johdon on tiedettävä tavoitteensa ja se, kuinka ne saavutetaan, mikä on tilanne nyt, 

mistä johtuvat mahdolliset poikkeamat sekä kuinka niihin puututaan. Kuten Kaplan ja 

Atkinson (1998) ovat todenneet, muodostuu taloudellinen seuranta tavoitteiden 

asettamisesta, suorituksien mittaamisesta, toteutuneiden suorituksien ja tavoitteiden 

vertailusta sekä puuttumisesta eri variansseihin. Tulevaisuudessa tapahtuvaa 

toimintaa on mahdollista suunnitella menneiden kausien avulla. Suorituskykyjen 

parantaminen tulevaisuudessa on mahdollista, kun tarkastelee aiempia suorituksia ja 

päätöksiä. (Kaplan & Atkinson, 1998, s. 442; Sprinkle, 2003, s. 301)  

 

Mittaamalla suorituskykyä, on mahdollista selvittää toimintojen tunnusluvut 

yrityksessä. Suorituskyvyn mittaaminen kriittisistä toiminnoista on tärkeässä 

asemassa toiminnan osalta. Arvioitaessa suorituskykyä, käytettyjä menetelmiä ovat 

olleet tilinpäätökset sekä eroanalyysit, jotka ovat perinteisiä suorituskyvyn 

mittausmenetelmiä. Tehdyt korjaavat toimenpiteet, kehityskohteiden tunnistaminen ja 
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asetetut tavoitteet tulevaisuudessa ovat mahdollisia saatujen suorituskykyjen 

tuloksien avulla. Suorituskyvyn kehitys eri osa-alueilla saadaan selville arvioimalla ja 

mittaamalla, jolloin tiedetään onko kehitys ollut suotuisaa vai ei. Osa-alueiden ollessa 

heikkoja, niihin tulisi puuttua ja niitä tulisi tulevaisuudessa kehittää. On huomioitava, 

että myös hyviä osa-alueita tulisi kanssa kehittää, jotta kaikki osa-alueet olisivat 

tulevaisuudessa myös kilpailukykyisiä. (Sprinkle, 2003, s. 304; Wickramasinghe & 

Alawattage, 2007, s. 266) 

 

Valmistusyrityksessä suurimmat kustannukset syntyvät valmistustoimintojen alussa, 

jolloin niitä voidaan sanoa yrityksen kriittisimmiksi toiminnoiksi. Valmistusyrityksen 

toiminnan kustannustehokkuuden ja suoritteiden yksikkökustannuksien kehittymistä 

saadaan seurattua mittaamalla valmistuksen alussa aiheutuneita kustannuksia sekä 

suorituskykyä. Yksikkökustannuksesta saadaan selville yhdestä suoritteesta 

aiheutuneet kustannukset ja kustannustehokkuudesta saadaan selville toteutuneiden 

kustannuksien ja tavoitekustannuksien suhteet toisiinsa. Toiseen laskentakauteen tai 

tavoitearvoihin voi verrata eroanalyysistä saatuja resurssien kustannuksia ja 

suoritemääriä. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 312 - 318) 

 

3.2.3 Raportoinnin ominaisuudet 

 

Yrityksen raportointi on sekä yrityskohtaista että tilannekohtaista, johon on 

mahdollista määritellä eri vaatimuksia yrityksen tarpeiden mukaisesti sekä yksilöistä 

johtuvien halujen ja tarpeiden mukaisesti. Yleiset ominaisuudet raportoinnille on 

mahdollista asettaa, mutta myös tietyt ominaisuudet on oltava huomioituna 

raportoinnissa joka tilanteessa. Seuraavat raportoinnin ominaisuudet olisi Geigerin 

(2008) mukaan oltava huomioituna: raportoinnin esitystapa, luotettavuus, kattavuus, 

oikeellisuus, laajuus sekä taajuus. (Geiger, 2008, s. 28 - 32) 

 

Esitystapoja on monenlaisia, joita on mahdollista hyödyntää kustannusraportoinnissa. 

Muun muassa ennuste, budjetoitu, toteuma, standardi, tunnusluvut, välilliset ja 

välittömät kustannukset ovat esimerkkejä kustannuksien esitystavasta. Jokaisesta 
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esitystavasta löytyy omat vahvuutensa ja jokaisella on oma lähestymistapansa 

seurattaessa kustannuksia. Jotta esitystapa olisi oikea, on sen oltava mielekäs raportin 

vastaanottajalle sekä sen on tuettava yrityksen toimintaa. Seurattaessa kustannuksia, 

on näitä raportteja käyttävien henkilöiden tiedettävä ja kerrottava missä 

esitysmuodossa he haluavat näitä raportteja. Tekniset rajoitteet voivat rajoittaa 

raportoinnin esitystapaa mutta tarkoituksenmukaiseen raportointiin sen ei tulisi 

vaikuttaa. Huomioitavaa on, että raportoinnin esitystavan olisi oltava sopiva 

käyttötarkoitukseensa nähden. (Geiger, 2008, s. 28 - 32) 

 

Kustannusraportointi olisi oltava oikea ja luotettava, jotta lukujen vertaaminen 

esimerkiksi toteutuneisiin lukuihin olisi mahdollista. Vertailtaessa on otettava 

huomioon muun muassa standardeissa käytetyt arvostuserot ja olettamukset sekä 

laskentatoimien, sisäisen ja ulkoisen, väliset erot. Kustannusraportoinnin on oltava 

luotettava, jolloin näitä mahdollisia eroja on pystyttävä selittämään. Oleellinen asia 

oikean ja luotettavan raportoinnin kannalta on se, että raportoinnin taustatiedot on 

oltava kunnossa, koska oikeaa ja luotettavaa raportointia ei ole mahdollista saada 

vääristyneistä luvuista. (Geiger, 2008, s. 28 - 32) 

 

Kustannusraportoinnissa olisi oltava kattavasti kaikki kustannukset. Kaikki 

kustannukset, jotka liittyvät tarkasteltavaan kohteeseen, olisi ideaalitilanteessa 

mukana. Kustannusraportoinnissa olisi hyvä olla minimitaso kattavuudelle, koska 

kustannuksia ei ole mahdollista jaotella tarkasti eri kustannuskohteille. Tuotetussa 

informaatiossa ei saisi olla korostettu liikaa haluttuja tuloksia eikä myöskään 

minimoida ei-haluttuja tuloksia. Muutokset on huomioitava esimerkiksi silloin, kun 

vertaillaan kahta laskentakautta, joiden olosuhteiden välillä on tapahtunut muutoksia 

ja ne vaikuttavat mittauksista saatuihin tuloksiin. Raportoinnin on oltava kattava 

käyttämättä liian montaa mittaria, koska se voi viedä tärkeistä asioista huomion ja 

siirtää johtajien huomion epäoleellisiin tietoihin. Jos raportointi ei ole toiminnan 

muutoksien kanssa ajan tasalla, on mahdollista, että raportoinnissa on mukana myös 

aikaisemmin oleellisia asioita, jotka eivät enää ole oleellisia. (Axson, 2007, s. 142; 

Geiger, 2008, s. 28 - 32) 
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Mitä syvemmältä organisaatiosta tarvitaan raportteja, sitä laajempi raportointi tulee 

olemaan. Organisaation yksiköt lisääntyvät, mitä alemmaksi organisaatiossa edetään, 

jolloin isoissa yhtiöissä voidaan puhua tuhansista eri osastoista tai yksiköistä. Olisi 

hyvä määritellä miltä organisaatiotasolta tulisi raportit luoda, jotta johdolta ei kuluisi 

paljon aikaa eri osastojen raporttien tarkastamiseen. Raportteja on paljon, joten on 

tärkeää johdolle, että poikkeamat pystytään jäljittämään oikeaan tasoon 

organisaatiossa. (Geiger, 2008, s. 28 - 32) 

 

Kustannusraportointi voi olla viikoittaista, kuukausittaista tai neljännesvuosittaista 

riippuen organisaatiosta ja heidän tilanteestaan. Raportoinnissa tärkeintä on niiden 

tarkkuus, nopea saatavuus ja ajantasaisuus. Raportoinnissa tulisi saada niiden 

tuottama tieto mahdollisimman pian, jolloin siitä olisi kaikista eniten hyötyä. 

Kuukausittaisen raportoinnin tulisi olla valmis mahdollisimman pian, kuitenkin ennen 

seuraavan kuukauden puoltaväliä. Jollei tähän pystytä, pitäisi löytää syy, miksei 

tavoitteeseen päästä. Jos raportoinnissa on epätarkkoja olettamuksia ja lukuja, olisi 

syytä miettiä, kuinka usein kustannusraportointia pitäisi saada. (Geiger, 2008, s. 28 – 

32; Jyrkkiö & Riistama, 2003, s. 265) 

 

Raporttien käyttäjien tarpeet ja kyky vastaanottaa ovat tärkeimpiä asioita laadittaessa 

raportteja, joten raportin loppukäyttäjä päättää mitä haluaa raportilta. Eri ihmisillä ja 

eri johtajilla on eri tarpeet, mitä haluavat raporteilta. Esimerkiksi toiset tarvitsevat 

tarkempaa tietoa, kun taas toiset tarvitsevat niukemmin tietoa. Henkilöt, jotka ovat 

vastuuhenkilöinä taloustiedosta, tulisi heidän ehdottaa raportin vastaanottajille missä 

muodossa taloustietoa tarjotaan. Johdon osoittamaan toteutustapaan tulisi perustua 

raportoinnin periaatteet. (Jyrkkiö & Riistama, 2003, s. 262; Lehtinen, 2003, s. 55 - 

59) 

 

Raportin tekijän ja raportin käyttäjän välillä tulisi olla hyvä vuorovaikutus, jotta 

saadaan aikaiseksi hyvä raportti. Ihmisille tulisi esittää välituloksia, kehittää 

osaamispohjaa, joka vastaa haasteisiin sekä sitouttaa heidät muutoksiin. Mahdolliset 

uudet innovaatiot sekä muutokset tulisi tehdä raporttia käyttävien henkilöiden kanssa. 
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Raporttien määrittelyssä olisi tärkeätä, että niitä tarvitsevat johdot olisivat osallisina 

jo määrittelyn alkuvaiheessa, jolloin he pystyvät jo alkuvaiheessa vaikuttamaan 

raporttien sisältöihin ja ovat näin ollen sitoutuneita sen toteuttamiseen. Raportteja 

tekevien tulisi ymmärtää syy, miksi niitä tehdään ja mitä niiltä halutaan. Näitä 

raportteja tekevät ihmiset saavat välittömästi palautetta johdolta tekemistään 

raporteistaan ja ovat näin läheisesti mukana raporttien käytössä. (Czinkota, 

Ronkainen & Moffet, 2005, s. 430 – 433; Järvenpää, Partanen & Tuomela, 2005, s. 

344) 

 

Raportointi ja siitä saatu tieto pitää olla luotettavia. Raportointia tehdessä on 

mahdollista kasvattaa luotettavuutta eri tavoilla. Ennen kuin raportointia aletaan 

toteuttaa, tulisi raporttia tarvitsevien halut ja tarpeet saatua selville. Organisaation 

sisäisten laskentaohjeiden avulla on mahdollista kerätä tietoa, jolloin niiden 

standardoimisella saadaan tarkat mittaussäännöt. Ennen kuin toteutusta aletaan tehdä, 

olisi tärkeää yksinkertaistaa raportoinnista ja tiedoista tuotetut säännökset sekä 

standardit. Toteutuksen aikana ja etenkin sen jälkeen on hyvä seurata raportoinnin 

laatua. Seurannassa ilmenneet virheet on tärkeätä selvitellä perinpohjaisesti ja poistaa 

ne varhaisessa vaiheessa. (Tenhunen, 1996, s. 26 - 28) 

 

Kun tietoja syötetään käsin, on virheriski aina mahdollinen rekisteröidessä tietoja. 

Tällöin raportoinnin ja tiedon luotettavuudet ovat yhteydessä toisiinsa. Jos tiedoissa 

on virheitä, niin raportointi ei ole luotettavaa. Tiedot pitäisi koota alkuperäisistä 

lähteistä, joka vähentäisi mahdollisten virheiden syntymistä. Tämän lisäksi myös 

tietovirran automatisointi vähentäisi virheitä, jolloin ylimääräiset tiedot sekä vaiheet 

tulisi saada pois. Näiden jälkeen on tärkeätä myös ylläpitää tietojen järjestystä, eli 

poistaa ylimääräiset sekä vanhentuneet tiedot ja vaiheet, jolloin on mahdollista 

keskittyä olennaisimpiin asioihin. (Axson, 2007, s. 200 - 217) 

 

Raporttien sisällöt pitää ymmärtää, jotta niitä pystyisi oikein tulkitsemaan. Eri 

organisaatioissa erät, joissa on sama nimi, voivat olla sisällöiltään aivan erilaiset. On 

ymmärrettävä mitä raportin tekijä on halunnut tehdessään raporttia ja mitä sisältää 



75 

 

mikäkin erä, jotta raporttia on helpompi tulkita. Raporttien toimittaminen niitä 

tilanneille ei riitä, vaan niiden tekijän on huolehdittava, että ne ymmärretään oikein. 

Raporttien toimittamisen yhteydessä voisi joistain aihepiireistä pitää 

keskustelutilaisuuden. Kun raportit esitellään suullisesti, saadaan tärkeät asiat 

nostettua esille, jolloin on mahdollista antaa tarkempi selvitys sitä tarvitseville. 

Raportoinnista saatuja tietoja ja niissä käyttämiä työkaluja olisi raportin tilanneiden ja 

sen tekijöiden osattava käyttää, jolloin mahdollisesti aiheesta oleva koulutustilaisuus 

hyödyttäisi kaikkia osapuolia. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 40 – 41, 264; Roehl-

Anderson, 2004, s. 126 - 128) 

 

Raportti kustannuspaikoista olisi tehtävä tietyn väliajoin kustannuspaikoista 

aiheutuvista kustannuksista, jolloin ne olisi jaettu välillisiin muuttuviin ja kiinteisiin 

kustannuksiin sekä välittömiin muuttuviin kustannuksiin. Toinen näkökulma edellä 

olevaan on, että kustannukset jaetaan kiinteisiin kustannuksiin, välittömiin muuttuviin 

kustannuksiin sekä välillisiin muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin, joihin voi 

vaikuttaa. (Jyrkkiö & Riistama, 2003, s. 122 – 126; Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 

120 - 123) 

 

3.2.4 Raportoinnin kehitys 

 

Monia uusia kehitysvirtauksia on myös raportointiprosesseissa. Tällä hetkellä niitä 

ovat esimerkiksi drill down, aikataulujen nopeutuminen raportoinnissa ja 

havainnollistamisen kehittyminen raportoinnissa. Drill down on syventymistä 

raportin tietoon, kun huomataan tavoitteissa ja toteutumissa olevia poikkeamia. Nämä 

mahdolliset poikkeamat on mahdollista löytää ja korjata syventymällä 

kustannuslajitasoihin. (Järvenpää, Partanen & Tuomela, 2005, s. 164) 

 

Tietotekniikan kehitys on edesauttanut johdon raportointijärjestelmien kehittymistä, 

jolloin se on myös edesauttanut raportoinnin ulkoasun, joustavuuden, 

henkilökohtaisen yhteydenpidon sekä nopeuden lisääntymisen. Raportointi on 

mahdollista tehdä suuremmilla tietomäärillä useammin ja nopeammin johtuen 
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tietotekniikan kehityksestä. Raporttien päivittäminen useasti helpottuu, kun 

raportointiohjelmat ja raportit päivittyvät automaattisesti. Uusissa 

raportointiohjelmissa on keskitytty raporttien ulkoasuun sekä havainnollistamiseen, 

jolloin on mahdollista muokata raporttien ulkoasua, havainnollistaa graafien avulla 

sekä tehdä raportit käyttäjien tarpeiden mukaisesti. Raporteille on mahdollista tehdä 

kehotteita, jotka auttavat raportointiohjelmistojen kehittymisessä sekä mahdollistaa 

käyttäjien osallistumisen raporttien rakentamiseen. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 

271 - 272) 

 

Hajautetut tulosyksikköorganisaatiot ovat myös auttaneet raportointia kehittymään 

tietotekniikan kehityksen lisäksi. Toimintolaskennan kehitystä on auttanut taas 

muutokset organisaation sisäisessä tuotantoteknologiassa. Raportoinnin hyödyt on 

huomattu myös organisaation johdossa, koska sen avulla on mahdollista saada paljon 

aikaan ja raportoinnilta vaaditaan yhä enemmän. (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005, s. 

271 - 272) 

 

Raportointijärjestelmän tulisi olla hyödyllinen sekä organisaatiolle että sen käyttäjille. 

Raportointijärjestelmästä saadut hyödyt tulisi olla suuremmat kuin siitä aiheutuneet 

kustannukset. Raportointijärjestelmästä saatujen tietojen avulla esimerkiksi yrityksen 

liiketoiminnan seuraaminen helpottuu, saadaan päätöksille uusia vaihtoehtoja ja 

tuetaan toimintaa raportointijärjestelmästä saaduilla tiedoilla. Yritykselle 

raportointijärjestelmät antavat säästöjä ajallisesti sekä kustannuksissa ja auttaa 

tietoresurssien parantamisessa. (Horngren, Sundem & Stratton, 2005, s. 29 - 31) 

 

Johdon saama hyöty, tietojen keräämisestä aiheutuneet kustannukset sekä teknisesti 

uskottava järjestelmä muodostavat kannattavuuden kustannusraportoinnissa. 

Kustannuksista saatu tieto pitää ensiksi kerätä, jonka jälkeen siitä on muokattava 

luotettava ja uskottava. Yritys hyötyy, kun johto saa tarpeellista tietoa ja pystyy 

käyttämään saatuja tietoja päätöksien teossa. Rajoja ei ole asetettu kustannustietojen 

keräämiselle, koska tietoja on saatavilla eri organisaatiotasoilta, eri näkökulmia 

käyttäen ja eri taajuuksilta. Tärkeintä on yrityksessä miettiä, kannattaako 
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kustannusraportointi. Jos yrityksen mielestä se ei kannata, niin on mahdollista yrittää 

käyttää tietoja hyväksi eri tavoilla ja saada kustannuksia pienennettyä. (Horngren, 

Sundem & Stratton, 2005, s. 29 - 31) 
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4 KOHDEYRITYKSEN ESITTELY 

 

Taloushallinnon alan yritys on perustettu vuonna 1980-luvun lopulla ja vuodesta 

2004 lähtien on nykyinen omistaja ollut yrittäjänä tilitoimistossa, joka sijaitsee 

Pirkanmaalla. Tilitoimiston asiakkaat koostuvat pienistä- ja keskisuurista yrityksistä 

ympäri Pirkanmaata ja Etelä-Suomea. Asiakkaiden toimialoja on monenlaisia, kuten 

kahvila-ja ravintolat, kuljetus- sekä parturi-kampaamo toimialat. Tilitoimiston 

palvelut ovat keskittyneet palkanlaskenta- ja kirjanpitopalveluihin sekä 

tilinpäätöspalveluihin, näiden lisäksi mahdollista saada myös asiantuntijapalveluita 

muun muassa yritysneuvontaa, veroneuvontaa ja yritysjärjestelyitä. Tilitoimiston 

henkilökunnan määrä on vaihdellut 2-3 työntekijään ja lisäapuna on ollut 

mahdollisesti myös oppisopimuksella oleva harjoittelija. Yrityksen liikevaihto on 

noin 400 000 euroa.   

 

Tilitoimistossa on vähitellen alettu hyödyntämään sähköistä kirjanpitoa isompien 

asiakkaiden kohdalla, mutta vielä pääpaino on perinteisessä paperitositteissa tietenkin 

tietokoneita käyttäen pienempien asiakkaiden osalta. Kausiveroilmoitukset ja 

veroilmoitukset tehdään kuitenkin pääosin sähköisesti verohallinnolle. 

 

4.1 Taloushallinnon toimiala 

 

Toimialaluokitusta (TOL 2008) käyttämällä pystytään rajaamaan taloushallintoalaa. 

Kirjanpito ja tilintarkastus, laskentatoimi sekä veroneuvonta muodostavat 

taloushallinnon toimialan toimialaluokituksen mukaan. Nämä edellä mainitut jaetaan 

vielä kolmeen eri palveluun, kirjanpito- ja tilinpäätös-, tilintarkastus- sekä muihin 

laskentatoimen palveluihin (Kuva 16). Tässä työssä painopiste on taloushallinnon 

toimialassa, keskittyen kirjanpito- ja tilinpäätöspalveluihin. (Tilastokeskus 2008) 
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Kuva 16. Taloushallintoalalla tarjottavat tilitoimiston palvelut. (Tilastokeskus 2008) 

 

Taloushallinnon toimiala on jaettu tilitoimistoihin ja tilintarkastustoimistoihin. 

Toimialana taloushallinto on vanha ja vakiintunut. Aikaisemmin taloushallinnon 

pääpaino on ollut lakisääteisten tehtävien hoidossa. Viimeisten vuosien aikana on 

käyty keskusteluja toimialan tulevaisuudesta ja on huomattu, että toimiala on 

muuttunut perinteisestä kirjanpitopalvelusta asiakasyrityksien liikkeenjohdon 

tukeviksi neuvontapalveluiksi. Samalla myös toimialan palvelut ovat 

monipuolistuneet ja tietotekniikan avulla hoidetaan rutiinipalveluita. Taloushallinto 

Tekninen, tieteellinen sekä 

ammatillinen toiminta 

Laskentatoimen sekä lakiasioiden 

palvelut 

Laskentatoimi Kirjanpito sekä tilintarkastus Veroneuvonta 

Kirjanpito sekä tilinpäätös 

Tilintarkastus 

Muu laskentatoimi 

Kirjanpito 

Tilinpäätöksen tekeminen 

Palkanlaskenta 

Verojen laskeminen, seuraaminen 

sekä neuvonta 

Reskontrien tekeminen 

TALOUSHALLINTOALA 
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toimialana on talouden yksi tärkeimpiä osakokonaisuuksia muiden joukossa, ja sen 

on arvioitu epävakaista taloudellisista näkymistä huolimatta jatkavan kasvuaan myös 

tulevinakin vuosina. (Metsä-Tokila, 2011) 

 

Tilitoimiston palveluihin kuuluvat useasti kirjanpito, palkanlaskenta, tilinpäätöksien 

tekeminen sekä reskontrien hoitaminen ja tilintarkastukset kuuluvat 

tilintarkastustoimistoille (Kuva 16). Kahden edellä mainitun toimiston lisäksi myös 

esimerkiksi asianajotoimistoille jakautuvat muut laskentatoimen palvelut, joita ovat 

muun muassa tuloveroilmoitukset. Nykyään tilitoimistojen ja tilintarkastustoimistojen 

pääpaino on ollut asiantuntijapalveluissa sekä laskentatoimipalveluissa. Edellä 

mainitun tilanteen kehittymisestä huolimatta, tilitoimistot tarjoavat kuvan 8 mukaisia 

kirjanpito sekä tilinpäätös palveluja. (Metsä-Tokila, 2011) 

 

Yritystä ja sen sidosryhmiä koskevat taloudelliset tiedot kerätään yhteen 

kirjanpidossa, jolloin siitä tulee osa laskentatoimen rekisteröintitehtävää. Yrityksen 

kirjanpitoon tulee kirjata kaikki yrityksen tulot, menot ja rahoitustapahtumat. 

Taloushallintoliitto on määritellyt kirjanpidon seuraavanlailla: yksinkertaisesti 

kirjanpidossa yrityksen tositteet kerätään, järjestellään ja niistä saatu tieto 

rekisteröidään siten, että yrityksen taloudellisesta tilanteesta saadaan tehtyä laskelma. 

(Kirjanpidon ABC, 2011; Tomperi 2010, s. 9 – 13)  

 

Kirjanpitolainsäädännön yksittäiset sekä hajanaiset määräykset on sidottu hyvään 

kirjanpitotapaan. Kirjanpidossa ei saisi olla vaaraa väärinkäsityksiin eikä se saisi 

antaa harhakäsityksiä sen lukijalle. Kirjanpidon yleiset periaatteet on kerrottu 

kirjanpitolaissa. Hyvä kirjanpitotapa ja vakiintuneet käytännöt antavat suuntaa 

juoksevalle kirjanpidolle. (Lehtonen, 2007, s. 135 – 137) 

 

Tositteiden päiväykset, numerointi, tiliöinti, rahamäärä sekä alv-kannat tulee merkitä 

selvästi eikä niitä tulisi poistaa. Kirjanpidon pitäisi olla tehty kuukausittain ja sen 

tulisi olla ajantasalla. Arvonlisäverovelvollisen kausiveroilmoitus tulisi yleensä antaa 

kuukausittain määräaikana, seuraavan toisen kuukauden 12. päivään mennessä. 
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Kausiveroilmoitus on mahdollista antaa neljännesvuosittain tai kerran vuodessa, kun 

yrityksen liikevaihto on pientä. (Kirjanpidon ABC, 2011) 

 

Tilitoimistot hinnoittelevat erilailla ja niissä voi olla suuriakin eroja. Hinnat voivat 

olla kiinteitä kuukausimaksuja tai ne voivat pohjautua tositteiden määristä tai ne 

voivat olla molempia edellä mainittuja. Taloushallintoalalla palvelun tulisi olla 

asiantuntevaa, jolloin asiantuntijuus ja palveluiden laatu pitäisi olla oikeassa 

suhteessa hintaan nähden, jotta asiakas voisi luottaa hinnan ja laadun suhteeseen. 

(Tilitoimistopalveluiden hinnoittelu, 2009) 

 

Toimialan työvoimarakenne ja työllisyyden kehitys 

 

Yleisimmät ammatit taloushallinnon toimialoilla toimivilla ovat kirjanpitäjät, 

palkanlaskijat, tilintarkastajat, taloushallinnon kustannuslaskijat sekä suunnittelijat. 

Suomessa on yleisesti pulaa taloushallintoalan ammattilaisista, eikä ylitarjontaa näytä 

olevan alalle kouluteituista työntekijöistä. (Metsä-Tokila, 2011) 

 



82 

 

 

Kuva 17. Keväällä 2011 työvoiman ja työpaikkojen kohtaaminen palkanlaskijoiden 

ja kirjanpitäjien ammateissa. (Metsä-Tokila, 2011, s. 25) 

 

Tulevaisuuden yksi keskeisimmistä työvoimapoliittisista ongelmista on työvoiman 

ikääntyminen ja se koskee myös taloushallinnon toimialaa. Taloushallinnon alan 

tilanne on hivenen parempi kun sitä verrataan koko työvoiman ikäjakaumaan (kuva 

17). Taloushallinnon alalle nuoria on tullut enemmän kuin yleensä palkansaajien 

keskuudessa. Noin 38 prosenttia kaikista henkilöistä, jotka työskentelevät 

taloushallinnon alalla, ovat täyttäneet jo 45 vuotta. Nuorempia työntekijöitä 

houkutellaan alalle, koska toimialalla on noussut keskeisimpiin asioihin 

työntekijöiden eläköityminen. Alalle houkuttelusta on tullut hankalaa, koska nuorella 

on oltava tietty peruskoulutus ja ymmärrystä alasta, jotta alalla voi työskennellä. 

Toimialan naisvaltaisuudella on selitetty noin 30-vuotiaiden osuuden laskua. (Metsä-

Tokila, 2011) 
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Kuva 18. Suhteellinen prosenttiosuus lakiasioiden ja taloushallintoalalla toimivat 

yrittäjät verrattuna yrittäjiin kaikilla muilla toimialoilla (pois lukien maatalous) 

kunkin ikäluokan kohdalla. (Metsä-Tokila, 2011, s. 26) 

 

Kuvasta 18 näkee, kuinka taloushallintoalan yrittäjät ovat huomattavasti iäkkäämpiä 

kuin muiden alojen yrittäjät. Vuoteen 2015 mennessä reilu viidennes nykyisestä 

työvoimasta on jäänyt eläkkeelle, kun tarkastellaan työvoiman määristä tehtyjä 

ennusteita vuoteen 2015. Taloushallintoalalla eläköityminen on melkein yhtä nopeaa 

kuin muillakin aloilla, kuten toimialan analyyseistä voidaan todeta, vaikka tarkkoja 

lukuja ei ole tiedossa. (Metsä-Tokila, 2011) 

 

Tuotanto ja tuotantomenetelmät 

 

Perustehtävänä tilitoimistoissa on laskentatoimen lisäksi muun muassa verotukseen 

liittyvät tehtävät. Laskentatoimen palveluita tarjotaan suuremmissa toimistoissa 

laajemminkin: kirjanpito, palkanlaskenta, tilinpäätös, reskontrat, laskutus sekä 

maksuliikenteen hoitaminen. Näiden lisäksi myös veroneuvonta sekä taloushallinnon 

konsultoinnit esimerkiksi liittyen yrityskauppoihin ja yritysjärjestelyihin. Näiden 

lisäksi on myös tilitoimistoja, jotka ovat erikoistuneet toimialakohtaisesti. Niissä 

palvelu on vielä yksityiskohtaisempaa tarjoten tuoteryhmä- ja toimialakohtaisia 

kannattavuuslaskelmia. Jotkut toimistot tekivät asiakasyrityksilleen 1990-luvulla jopa 



84 

 

itse räätälöityjä taloushallinto-ohjelmia. Nykypäivänä käytetään enemmän 

suurempien toimittajien ohjelmistoja. Painopiste on muuttunut, ennen painopiste oli 

verottajalle tehdyissä laskelmissa kun nykyään painopiste on johdon laskentatoimen 

kehittämisessä. Uusia apuvälineitä on tullut sisäiseen laskentaan, kuten esimerkiksi 

Balanced Scorecard. Tämän lisäksi on uusia osa-alueita tullut mukaan, kuten 

henkilöstötilinpäätös. Kaikkien näiden palveluiden lisäksi asiakkaille on myös tarjolla 

erilaisia talouspäällikkö- ja konsultointipaketteja. (Metsä-Tokila, 2011) 

 

Toimialan keskeiset ongelmat 

 

Yksi vanhimpia osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden sektoreista ovat 

taloushallinnon palvelut, jotka ovat hitaasti kehittyneet aikojen saatossa ja toiminta 

on ollut osittain ammatillistunutta. Kirjanpitäjät ovat oma ammattikuntansa ja heidän 

toimintaansa on ohjannut julkisen hallinnon ohjeistus.  (Metsä-Tokila, 2011) 

 

Taloushallintoala on ollut 1990-luvun loppupuolelta lähtien suurien muutoksien 

kohteena. Taloushallinnon ala on ammattimaistunut, keskittynyt ja osin polarisoitunut 

sekä kytkeytynyt tiivisti myös muihin liike-elämän palvelualoihin johtuen 

kansainvälistymisestä, tietotekniikan kehittymisestä ja pääomamarkkinoiden 

aktivoitumisesta. Lakisääteisten tehtävien rinnalle on noussut myös neuvonta- ja 

analysointipalvelut. Yritysjohdon tukeminen ja sen myötä kilpailukyvyn kehittäminen 

ja ylläpitäminen ovat tulleet kiinteämmin osaksi kirjanpito- ja tilintarkastusyrityksien 

tehtäviä. Asiakasyrityksille on tarjolla muun muassa veroneuvontaa ja konsultointia. 

(Metsä-Tokila, 2011) 

 

Tilitoimistoalalla suurimmat haasteet ovat ammatillistumisen keskeneräisyys sekä 

kehityksen hitaus. Toimialalla on paljon yhden hengen yrityksiä ja osa tilitoimiston 

yrittäjistä ovat ilman alalla tarvittavaa koulutusta. Tilitoimistojen yrittäjien keski-ikä 

on korkea, henkilöstön saanti sekä henkilöstörakenne ovat myös ongelmana. Pienet 

tilitoimistot, etenkin suurempien kasvukeskuksien ja pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella, keskittyvät palveluissaan lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. 
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Viimeisen 15 vuoden aikana kirjanpitolainsäädäntö, verolainsäädäntö sekä 

yhtiölainsäädäntö ovat muuttuneet, joka on tehnyt alasta vaativan. (Metsä-Tokila, 

2011) 

 

Tilitoimistojen alalla rakennemuutosta hidastuttaa tilitoimistojen asiakasyrityksien 

kehittymätön laskentatoimi. Monet pienet asiakasyritykset pitävät kirjanpitoa 

pakkona, joka tekee kirjanpidosta johtamisen apuvälineenä vieraan ajatuksen. 

Veroilmoituksien tekeminen on siis pienemmillä paikkakunnilla keskeisin palvelu. 

Kirjanpitotyön muuttuminen enemmän neuvontapainotteisemmaksi ja 

automatisoidummaksi ovat hidastuneet pienten asiakasyrityksien huonojen 

tietotekniikan taitojen takia. (Metsä-Tokila, 2011) 

 

Tilitoimistoalan kehityssuunnat 

 

Viimeisten vuosien aikana tilitoimistoalalla on ollut rakennemuutosta, jonka 

seurauksena on tullut uusia työtehtäviä ja joitakin toimintoja on jäänyt pois. 

Tilitoimistoille tämän hetken ja seuraavien vuosien aikana toimintaan vaikuttaa 

paperittomaan kirjanpitoon sekä taloushallintoon siirtyminen. Tämä nopeuttaa muun 

muassa laskujen hyväksymiskierrosta, mutta toisaalta sitä hidastuttaa ohjelmistojen 

standardoinnin riittämätön taso. Pienemmät asiakasyritykset eivät osaa hyödyntää 

tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia. Suuremmat yritykset vauhdittavat pienempien 

yrityksien siirtymistä paperittomaan kirjanpitoon, koska he eivät halua enää paperisia 

laskuja. Tässä mallia näyttävät muun muassa kunnat ja valtio. (Metsä-Tokila, 2011) 

 

Tietotekniikan kehittyessä myös uusia kytkentöjä on syntynyt tilitoimistoalan ja 

ohjelmistoalan välille. Esimerkiksi palkanmaksut, laskutukset, kirjanpidot, 

tilinpäätökset ja raportoinnit tehdään sähköisesti. Yhä enemmän on käytössä 

sähköinen arkistointipalvelu, jolloin kuitit ja laskut säilytetään asiakkaan puolesta 

koneellisessa muodossa tilitoimiston tai jonkun muun tahon puolesta ja niihin on 

tarjolla hakuohjelmistoja. (Metsä-Tokila, 2011) 
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Kirjanpitoa ei pidetä enää erillisenä toimenpiteenä vaan tietotekniikan kehityksen 

myötä se syntyy muiden toimintojen kanssa automaattisesti. Laskelmien ja raporttien 

tekeminen on mahdollista milloin ja missä vain. Yleensä asiakasyritykset käyttävät 

ulkopuolista tilitoimistoa sen korkean asiantuntemuksen takia, jotkut asiakasyritykset 

vuokraavat kirjanpidon tietojärjestelmän tehdäkseen itse kirjanpitonsa. (Metsä-

Tokila, 2011) 

 

Tilitoimistoala jakautuu tulevaisuudessa yhä selvemmin kolmeen ryhmään, 

perustason – keskitason – suurentason tilitoimistoihin. Suurentason tilitoimistojen ja 

tilintarkastustoimistojen toiminnan erottaa vain tilintarkastuksen varsinainen 

tarkastustehtävä sekä tilitoimistojen tekemät raportit. Yhteistä näillä kahdella on 

taloudellinen konsultointi, neuvonta. Pienet asiakasyritykset ovat tilitoimistojen 

asiakkaita neuvonnan myötä, maallikko tarkastaa tilit, joten asiakasyritys harvemmin  

tapaa, jotta palvelussa olisi neuvontaa. Yrityksen koon kasvaessa, on tilintarkastajalle 

tarvetta. Keskitason tilitoimistot ja tilintarkastajat kilpailevat asiakasyrityksistä, kun 

asiakas tarvitsee apua esimerkiksi yritysjärjestelyissä tai taloushallinnon 

konsultoinnissa. Tilitoimistot ovat vahvoilla tilintarkastustoimistoihin nähden 

taloushallinnon ulkoistamiseen liittyvissä asioissa, koska tilitoimistomarkkinat ovat 

suuremmat. (Metsä-Tokila, 2011) 

 

 Tilitoimistoalan tulevaisuus 

 

Tilitoimistoala kehittyy siinä missä muutkin alat, asiantuntijapalvelut kehittyvät, 

kirjanpito sähköistyy ja suuret yritykset ulkoistavat taloushallintonsa. Edellä 

mainituilla vuorovaikuttavat toisiinsa asettaen edellytyksiä ja vaatimuksia toisilleen, 

jolloin ne kaikki kehittyvät kokoajan. (Metsä-Tokila, 2011) 

 

Sähköistä taloushallintoa on edesauttanut atk-järjestelmien ja teknologian 

kehittyminen. Suuret yritykset eivät halua paperilaskuja pieniltäkään toimittajilta, 

vaan he haluavat ajantasaista taloustietoa yrityksestänsä, jolloin he luovat 

tilitoimistoille paineita sähköistymisen kehityksessä. Siitä huolimatta, että sähköinen 
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kirjanpito on yleistynyt, pienemmät tilitoimistot työskentelevät paperisten tositteiden 

kanssa. Yrityksien lisäksi myös atk-ohjelmia käyttävät kirjanpitäjät odottavat 

ohjelmien uudistumista. Käytännön kirjanpito nopeutuu kirjanpito-ohjelmien ansiosta 

ja monet työvaiheet hoituvat automaattisesti. Nykyään arkistointi on myös 

sähköisessä muodossa kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä laskutuksen lisäksi. Tämä 

mahdollistaa kuittien ja laskujen sähköisen hakutoiminnon käytön. Tilitoimistojen 

sähköistyminen on edesauttanut myös muita yrityksiä. Tilitoimistojen lisäksi 

arkistointipalveluita on saatavilla myös muun muassa pankeilla ja tietotekniikka-alan 

yrityksillä, jolloin tilitoimistot ovat saaneet uusia yhteistyökumppaneita sekä uusia 

kilpailijoita. (Kirjanpidon ABC, 2011; Metsä-Tokila, 2011; Tomperi, 2010, s. 130) 

 

Uudet mahdollisuudet ovat olleet mahdollisia sähköistymisen avulla ja se on 

nopeuttanut huomattavasti kirjanpitäjien työtä. Ajantasaisella tiedolla ja nopealla 

tiedonvälityksellä saadaan kirjanpito-ohjelmilla aikaiseksi asiakkaita tyydyttäviä ja 

palvelevia raportteja. Näin ollen yrityksen johdon päätöksenteko saa tukea 

kirjanpidosta saatujen ajankohtaisten raporttien avulla. (Metsä-Tokila, 2011) 

 

Taloushallinnon ulkoistaminen on nykypäivää suurissa yrityksissä, jotka ulkoistavat 

kokonaan tai osittain palvelunsa sähköistymisen ja laajempien palveluiden vuoksi. 

Tämä taas on asettanut pienien tilitoimistojen yrittäjät ja yksityisyrittäjät ahtaalle. 

Taloushallintoala on muutoksessa, koska laajempien palveluiden ja kirjanpidon 

välinen ero kärjistyy. (Metsä-Tokila, 2011) 

 

Taloushallintoala on rakenteellisen muutoksen alla, jolloin tilitoimistojen tulisi 

laajentua ja sopeutua palveluihinsa omien mahdollisuuksien mukaisesti, jolloin omat 

asettamat tavoitteet täyttyisivät. Muutos on tehtävä kustannustehokkaasti, koska 

taloushallintoalalla on kova kilpailutilanne. Kannattavat asiakkaat, tuotteet ja palvelut 

on oltava tiedossa, jotta strategisia päätöksiä voidaan tehdä.  
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4.2 Toimintolaskentamallin luominen 

 

Kustannusraportti tehtiin tilitoimistolle kuukausittain toimintolaskentamallilla 

tukemaan ulkoista laskentaa. Toimintolaskentamallin automatisointi oli suureksi 

eduksi, koska sitä tultaisiin käyttämään myös jatkossa. Käsin syötettävä tieto pyritään 

pitämään minimissään, jolloin kulutkin pysyvät kohtuullisina. Laskentakohteina 

olivat yrityksen palvelut sekä asiakkaat. Näitä yrityksen palveluita olivat kirjanpito, 

verotus, tilinpäätös sekä palkanlaskenta.  

 

Tutkimuksen empiirisen osuuden aineiston ja taustatiedon kerääminen suoritettiin 

pääasiassa yhden yhteisen kokouksen ja henkilökohtaisten haastatteluiden muodossa. 

Yrityksen tietojärjestelmistä saatavaa tietoa analysoitiin, mutta sen käyttäminen oli 

suurelta osin tutkimuksen kannalta vähäistä, johtuen määrällisesti vähäisestä 

käytettävästä tiedosta ja monilta osin käytettävän tiedon laatu ei ollut luotettavaa. 

 

Tutkimuksessa alussa pidettiin kohdeyrityksen henkilökunnan kanssa kokous, missä 

keskusteltiin mitä he toivovat ja haluavat ottaa huomioon toimintolaskentamallia 

luodessa. Henkilökunta oli keskenään keskustellut aikaisemmin näistä ja keskustelu 

jatkui toimintolaskentamallin tekijän kanssa, jossa molempien osapuolien väliset 

huomioista päästiin aloittamaan toimintolaskentamallin tekeminen. Tutkimuksen alun 

jälkeen ei pidetty virallisia kokouksia asiasta, vaan henkilökunta kommunikoi 

suoraan toimintolaskentamallin tekijän kanssa.  

 

Kohdeyrityksen koko henkilökunnan kanssa tavattiin seuraavan kerran yhdessä vasta 

toimintolaskentamallin koulutuksessa, jossa käytiin läpi miten laskentamallia 

käytetään ja henkilökunnalla oli mahdollisuus kysyä epäselvistä kohdista. 

Koulutuksen voidaan katsoa olleen tärkeä osa tutkimuksen toteuttamista, koska vielä 

tässä tilaisuudessa tehtiin keskustelun pohjalta muutoksia kiinteiden ajurien 

suhteisiin. Koulutus onnistui mainiosti ja henkilökunta alkoi käyttää 

toimintolaskentamallia heti. Toimitusjohtaja tarkisti ja hyväksyi tehdyt tunnit 
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viikoittain, jolloin kuukauden lopussa kohdeyritys sai kuukauden aikana käytettyjen 

tuntien raportit. 

 

 

Kuva 19. Toimintolaskentamalli. 

 

Kuvasta 19 näkee, kuinka toimintolaskentamalli on tehty viikoittain, jolloin 

työntekijä täyttää sen ja tehdyn viikon jälkeen lähettää sen toimitusjohtajalle 

hyväksyttäväksi. Toimitusjohtaja käy taulukon läpi hyväksyäkseen tehdyt tunnit. 

Mikäli taulukossa on epäselvyyksiä, toimitusjohtaja pyytää työntekijää 

täyttämään/selventämään tekemäänsä työtä. Toimintolaskentamalliin ei merkitä 

erikseen lounas- ja kahvitaukoja. Lounasta ei ole laskettu työtunteihin mukaan, ja 

kahvitunnit sisältyvät päivän työtehtäviin. 
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Toimintolaskentamalli aloitetaan täyttämällä kunkin asiakkaan asiakasnumero, jonka 

avulla laskentamalli täydentää asiakasyrityksen nimen automaattisesti. Tämän jälkeen 

työntekijä täyttää työkoodin, joka on sovittu aikaisemmin kaikkien työntekijöiden 

kanssa. Kuvaus tulee automaattisesti tietyille perustoiminnoille, kuten aineiston 

lähetys tarkistettavaksi ja palkat pankkiin, muille työkoodeille tulee kirjoittaa kuvaus 

helpottamaan toimitusjohtajan ja työntekijän itsensäkin tekemää työtä. Näitä ovat 

esimerkiksi kun asiakas soittaa, silloin on hyvä kirjoittaa ylös mistä asiakkaan kanssa 

on keskusteltu. 

 

Tilitoimiston pyynnöstä toimintolaskentamalliin tarvittavia tietoja ja aineistoa ei 

julkaista. Laskentamallista saadut johtopäätökset ja tulokset kerrotaan laajasanaisesti.  

 

Työajanseurantaohjelma on tehty excel-pohjaan, johon jokainen työntekijä käy 

kirjamaassa kenelle asiakkaalle ovat tehneet töitä, mitä tehtäviä ne ovat olleet ja 

kauanko aikaa on kulunut kyseessä olevaan tehtävään. Näistä tehtävistä saatiin 

määriteltyä ohjelmaan toiminnot, joita olivat kirjanpito, verotus, tilinpäätös, 

palkanlaskenta, koulutus, perehdytys, kokoukset, yleiset työt, puhelut sekä 

sähköposti. Kuvassa 20 on esitetty yrityksen toiminnot sekä niiden 

toimintokokonaisuudet. 
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  Toimintokokonaisuudet Toiminnot   

  Kirjanpito Tositteiden selvittely   

    Kirjanpito   

    Laskutus   

    Raportointi   

  Verotus Veroilmoituksen tekeminen   

    Veroneuvonta   

  Tilinpäätös Tilinpäätökseen liittyvät tehtävät   

  Palkanlaskenta Palkka-aineiston käsittely   

    Palkanlaskenta   

    Palkkailmoitusten tekeminen   

    Raportointi   

    Palkat pankkiin   

    Palkkakuittien lähetys   

    Aineiston hyväksyminen   

  Koulutus Työntekijöiden koulutukset   

  Perehdytys Uusien työntekijöiden perehdytys   

  Kokoukset Sisäiset kokoukset ja asiakaskokoukset   

  Yleiset työt Asiakkaista suoraan johtumattomat työt   

  Puhelu Asiakas soittaa   

  Sähköposti Asiakkaan kanssa käyty sähköpostiviestittely   

        

Kuva 20. Yrityksen toiminnot ja toimintokokonaisuudet. 

 

Kirjanpito piti sisällään tositteiden selvityksen, kirjanpidon, laskutuksen sekä 

raportoinnin. Verotukseen kuuluivat veroasioiden neuvonta sekä veroilmoituksien 

tekeminen ja tilinpäätökseen siihen kuuluvat tehtävät. Palkanlaskentaan sisältyi 

palkka-aineiston käsittely, palkanlaskenta, palkkailmoituksien tekeminen, raportointi, 

palkkojen maksu pankkiin, palkkakuittien lähetys sekä aineiston hyväksyminen. 

Koulutukseen kuului työntekijöiden koulutus ja perehdytykseen uusien 

työntekijöiden perehdytys uuteen tehtävään. Yleiset työt käsittivät asiakkaista suoraan 

johtumattomia työtehtäviä. Kokoukset, puhelut ja sähköpostit olivat asiakkaista 

johtuvia yhteydenottopyyntöjä.  
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4.3 Resurssit tilitoimistossa 

 

Tutkimalla vahvistettua tilinpäätöksen pääkirjaa saatiin empirian osuus aloitettua. 

Pääkirjaa tutkimalla saatiin erinomainen käsitys kustannuksien muodostumisesta. 

Henkilöstöstä oli yritykselle kaikista eniten kustannuksia, henkilökunnan koulutus ja 

palkat sivukuluineen olivat yrityksen kaikista kustannuksista noin 62 prosenttia. 

Tämän jälkeen eniten kustannuksia aiheuttivat atk-laitteisto sekä toimitiloista johtuvat 

kustannukset. Atk-laitteistosta johtuvat kustannukset johtuivat esimerkiksi atk-

laitteiston vuokrista mutta enimmäkseen atk-ohjelmistojen vuokrauksista. 

Toimitilakustannukset koostuivat toimitilan vuokrasta, lämmityksestä, sähköstä sekä 

siivouksesta. Yrityksen kaikista kustannuksista atk-laitteisto oli noin 20 prosenttia ja 

toimitilakustannukset noin 7 prosenttia. Muut kustannukset eivät olleet suuria 

yrityksen kokonaistoiminnan kannalta, joten niiden merkitys oli pieni. Näitä 

kustannuksia olivat muun muassa sähköinen tietoliikenne ja markkinointi.  

 

4.4 Kustannuksien kohdistaminen ja kustannusajurit 

 

Toimintalaskennalle tavanomaisesti kohdistetaan kustannukset resurssien ja 

toimintojen kautta tuotteille. Asiakkaat eivät kuluta tuotteita tai toimintoja, vaan 

asiakkaista johtuvat kustannukset ja toiminnot kohdistetaan samaan aikaan suoraan 

resursseilta. Tämä mahdollisti pitämään toimintolaskentamallin yksinkertaisena, 

jolloin asiakaskohtaiset kustannukset olivat tarkkoja sekä aikaa säästettiin 

kuukausittain.  

 

Tilitoimiston toiminnan yksi tärkeistä arvosteluperiaatteista on resurssien osuudet 

kokonaiskustannuksista ja niiden merkitykset, kun mietitään resurssien kohdistamista 

kustannusajureilla. Tehtyjen työtuntien mukaan kohdistettiin henkilöstökustannukset 

ja se oli kooltaan tilitoimiston suurin resurssi. Näihin henkilöstökustannuksiin ei 

lukeutunut tulostuspisteen työt, vaan tulostukseen käytetyt tunnit kohdistettiin 

laskujen mukaisesti. Työntekijöiden välisiä eroja palkoissa ei otettu huomioon 

kohdistettaessa henkilöstökustannuksia, koska ne eivät olleet toimintolaskennan 
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kannalta huomattavia. Exceliin tehdystä työajanseurantaohjelmasta sai selville 

kätevästi kuukausittain asiakkaalle tehdyistä eri toiminnoista ja niihin käytetyistä 

ajoista.  

 

Asiakkaista ja tuotteista johtuen atk-ohjelmisto- ja laitteiden kustannukset vaihtelevat 

huomattavasti ja näistä johtuvat kustannukset ovat huomattava osa kaikista yrityksen 

kokonaiskustannuksista. Kirjanpito-ohjelmistosta johtuvat käyttäjäkustannukset ja 

vuokrakustannukset jakautuivat melko tasaisesti tuotteille ja asiakkaille. 

Raportointivälineet ja asiakkaiden kirjanpito-ohjelmistovuokrat johtuivat vain 

tietyistä tuotteista ja asiakkaista. Raportointivälineistä johtuvat kustannukset jaettiin 

tasaisesti tuotteille ja asiakkaille, kun taas asiakkaille vuokratut kirjanpito-ohjelmat 

kohdistettiin ostolaskujen mukaisesti tuotteille ja asiakkaille euromääräisesti.  

 

Muut kustannukset, kuten toimitilakustannukset, tietoliikenne ja markkinointi, 

kohdistettiin käytettyjen työtuntien mukaisesti tuotteille ja asiakkaille. 

Toimitilakustannuksien, lämmityksen, sähkön ja puhelimien kustannukset 

muodostuivat yritykseen käytetystä ajasta, jolloin niille ei tehty omia 

kustannusajureita.  

 

Toimintolaskentamalliin on tehty myös tähän työhön liittymätön yrityksen 

tehokkuuteen ja kannattavuuteen mittaavia tunnuslukuja. Nämä tunnusluvut 

hyödyntävät yritystä tulevaisuudessa. Palveluiden tehokkuutta mitataan tuottojen, 

kustannuksien ja myynnin kannalta työtunneittain. Tilitoimiston kannattavuutta taas 

on mitattu voittomarginaaleilla sekä tuotekohtaisesti että asiakaskohtaisesti. 

 

Vertailen seuraavaksi esimerkin avulla kustannuksien jakautumista kahden eri 

asiakkaan kohdalla. Asiakas A ostaa tilitoimistolta kirjanpitoa ja palkanlaskentaa, kun 

taas asiakas B ostaa vain kirjanpitoa.  

 

Asiakkaiden aiheuttamat kustannukset kohdistetaan toiminnoille ja asiakkaille 

samanaikaisesti. Toimintoperusteisia kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet 



94 

 

asiakkaista, tarkkaillaan itsenäisinä. Toimintojen kokonaiskustannukset saadaan 

selville, kun kaikkien asiakkaiden kaikki kustannukset ovat kohdistettu. 

 

Asiakas A palkanlaskentaan kului aikaa yksi tunti ja kirjanpitoon kului kuukaudessa 

kolme tuntia. Tällöin asiakkaalle kohdistetaan neljän tunnin prosentuaalinen osuus 

kaikista henkilöstökustannuksista. Atk-ohjelmistoista aiheutuvat kustannukset 

kohdistettiin asiakkaalle tasajaolla vuokralaitteiston, kirjanpito-ohjelmiston ja 

raportointityökalujen kuukausimaksujen mukaisesti. Asiakkaalle tehtyjen neljän 

tunnin mukaisesti kohdistetaan myös yritykselle aiheutuneet muut kustannukset.  

 

Asiakas B kirjanpitoon kului aikaa kaksi tuntia. Asiakkaalle on tullut myös 10 

verkkolaskua ja 20 paperilaskua kuukaudessa, jolloin asiakkaalle kohdistetaan 

kaikkien ostolaskujen (30) osuus kirjanpitoon ja tulostuksen työtunneista 20 

paperilaskun prosentuaalinen osuus. Palkanlaskennan ja kirjanpidon työtunnit 

kohdistetaan, kuten Asiakas A:lla, tehtyjen työtuntien mukaisesti. Vuokralaitteiston, 

raportointityökalujen, kirjanpito-ohjelmiston sekä maksuliikenneohjelmistojen 

kuukausimaksujen mukaan kohdistetaan tasajaoin atk-ohjelmistot. Vuokrattujen 

ohjelmistojen ostolaskujen mukaisesti kohdistetaan kustannukset niiden aiheutumisen 

mukaisesti. Yrityksen muut kustannukset kohdistetaan kokonaistyötuntien, kahden 

tunnin, mukaisesti. Henkilöstökustannukset kohdistetaan kokonaistyötuntien 

mukaisesti, kun kokonaistunnit on laskettu asiakkaalle. 

 

4.5 Toimintolaskennan sisällyttäminen toiseen laskentajärjestelmään 

 

Yrityksessä käytetään paljon Excel-taulukkolaskentajärjestelmää, joten oli luontevaa 

luoda toimintalaskentamalli Excelillä, koska yritys ei nähnyt syytä hankkia erillistä 

järjestelmään toimintolaskennalle. Yritys on kooltaan pieni, joten kustannukset 

olisivat olleet huomattavasti hyötyjä suuremmat. Tästä johtuen toimintolaskentaa ja 

ulkoista laskentaa ei ollut mahdollista sisällyttää toisiinsa, jolloin oltaisiin saatu 

automaattisesti toimintolaskennan tuloksia. Tietojen syöttämisestä ohjelmistosta 

toiseen pyrittiin tekemään helposti ja nopeasti, jolloin toimintolaskentamalliin tehtiin 
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mahdolliseksi nopea tietojen syöttäminen työnajanseurantaohjelmasta. Tämä 

edesauttoi automaattisesti  kohdistamaan suurimman osan kustannuksista 

työntekijöiden tekemien tuntien mukaisesti. Atk-kustannuksien suuruudet vaihtelivat 

kuukaudesta toiseen, joten niiden kohdistaminen toimintalaskentamalliin oli 

haasteellisempaa. Vaihtuvuuden vuoksi, kustannuksien kohdistuksessa pakolliseksi 

tuli tutkia yrityksen paria omaa ostolaskua.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Toimintolaskentamallin avulla yritys sai huomattavasti enemmän tietoa asiakkaistaan 

ja eri palveluistaan. Myös yrityksen oma toiminta avautui enemmän. Yrityksellä on 

nyt mahdollisuus vertailla asiakkaiden kannattavuutta myynnin, voiton tai 

kustannuksien avulla. Esimerkiksi kustannuksia vertailemalla saatiin hinnoitteluun 

hyödyllistä tietoa, kun vertailtiin tuntitasolla eri tuotteiden aiheuttamia kustannuksia. 

Yrityksellä on myös mahdollisuus jaotella asiakkaat eri luokituksien mukaisesti, 

kuten esimerkiksi asiakasyrityksien suuruuden mukaisesti, jolloin tilitoimisto voi 

vertailla asiakkaita keskenään. Luokituksista saatujen tuloksien avulla yritys saa 

strategiseen päätöksentekoon hyödyllistä tietoa. Luokittelu edesauttaa vähentämään 

yksittäisiä virheitä. Vertailemalla asiakaskohtaisesti, saatiin selville paljonko 

yksittäinen asiakas kuluttaa mitäkin resurssia tai toimintoa. Myös vertailemalla eri 

toimintoja, sai yritys tietoa mihin koko henkilöstö tai yksittäinen työntekijä on 

käyttänyt aikaansa. 

 

Yritys yllättyi osasta tuloksista ja osa oli odotuksien mukaisia. Toiset asiakkaat olivat 

kannattavampia kuin tilitoimisto oli odottanut ja toiset taas kannattamattomimpia. 

Palveluiden tuotot, kustannukset ja kannattavuudet, jotka olivat määritelty 

asiakkaille, olivat tilitoimistolle samat kuin mitä se oli odottanutkin.  

 

Työn luotettavuutta heikentää kohdeyrityksen salassapitovelvollisuus, jolloin 

toimintolaskentamallia ei ole mahdollista esittää tässä työssä. Tästä johtuen on 

jouduttu selittämään toimintolaskennan rakentamista hieman laveasti, jolloin lukijalla 

ei ole mahdollisuutta täysin kriittiseen arviointiin. Asiakaskohtaisiin kustannuksiin 

vaikuttaa yrityksen tekemät kuukausitason kustannuksien jaksotukset ulkoisessa 

laskennassa. Työn tarkoituksena on päästä lopputulokseen käyttämällä 

toimintolaskentamallia, joka ei aiheuta liiallisia kustannuksia mutta jonka tulokset 

ovat tarpeeksi tarkkoja. Tästä johtuen kustannuksien jaksotuksiin ei tehty muutoksia.  
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Yrityksen työntekijöille on järjestetty koulutuksia ja annettu käyttöön lyhyt 

kirjallinen opas, joiden avulla on pyritty ehkäisemään työajanseurantajärjestelmän 

väärin täyttämistä. Työntekijät täyttävät työajanseurantajärjestelmää itsenäisesti, 

jolloin virheitä on mahdollista tulla, esimerkiksi syöttää väärin tiedon tai arvon, tai 

työntekijä ei ole ymmärtänyt ohjeistusta oikein.  

 

Työajanseurantajärjestelmästä saadut työtehtävät määrittivät yrityksen toiminnot, 

jolloin työn tekeminen helpottui ja nopeutui. Tästä syntyi yritykselle huomattavaa 

etua, kun ei tarvinnut erikseen selvittää työntekijöiden ajankäyttöä. Yrityksen 

tarjoamat palvelut ja työajanseurantajärjestelmässä käytettävät työtehtävät eivät olleet 

yhtenäisiä. Tästä johtuen saattoi yksi työtehtävä aiheuttaa useammalle palvelulle 

kustannuksia, jolloin ei ollut mahdollista täysin kohdistaa kustannuksia toiminnoille 

ja siitä edelleen yrityksen palveluille niiden aiheutumisien mukaisesti. Näillä ei 

katsottu työn kannalta olevan suurta merkitystä, joten työntekijöiden ajankäytön 

tarkempi seuraaminen ja työtehtävien uudelleen jakamista ei koettu aiheelliseksi. 

 

Tilitoimistolle tehdyllä toimintolaskentamallilla yritys saa kuukausittain tietoa 

toimintansa tehokkuudesta sekä tuote- ja asiakaskohtaisista kustannuksista. Tuotteen 

hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaisesti. Monet tilitoimistot ovat ahtaalla, 

koska taloushallinnon toimialalla kilpailu on kovaa ja palveluissa muutokset ovat 

olleet rakenteellisia. Tilitoimistojen on pystyttävä hallitsemaan kustannukset mutta 

myös ymmärrettävä ja tunnettava ne.  

 

Toimintolaskennasta tehty kirjallisuus on tehty enimmäkseen isoja yrityksiä varten, 

kuten teollisuustoimintayrityksille. Toimintalaskennan kohteena oleva yritys on 

toimintolaskennan onnistumisen kannalta tärkeässä osassa. Toimintolaskennan 

kohteena olevan yrityksen tekniset tiedot eivät ole tärkeässä roolissa, vaan 

tärkeämpää on sitoutua toimintolaskennan käyttöönottamisessa ja sen 

ymmärtämiseen. 
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Yrityksen toiminnasta sekä sen kustannuksista saadut kattavat tiedot saadaan selville, 

kun yrityksen kustannukset jaetaan toimintolaskennan avulla aiheutumisen 

mukaisesti joko tuotteille, toiminnoille tai asiakkaille. Kiinteiden kustannuksien 

ollessa huomattavassa roolissa, on toimintolaskenta erinomainen tällaiselle 

toimialalle.  

 

Henkilöstön aiheuttamat kustannukset ovat suurin kustannuserä tilitoimistossa. Tästä 

johtuen on hyvä tietää, mitä työntekijät tekevät ja mistä kustannukset syntyvät. 

Toiminnan tehokkuus ja siitä aiheutuneet kustannukset on mahdollista saada 

tuntitasolle kohdistettaessa kustannuksia. Tällöin henkilöstön ajankäyttöön saadaan 

toimintolaskennan avulla selkeämmäksi, jolloin sitä on helpompi suhteellistaa. On 

mahdollista muun muassa miettiä työntekijöiden käyttämää kokonaisaikaa ja 

syntyykö lisäarvoa yksittäiseen toimintoon käytetystä ajasta. Tilitoimiston 

toiminnasta saadaan tästä johtuen melko kattava käsitys, jolloin pystytään toiminnan 

osalta vaikuttamaan kaikista tärkeimpiin asioihin.  

 

Tilitoimiston on tärkeätä tietää, mitkä asiakkaat kannattavat ja mitä asiakkaita tulisi 

tehostaa ja parantaa, jotta tiedetään jokaisesta asiakkaasta johtuvat tuotot ja 

kustannukset. Asiakkuudet on mahdollista jaotella toimintolaskennan avulla 

esimerkiksi yrityksen koon mukaisesti, josta on apua tavoitellessa uusia päämääriä 

sekä vertaillessa varsinaista toimintaa ja strategisia suunnitelmia. Jaottelun ansiosta 

esimerkiksi hinnoitteluun saadaan hyödyllistä informaatiota.  

 

Suuret kustannukset toimintolaskennasta ovat saaneet kritiikkiä aikaiseksi, jolloin 

myös siitä saatuja tuloksia on kritisoitu. Useissa yrityksissä toimintolaskentamalleista 

ei olla päästy kokeilua pidemmälle niiden sekavuuksien takia. Toimintolaskentaa 

pidetään kustannuslaskennan työkaluna, koska se vähentää huomattavasti laskennasta 

saatuja etuja. Yrityksen johdon on luotettava toimintolaskentamallista saatuihin 

tuloksiin ja tehtävä sen avulla päätöksiä, jotta siitä saadut mahdollisuudet saadaan 

käyttöön, mutta johdon on ensiksi sisäistettävä toimintolaskentamalli sekä 

toimintolaskennan perusteet. 



99 

 

 

Toimintolaskenta on onnistunut kun saatuja tuloksia käytetään, myös 

toimintolaskennan käyttäjän sitoutuminen ja ymmärtäminen sekä tekninen 

toteutuminen ovat tärkeässä osassa. Jos toimintolaskennan tuloksia ei hyödynnä, 

aiheuttaa se vain lisäkustannuksia ja ajan hukkausta.  
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6 YHTEENVETO  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeyritykselle toimintolaskentamalli, jolla 

parannetaan tuote- ja asiakaskohtaista kannattavuusraportointia lähtötilanteesta 

hinnoittelun tueksi. Kannattavuusraportoinnin kehittäminen oli tarpeellista, jotta on 

mahdollista arvioida jo tehtyjä ratkaisuja ja myös antamaan tietoa tulevien päätösten 

tueksi. Kohdeyrityksen nykyinen tuote- ja asiakaskohtainen kannattavuusraportointi 

ei ole riittävän luotettavalla tasolla. Tämän takia nykyisellä 

kannattavuusraportoinnilla ei voida riittävästi tukea yrityksen eri sisäisten 

sidosryhmien toimintaa ja niiden kehittämistä.  

 

Kannattavuusraportoinnin kehittämisprojektin avulla kohdeyritys sai tarvitsemansa 

luotettavan tiedon toimintolaskentamallista voidakseen saada tietoa palveluiden 

kustannuksien hinnoittelusta. Tutkimus antoi kohdeyritykselle mahdollisuuden 

analysoida ja tutkia luotettavammin tuotteiden kustannuksia eri näkökulmista. 

Tuloksien avulla on mahdollista hinnoitella, tehdä korjaavia toimenpiteitä sekä 

tarkentaa valittuja painopisteitä. 

 

Tilitoimisto sitoutui työn aikana ja sen jälkeen käyttämään itsenäisesti sisäisessä 

laskennassa toimintolaskentamallia. Työntekijöille järjestettiin koulutustilaisuus 

toimintolaskentamallin käytöstä ja heille annettiin vielä lyhyt kirjallinen opas, josta 

selvinnee tärkeimmät tiedot laskentamallin käytöstä. Työn tavoitteena oli päästä 

lopputulokseen käyttämällä toimintolaskentamallia, joka ei aiheuta liiallisia 

kustannuksia mutta jonka tulokset ovat tarpeeksi tarkkoja. 

 

Toimintolaskentamallia alettaessa luoda, keskusteltiin yrityksen kanssa ja erityisesti 

henkilökunnan kanssa, mitä toimintoja he haluavat eritellä laskentamalliin, jotta 

yritys saa mahdollisimman paljon eriteltyä tietoa toiminnastaan. Keskustelujen 

pohjalta toiminnoiksi valittiin tekstissä aikaisemmin jo mainitut toiminnot (4.2 

Toimintomallin luominen). 
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Toimintolaskentamallin avulla yritys saa käyttöönsä kuukausittain tietoa toimintansa 

tehokkuudesta, tuote- ja asiakaskohtaisista kustannuksista sekä tekemänsä työn 

tulokset ja niihin käytetyt ajat. Henkilökunta saa kuukausittain myös itse tehdystä 

työstään luvut, jonka avulla he voivat seurata omaa kehitystään sekä asettaa 

tavoitteita itselleen.  
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