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Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia toimintolaskennan ja toimintojohtamisen käyttöä 

sekä hyödyntämistä prosessijohtamisen tukena. Työssä keskitytään tarkastelemaan 

ilmiötä julkisen sektorin terveydenhuoltoalalla.  

 

Tutkielmassa sovelletaan kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. Tutkielma 

koostuu kahdesta osasta. Teoriaosassa käsitellään alan kirjallisuutta tieteellisten 

artikkelien valossa. Empiriaosassa selvitettiin tutkittavan organisaation kustannus- ja 

toimintolaskennan hyödyntämisestä prosessijohtamisen tukena. Aineistonkeruu 

empiirisen osion osalta toteutettiin avoimina ja strukturoimattomina haastatteluina.  

 

Tutkielman tuloksina muodostui ymmärrys organisaation kustannuslaskennan 

nykytilanteesta ja hyödyntämismahdollisuuksista prosessienkehittämisessä. Kustannus- 

ja toimintolaskentaa hyödynnetään nykyisin pääasiassa hinnoittelupäätöksiin. 

Kustannustietoja ei systemaattisesti hyödynnetä prosessienkehittämisessä eikä 

arvioitaessa potentiaalisia kehitys- ja parannuskohteita. Toimintolaskennan erityispiirteet 

tukevat kuitenkin sitä, että toimintolaskenta sopii terveydenhuolto-organisaatioon 

kustannuslaskentamalliksi. Voidaan todeta kustannuslaskennan tukevan Lean-

kehitystyön kohdentamista ja tuloksien arviointia. 
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The objective of this Bachelor's Thesis is to investigate the use of activity-based costing 

and activity-based management. Furthermore, the impact deliberate process 

management support for these functions is evaluated. Public health care sector was 

chosen as the primary focus of this research.  

 

Research methodology consists qualitative research model in which interview driven 

empirical study was supported by a review of applicable scientific articles. Open and 

unstructured interviews were conducted to gather information about organization cost 

accounting and activity-based utilization of process management support.  

 

The results of this study can be summarized to the following key findings. First, it was 

observed that cost accounting and activity-based costing were mostly used in pricing 

decisions. However, the cost information is neither systematically utilized in the process 

development nor in potential improvement identifications. The features of activity-based 

costing on the other hand are ideal for the healthcare organization's cost accounting 

model, as they can be used to enhance the focus and purpose of lean management 

processes.   
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkielman tausta 

Laskentatoimen on pystyttävä tukemaan yrityksen liiketoiminnan kehittämistä muun 

muassa mittaamalla prosessien suorituskykyä ja motivoimalla ihmisiä jatkuvaan 

parantamiseen sekä osoittamaan myös radikaalimpia muutostarpeita ja arvioida niiden 

toteuttamisvaihtoehtoja. Jatkuvan parantamisen ja prosessien kehittämisen ideologian 

näkökulmasta laskentatoimi ulottuu taloushallinnon roolia pidemmälle. Kun käsitellään 

kustannuslaskentaa prosessijohtamisen tukena, on silloin kysymys toimintolaskennan eli 

ABC:n (Activity-Based Costing) soveltamisesta (Järvenpää, M., Partanen, V. & 

Tuomela, T. 2005, 80-84). Kun Kaplan ja Cooper esittelivät toimintolaskennan vuonna 

1988, on siitä sen jälkeen julkaistu runsaasti artikkeleita ja kirjoja. Toimintolaskentaa on 

implementoitu monissa palvelu- ja tuotanto-organisaatioissa niin julkisella kuin 

yksityisellä sektorilla. Sitä on hyödynnetty johdon päätöksenteon tukena kustannusten 

määrittämisessä, tuote mix päätöksissä sekä hinnoittelussa.  (Namazi, M. 2009, 34) 

Laskentajärjestelmien pitäisi pystyä tuottamaan ja antamaan enemmän kuin pelkästään 

kustannustietoja sekä tunnistamaan kustannusten vähentämismahdollisuuksia. Yritysten 

suorituskykyä parannetaan prosessien optimoinnilla, ei erillisillä toiminnoilla (activity). 

Tämä tarkoittaa, että prosesseista on tullut keskeinen elementti suorituskyvyn 

johtamisessa. Aika, laatu ja kustannukset määritellään usein yritysten tärkeimmiksi 

suorituskyvyn indikaattoreiksi. Prosessitekniikoiden kuten just-in-time ja laatujohtamisen 

tavoitteena on varmistaa, että yrityksen suorituskyky vastaa aikaa ja laatua. 

Kustannuksia kuitenkin harvoin hallitaan prosessien tasolla, joten talousyksikkö on usein 

mukana tukemassa päätöksentekoa koskien prosessien parannustoimenpiteitä. 

(Sievinen, M. & Tornberg, K. 2002, 15.1) Julkishallinnon kustannuslaskentaan kohdistuu 

paineita erilaisten markkinamallien käytön lisääntymisen myötä. Tämä paine kohdistuu 

erityisesti kuntasektoriin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. (Näsi, S. 2011, 103) 

 

Terveydenhuoltoala on yksi nopeimmin kasvavista aloista kehittyneissä maissa. 

Hallitukset ja veronmaksajat sijoittavat yhä suurempia summia, suoraan tai epäsuorasti, 

ja odottavat laadukasta palvelua. Todellisuudessa suorituskyky ei aina yllä tälle tasolle 
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ja terveydenhuoltosektorille onkin usein ominaista pitkät odotusajat, tehottomuus, 

alhainen tuottavuus, stressaantunut henkilökunta ja tyytymättömät potilaat. 

Terveydenhuoltojärjestelmä rakentuu useiden yksiköiden toiminnoista ja prosesseista – 

ytimessä klinikat, joiden toimintaan useat eri toimijat liittyvät. (Purbey, S., Mukherjee, K. 

& Bhar, C. 2006, 242 ja Meena, K. & Thakkar, J. 2014, 233)  

 

Toimintolaskentaa käytetään nykypäivänä laajasti. Kuten on todettu sitä on hyödynnetty 

erityisesti tuotekustannuslaskennassa ja enenevässä määrin menetelmässä on havaittu 

hyötyjä prosessien kehittämisen tukena. Prosessien kehittäminen erityisesti Lean-

menetelmää hyödyntäen on viimeisten vuosien aikana voimakkaasti noussut 

terveydenhuollossa ja julkisella sektorilla. Miten näitä kahta menetelmää hyödynnetään 

yhdessä?   

1.2 Tutkielman tavoitteet, rajaukset, menetelmä ja aineisto 

Työn tavoitteena on tutkia toimintolaskennan käyttöä ja mahdollisuuksia 

prosessijohtamisen tukena julkisen sektorin terveydenhuoltoalalla. Tutkielmassa 

tarkastellaan toimintolaskennan ja –johtamisen, prosessijohtamisen ja Lean teoriaa. 

Tutkielman ulkopuolelle rajataan toimintolaskentajärjestelmän rakentaminen ja 

implementointi. Prosessijohtamisessa keskitytään suorituskyvyn mittaamiseen ja 

johtamiseen sekä Lean-menetelmään prosessien kehittämisessä. 

 

Päätutkimusongelma voidaan kirjoittaa muotoon:  

• Miten toimintolaskentaa voidaan hyödyntää prosessien kehittämisessä ja 

johtamisessa?  

 

Päätutkimusongelmaa lähetystään kahden alatutkimuskysymyksen kautta:  

• Mihin toimintolaskennan tuottamaa tietoa nykyisin käytetään?  

• Millaisia mahdollisuuksia toimintolaskenta antaa prosessien kehittämiseen? 

 

Tutkielmassa sovelletaan kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat aineistonkeruu todellisista tilanteista 
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tuomalla tutkittavien näkökulmat esille. Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on 

kuvattavan kohteen kokonaisvaltainen ja yksityiskohtainen tarkastelu sen sijaan, että 

tutkimuksessa testattaisiin teorioiden ja hypoteesien toteutumista. Tutkielma perustuu 

case-tutkimukseen, jolle tyypillisiä piirteitä ovat monipuolinen tiedon hankinta ja 

kohdejoukon valinta tarkoituksenmukaisesti. (Hirsjärvi et al. 2009, 134-135, 160) 

 

Aineistonkeruu empiirisen osion osalta toteutettiin haastatteluin, haastattelurunko on 

liitteessä 1. Haastattelut toteutettiin avoimina ja strukturoimattomina sekä yksi 

sähköpostikyselynä. Haastateltavista kolme työskentelee case-yrityksen 

kustannuslaskennan ja yksi prosessien kehittämisen parissa. Teoriaosassa 

hyödynnetään alan tieteellisiä artikkeleita. 

1.3 Työn rakenne 

Tutkielman teoriaosassa käsitellään ensin kustannuslaskennan piirteitä julkisella 

sektorilla. Tämän jälkeen työssä käsitellään tarkemmin toimintolaskennan, 

aikaperusteisen toimintolaskennan sekä toimintojohtamisen kehittymistä ja käyttöä 

päätöksenteontukena teorian ja tieteellisten artikkelien valossa. Tämän jälkeen 

käsitellään prosessien kehittämistä ja –johtamista, suorituskyvyn mittaamista ja Lean 

menetelmää. Teoria osuuden jälkeen siirrytään tutkielman empiriaosaan, jossa 

käsitellään kustannuslaskennan ja toimintolaskennan käyttöä sekä hyödyntämistä 

prosessijohtamisen näkökulmasta julkisen sektorin terveydenhuoltoalalla. Tämän 

jälkeen käsitellään tutkielman tulokset peilaten empiriaosan havaintoja teoriaosassa 

esitettyihin seikkoihin. Tutkielma päättyy yhteenveto ja johtopäätöskappaleeseen. 

1.4 Aikaisemmat tutkimukset 

Toimintolaskennan  on usein väitetty olevan liian monimutkainen ja kallis sekä 

kykenemätön tarjoamaan operatiivisia tietoja. Prosessipohjainen kustannuslaskenta 

yhdistää operatiivisen ja strategian näkökulmat, mikä mahdollistaa toimintolaskennan 

hyödyntämisen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmista. Toimintolaskentaa on 

pääsääntöisesti käytetty tuotteiden kustannuslaskennassa. Useat yritykset ovat saaneet 
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toimintolaskennan kautta paremmin tietoa tuotekustannuksista, mutta havainneet, että 

toimintolaskennan todellinen voima on sen kyky tunnistaa kustannusten 

vähentämismahdollisuuksia. (Sievinen, M. & Tornberg, K. 2002, 15.1) Toimintolaskenta 

on diagnostinen työkalu, jolla on mahdollista tunnistaa osa-alueet, jotka synnyttävät 

kustannuksia ja kehittää näille toimintasuunnitelma kustannusten alentamiseksi 

(Stenzel, J. & Stenzel, C. 2004, 6). Aikaperusteinen toimintolaskenta ottaa askeleen 

kohti prosessien kuvaamista, tunnistamalla jokaisen toiminnon kustannukset 

prosessissa. Tämä menetelmä mahdollistaa muun muassa terveydenhuolto-

organisaatioiden arvioida jokaisen toiminnon arvoa ja vaikutusta prosessiparannuksissa. 

(Siegele, J. 2014, 412) 

 

Terveydenhuollossa aikaperusteinen toimintolaskenta mahdollistaa muun muassa 

(Kaplan et al. 2014, 371): 

• hoidettavien potilaiden kustannusten laskemisen tarkasti 

• kiinnittää johdon huomion parantamaan kalliita ja tehottomia prosesseja 

• kannustaa henkilöstöä kapasiteetin käyttöasteen parantamiseen 

• säästää kustannuksia 

 

Terveydenhuollossa on ominaista hoitopolut ja jatkuva vuorovaikutus eri toimijoiden 

kanssa. Näiden prosessien kuvaaminen ja kehittäminen mahdollistaa syy-seuraus-

suhteiden paremman ymmärtämisen ja linkittymisen päivittäiseen toimintaan. (Cinquini, 

L., Vitali, P., Pitzalis, A & Campanale, C. 2009, 897) Terveydenhuollon maksajat ja 

tuottajat pyrkivät hallitsemaan kustannuksia rajoittamalla uusien kalliiden lääkkeiden ja 

innovatiivisten lääketieteellisten laitteiden pääsyä käyttöön. Pyrkimällä hallitsemaan 

kustannuksia rivikohtaisesti on kokonaisuudessaan tehoton tapa hallita 

terveydenhuollon kustannuksia. Huomattavasti tehokkaampi tapa olisi hallita 

kustannuksia koko potilaan hoitoprosessin ajalta. (Kaplan, R. & Witkowski, M. 2014, 

377)  

 

Alholan (2008, 87) mukaan nykypäivän menestysyritysten toiminnan tärkeiksi 

ohjausvälineiksi voidaan mainita muun muassa suorituskyvyn mittaus, toimintolaskenta 
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ja toimintojohtaminen.  Terveydenhuollossa toiminta- ja hoitoprosessien arvioinnilla on 

olennainen merkitys osana laadunvarmistusta. Hoidon tuottavuutta ja tehokkuutta 

tarkasteltaessa on ratkaisevaa prosessien toteutumisen täsmällisyys ja nopeus. (Salo, 

S. & Leisti, S. 1994, 130) Terveydenhuolto-organisaatioissa on yleistynyt prosessien 

kuvaaminen ja kehittäminen sekä kustannusten määrittäminen tehokkuuden, 

hinnoittelun ja potilaan hoitoketjun kehittämiseksi. Prosessien kehittäminen Lean ja Six 

Sigma menetelmillä on ajankohtaista terveydenhuollossa. Aikaperusteista 

toimintolaskentaa voidaan käyttää tunnistamaan osa-alueet, joista olisi saavutettavissa 

suurimmat kustannussäästöt. (Siegele, J. 2014, 413) 
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2 KUSTANNUSLASKENTA, TOIMINTOLASKENTA JA PROSESSIJOHTAMINEN 

2.1 Kustannuslaskenta julkisella sektorilla 

Julkisen talouden laskentatoimi on perinteisesti rajoittunut talousarviokirjanpitoon ja 

varainhoitovuoden menomäärärahojen käytön ja tuloerien kertymisen valvontaan. 

Johdon laskentatoimi on ollut esillä jo 1960-luvulla kustannus- ja suoritelaskennan 

kehittämisen myötä, mutta erityisesti johdon laskentajärjestelmien käyttöönotto on ollut 

hidasta. (Näsi, S., Hokkanen, A. & Latvanen, J. 2001, 120) Parin viimeisen 

vuosikymmenen aikana julkisella sektorilla on purettu hierarkkisia ja byrokraattisia 

organisaatiorakenteita ja ohjaustapoja sekä lisätty erilaisten markkinasuuntautuneiden 

toimintamallien käyttöä julkisten palveluiden tuottamisessa. New Public Management eli 

uusi julkisjohtaminen on malli, jonka tavoitteena on siirtää markkinasektorin 

organisaatiomalleja ja johtamistapoja julkishallintoon sekä lisätä kustannustietoisuutta ja 

parantaa kustannustehokkuutta. (Näsi, S. 104, Näsi, S. et al. 2001, 120) 

Tulosjohtaminen ei ole muuttanut julkista hallintoa niin perinpohjaisesti kuin olisi voinut 

olettaa, sillä muun muassa talousarviot ovat säilyttäneet vankan aseman taloudellisten 

resurssien jakamisen välineenä. Vaikka tulosjohtaminen ei muuttanut 

organisaatiorakenteita ja ohjausmallien perusteita, sitä voidaan pitää oppina joka muutti 

organisaatioajattelun taustaideologiaa. (Näsi, S. 2011, 104-105) 

 

Laskentatoimen ja kustannuslaskennan keskeiset ongelmat liittyvät laajuus-, mittaamis-, 

arvostus- ja kohdistamisongelmiin. Laajuusongelmalla tarkoitetaan harkintaa siitä, mitä 

kustannuksia sisällytetään laskelmaan ja mitä rajataan pois, jotta laskelma olisi 

mahdollisimman käyttökelpoinen päätöksenteon perustaksi. Mittaamisongelmalla 

tarkoitetaan mittausteknisiä vaikeuksia, jolloin mittaaminen voi potentiaalisesti olla 

mahdollista, mutta se edellyttäisi aikaa, vaivaa ja kustannuksia. Arvostusongelmasta 

puhutaan kun joudutaan esimerkiksi ratkaisemaan kustannuslaskennassa 

tuotannontekijöille käytettäviä yksikköhintoja. Viimeisenä ongelmakohtana on 

kohdistamisongelma, jossa kustannuksia jaetaan eri ajanjaksoille (jaksottamisongelma) 

ja toisaalta eri laskentakohteille. Kohdistaminen voidaan suorittaa aiheuttamisperiaatetta 

noudattaen tai muulla sovitulla jakoperusteella. (Näsi, S. 2011, 108-109) 
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2.2 Toimintolaskennan kehittyminen, teoria ja käyttö 

Toimintolaskennan kehittymisen yksi merkittävistä syistä oli 1980-luvulla voimistunut 

kilpailu maailmalla. Erityisesti japanilainen valmistavan teollisuuden nousu aiheutti 

haasteita länsimaalaiselle teollisuudelle. Toimintolaskennan kehittyminen oli yksi 

vastaus voimistuvaan kilpailuun. Sen avulla luotiin parempi ymmärrys tuotteiden 

todellisista kustannuksista ja kannattavuudesta, joiden pohjalta voitiin tehdä 

luotettavampia päätöksiä. (Stenzel et al. 2004, 6) 

 

Perinteisen kustannuslaskennan kritiikki on kohdistunut yleiskustannusten 

kohdistamiseen. Erityisesti valmistavalla teollisuudella on runsaasti, noin 70-95% 

välillisiä kustannuksia kohdistettavana tuotteille ja palveluille. Perinteinen  

kustannuslaskenta kohdistaa kustannukset tuotteille esimerkiksi suorien työtuntien, 

konetuntien tai materiaalikustannusten mukaan. Tämä laskentamenetelmä tuottaa 

vääristymiä eri tuotteiden kustannusten aiheutumiselle erityisesti yrityksissä, joissa 

valmistetaan tai tuotetaan erilaisia tuotteita ja palveluita. (Hudges, A. 2005, 9) 

Toimintolaskenta kehitettiin vastaamaan tarpeeseen kohdistaa organisaation välilliset 

kustannukset aiheuttamisperiaatetta noudattaen tuotteille ja palveluille. 

Toimintolaskennan tavoitteena on määritellä, mitata ja hinnoitella kaikki resurssit, joita 

käytetään tuotteen ja palvelun tuottamiseen asiakkaalle. (Cook, T., Grove, H & Coburn, 

S. 2000, 306)  

 

Haverila (2005, 181) listaa seuraavia asioita toimintolaskennasta:  

• Aiheuttamisperiaate kustannusten kohdistamisessa 

• Toimintokohtainen laskentakohteiden muodostaminen 

• Toimintojen kriittinen arviointi ja tarpeettomien karsiminen 

• Kustannusten luokittelu ”hyödyllisiin” (tuotteen jalostusarvoa lisääviin) ja 

”hyödyttömiin” (arvoa lisäämättömiin) 

• Prosessin kustannustehokkuuden mittaaminen osana laskentajärjestelmää 

(Haverila, M., Uusi-Rauva, E., Kouri, I. & Miettinen, A. 2005, 181) 
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Toimintolaskennan keskeinen tehtävä operatiivisella tasolla on mittareiden tuottaminen 

prosessien virtaviivaistamiseksi ja tehostamiseksi osana jatkuvaa parantamista, 

prosessien uudelleensuunnittelua sekä laatujohtamista. Toimintolaskenta voi tuottaa 

mittareita myös tasapainotetun tuloskortin eli BSC:n (Balanced Scorecard) 

hyödynnettäväksi erityisesti tuotteiden ja toimintojen kustannustehokkuuden sekä 

sisäisten prosessien mittareina. Strateginen toimintolaskenta keskittyy tuote- ja 

tuotelinjapäätöksiin, segmentointiin ja asiakassuhteiden hallintaan. Alla olevassa 

kuviossa 1 on havainnollistettu toimintolaskennan operatiivista ja strategista 

hyödyntämistä. (Järvenpää et al. 2005, 91) 

 
Kuvio 1. Toimintolaskennan operatiivinen ja strateginen hyödyntäminen (Järvenpää et 

al. 2005, 91) 

 

Toimintolaskennan oletuksena on, että organisaatiot käyttävät resursseja ja aiheuttavat 

kustannuksia toimintaa harjoittaessa. Kehittääkseen toimintolaskentamallin 

organisaation tulee: 1) tunnistaa toiminnot, 2) kohdistaa kustannukset toiminnoille joko 

suoraan tai välillisesti resurssiajurilla ja 3) kohdistaa kustannukset tuotteille ja palveluille 

toimintoajurien avulla. (Grasso, L. 2005, 14) Kuviossa 2 on havainnollistettu 

toimintolaskennan periaatetta.  
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Kuvio 2. Toimintolaskennan periaate. (Mukaillen Hudges, A. 2005, 17) 

 

Resurssit kohdistetaan resurssiajurien avulla toiminnoille ja toiminnoilta kustannukset 

kohdistetaan laskentakohteille toimintoajurien käytön mukaan (Hudges, A. 2005, 17). 

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti kustannusten kohdistamisnäkökulmaan ja 

prosessien tehokkuusnäkökulmaan liittyviä käsitteitä.  

 

Resurssit ovat yrityksen voimavaroja ja yleisesti ottaen yrityksen resursseja ovat 

esimerkiksi henkilöstö, toimitilat, koneet ja laitteet. Kustannusajureilla on kaksi 

ominaisuutta: niiden avulla kohdistetaan kustannukset ja samalla ajuri kertoo miksi 

toiminto vaatii tiettyjä resursseja. Kustannusajureita on kahdenlaisia: ensimmäisen tason 

kustannusajureita eli resurssiajureita ja toisen tason kustannusajureita eli 

toimintoajureita. Resurssiajureilla resurssit kohdistetaan toiminnoille ja toimintoajureilla 

toiminnot kohdistetaan laskentakohteille. Kustannusajurien kartoitus ja valitseminen on 

koko toimintolaskennan kriittisimpiä kohtia, koska väärin valitut ajurit voivat johtaa 

virheellisiin lopputuloksiin ja voi tuhota koko laskennasta saatavan hyödyn. 

Toiminnoilla tarkoitetaan tehtäviä, joita organisaatio tekee ja ne ovat tyypillisesti 

yrityskohtaisia. Tyypillisesti toiminnot ovat esimerkiksi tarjousten laadinta, ostotilausten 

vastaanotto, koneiden asetus, valmistus, pakkaaminen ja lähetys. (Alhola, K., 2008, 43-

47) 
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Toimintolaskenta on pitkänaikavälin menetelmä, jossa jäljitetään tuotannossa käytettyjä 

kustannuksia. Toimintolaskenta olettaa lähes kaikki kustannukset muuttuviksi. Kuitenkin 

lyhyellä aikavälillä on monia kiinteitä kustannuksia, jolloin toimintolaskenta voi antaa 

vääriä tietoja lyhyen aikavälin päätöksiin. (Alsmadi, M., Almani, A. & Khan, Z. 2013, 911) 

2.3 Toimintolaskennan kaksi näkökulmaa: kustannukset ja prosessi 

Toimintolaskentaa ei tulisi nähdä kerran tapahtuva laskentatapahtumana, vaan 

jatkuvana parantamisena, joka tarjoaa lähestymistavan ja tekniikan yrityksen 

päätöksentekotilanteisiin (Hudges, A. 2005, 9). Toimintolaskenta on siis 

prosessipohjainen työkalu, jota käytetään monenlaisissa strategisissa ja operatiivisissa 

päätöksentekotilanteissa hyväksi. Toimintolaskennan myötä yrityksen tasapainotetun 

mittariston mittareiden asettaminen onnistuu paremmin. Mittareiden 

tarkoituksenmukainen asettaminen mahdollistaa paremmat taloudelliset tulokset ja 

kehittää organisaation osaamista sekä mahdollistaa paremman viestinnän. (Stenzel et 

al. 2004, 7). 

 

Toimintolaskentaa on perinteisesti hyödynnetty päätöksenteon tukena, mutta siinä ei 

käsitellä palautetta ja oppimista. Tämän seurauksena kehittyi CAM-I-risti (Consortium for 

Advanced Manufacturing-International), joka muodostuu kaksiulotteisesta mallista, kuvio 

3. Toimintolaskenta on laajentunut kustannusten kohdistamisen ulottuvuuden lisäksi 

prosessinäkökulmaan.  CAM-I-mallissa kustannusdimensio yhdistyy prosessidimensioon 

ja tarkastelun kohteena on miksi ja kuinka hyvin toiminta on suoritettu. Tunnistamalla 

riippuvuudet toimintolaskennalla voidaan välttää paikallista optimointia. (Grasso, L. 

2005, 15) 
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Kuvio 3. Toimintolaskennan kaksi näkökulmaa, CAM-I-risti. (Mukaillen Grasso, L. 2005, 

15 & Alhola 2008, 34) 

 

Kaksiulotteinen toimintolaskentamalli kehittyi yritysten tarpeesta saada operationaalista 

tietoa toiminnoistaan. Malli tuottaa tietoa sekä yrityksen sisäisten että ulkoisten 

kehittämistoimenpiteiden avuksi. Kustannusinformaation rinnalle alettiin tuottaa ei-

taloudellista tietoa. Yhdessä nämä tiedot tuottavat strategisia ja operationaalisia 

oivalluksia. Toimintolaskentamallin kustannusten kohdistamisulottuvuuden rinnalle 

kehittyi prosessiulottuvuus. Prosessiulottuvuus keskittyy prosessien tarkkailuun. 

Prosessien tapahtumista halutaan saada enemmän tietoa ja miten ne vaikuttavat 

toimintojen suorittamiseen. Lisäksi halutaan saada tietoa suoritetuista toiminnoista: mikä 

työn aiheuttaa ja miten hyvin työ suoritetaan. Näiden tietojen avulla yritys voi 

kehittämään toimintaansa. (Turney, P. 1994, 82-83) 

2.4 Aikaperusteinen toimintolaskenta 

Kaplan ja Anderson havaitsivat, että perinteisen toimintolaskennan implementointi 

aiheuttaa organisaatioissa usein kustannusten nousemista ja työntekijöiden epäloogista 

käyttäytymistä. Perinteisessä toimintolaskennassa työntekijöiden tulee arvioida kuinka 

paljon aikaa he käyttävät toimintojen tekemiseen. Mitä suurempi ja kompleksisempi 

organisaatio on, sitä haastavampaa perinteisen toimintolaskennan implementointi on. 
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Ratkaisuna perinteisen toimintolaskennan rinnalle Kaplan ja Anderson esittelivät 

aikaperusteisen toimintolaskennan eli TDABC (Time-Driven Activity-Based Costing). 

(Kaplan, R. & Anderson, S. 2004, 131) Aikaperusteinen toimintolaskenta ottaa askeleen 

kohti prosessien kuvaamista, tunnistamalla jokaisen toiminnon kustannukset 

prosessissa. Tämä menetelmä mahdollistaa muun muassa terveydenhuolto-

organisaatioiden arvioida jokaisen toiminnon arvoa ja vaikutusta prosessiparannuksissa. 

(Siegele, J. 2014, 412) Aikaperusteisessa toimintolaskennassa kustannusestimaatteja 

on vähennetty kahteen  parametriin: 1) kustannukset per aikayksikkö (€/min) ja 2) 

toimintojen suorittamiseen käytettävä aika. Kustannukset per aikayksikkö sisältää kaikki 

resurssien kustannukset, jotka jaetaan toimintojen suorittamiseen käytössä olevalla 

ajalla. Toimintojen suorittamiseen käytettävissä olevan ajan arvioinnista vastuu on 

organisaation johdolla. Ajan määrittämisessä tulee huomioida muun muassa 

lakisääteiset tauot. Kaplan ja Anderson arvioivat, että todellinen työaika on noin  80-85% 

kokonaistyöajasta. Toimintojen suorittamiseen käytettävän ajan arviointi voidaan tehdä 

haastattelemalla tai havainnoimalla toimintoihin kuluva aika. Toiminnoilla tarkoitetaan 

kaikkia toimintoja, jotka tarvitaan prosessin suorittamiseen. Ajan arvioinnissa kohtuullista 

arviointitarkkuutta pidetään riittävänä. Aikaperusteisen toimintolaskennan avulla päälliköt 

voivat raportoida yksiköidensä kustannukset tavalla, joka paljastaa sekä toimintaan 

käytetyt kustannukset että niihin käytetyn ajan. Raportoinnissa korostuu toimitetun 

kapasiteetin (määrä ja kustannukset) eroa käytettävissä olevaan kapasiteettiin. 

Raportoinnin avulla voidaan tarkastella käyttämättömän kapasiteetin määrää ja 

kustannuksia sekä tehdä näiden pohjalta toimenpiteitä kustannusten alentamiseksi. 

(Kaplan, R. & Anderson, S. 2004, 133-134) 

 

Toimintolaskentaa käyttävät yritykset eivät määrittele tai he usein epäonnistuvat 

käyttämättömän kapasiteetin määrittämisessä (Grasso, L. 2005, 14). 

Toimintoperusteisessa kustannuslaskennassa arvioidaan resurssien käytetyt 

kustannukset, jotka ovat aiheutuneet tuotteiden ja palveluiden tuottamisesta. Useasti 

toimintoperusteista kustannuslaskentaa tulkitaan kiinteiden ja muuttuvien kustannusten 

näkökulmasta. Tulkinta on kuitenkin usein epäjohdonmukainen juuri resurssien käytön 

kustannusten osalta. Tyypillisesti muuttuvat kustannukset nousevat kapasiteetin 
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lisäyksen myötä. Käyttämättömän kapasiteetin mittaaminen tuottaa kriittisen linkin 

käytettyjen resurssien kustannusten (lasketaan toimintolaskennalla) ja saatavilla olevien 

resurssien kustannusten välille. (Cooper, R. & Kaplan, R. 1992, 1) 

 

Seuraava yhtälö kuvaa kapasiteetin käyttöä (Cooper, R. & Kaplan, R. 1992, 1): 

Käytettävissä oleva kapasiteetti = Käytetty kapasiteetti + käyttämätön kapasiteetti 

 

Kaplan ja Witkowski (2014, 371) esittävät artikkelissaan, että aikaperusteisessa 

toimintolaskennassa käytettävät resurssit kustannuksineen kohdistetaan potilaan 

hoitoprosessiin. Kustannusten määrittämisessä tulee tunnistaa käytettävät resurssit 

(henkilökunta, laitteet ja tilat) ja määritellä niiden käyttämä aika toimintoon sekä 

kustannus. Yksittäisten toimintojen kustannuksista saadaan yhteenlaskulla koko 

hoitopolun kustannus. (Kaplan et al. 2014, 371) Aikaperusteinen toimintolaskenta 

parantaa yksikön toimintaan ja taloudellista asemaa, jotka parantavat myös potilaan 

hoidon laatua (Siegele, J. 2014, 413). 

2.5 Toimintolaskennan vaikutus suorituskykyyn 

Toimintolaskennan tuottamaa informaatiota käytetään laajasti hyväksi toiminnan 

jatkuvassa parantamisessa sekä arvioidessa prosessien suorituskykyä. Cagwin ja 

Bouwman (2002, 27) havaitsivat tutkimuksissaan, että toimintolaskennan ja sijoitetun 

pääoman tuoton eli ROI:n välillä on positiivinen yhteys. Toimintolaskennan ja ROI:n 

välinen yhteys toteutuu erityisesti kompleksissa, useita tuotteita ja palveluita tuottavissa 

yrityksissä. Synenergioita havaittiin myös käytettäessä muita strategisen liiketoiminnan 

menetelmiä yhdessä toimintolaskennan kanssa. Muun muassa just-in-time (JIT) ja 

laatujohtamisen (TQM) käyttö yhdessä toimintolaskennan kanssa paransi yrityksen 

taloudellista  tulosta enemmän kuin yritykset, joissa strategisen liiketoiminnan 

menetelmiä käytettiin ilman toimintolaskentaa. (Cagwin, D. & Bouwman, M. 2002, 27) 

Huolimatta intuitiivisesta peruslähtökohdasta, että kustannusjärjestelmän suunnittelulla 

on vaikutusta talouden suorituskykyyn, on siitä vain vähän tutkittuja todisteita (Pizzini, M. 

2006, 180). 
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Toimintolaskennan yhteys suorituskyvyn mittaamiseen ja tasapainotettuun tuloskorttiin 

eli rakentuu organisaation strategian kautta. Toimintolaskennan tuottama kustannustieto 

tuotteista ja palveluista sekä laskelmien kyky arvioida todellisia kustannuksia 

strategiakanavissa on kriittistä  strategian kehittämiselle. Kuviossa 4 kuvataan 

toimintolaskennan ja tasapainotetun tuloskortin muodostamaa viitekehystä 

organisaation mission, tavoitteiden ja strategioiden suunnittelussa ja johtamisessa. On 

tärkeää huomata, että vaikka toimintolaskenta tässä esimerkissä keskittyy 

strategiakanavien suunnitteluun ja johtamiseen, antaa toimintolaskenta paljon tietoa ja 

laskelmia myös yrityksen muille strategisille kehitysalueille. (Liberatore, M. & Miller, T. 

1998, 137-138)  

 

Toimintolaskennan ja tasapainotetun tuloskortin yhteyttä voidaan havainnollistaa kolmen 

näkökulman avulla. Nämä näkökulmat ovat operatiivinen, asiakas- ja 

budjetointinäkökulma. Operatiivinen näkökulma koskee BSC:n sisäisten prosessien 

näkökulmaa, jossa tyypillisesti mitataan aikaa, laatua ja kustannuksia. Laadun ja ajan 

mittaaminen on suhteellisen helppoa, mutta kustannusten määrittäminen on haastavaa. 

Toimintolaskennan avulla kustannusten määrittäminen onnistuu tuotteen kehittämisestä, 

markkinointiin ja myyntiin, tuotantoon, jakeluun ja palveluun. Toinen näkökulma on 

asiakasnäkökulma, jossa toimintolaskennan avulla mitataan asiakaskannattavuuksia. 

Kolmantena näkökulmana on budjetointi, jossa toimintolaskentaa käytetään 

toimintobudjetin määrittämisessä. Tasapainotettu tuloskortti auttaa strategisen budjetin 

määrittämisessä ja toimintoperusteista budjettia käytetään operatiivisen budjetin 

laatimiseen. (Kaplan, R. & Norton, D. 2001, 157) 

 



19 
 

 
Kuvio 4. Toimintolaskennan ja suorituskyvyn mittauksen välinen yhteys strategioihin ja 

koko yrityksen missioon ja tavoitteisiin (Liberatore et al. 1998, 137) 

 

Toimintolaskenta luo kausaalisen yhteyden resurssiajureista laskentakohteille 

mittaamalla prosessein kustannuksia ja suorituskykyä toiminnoille (Alsmadi et al. 2013, 

910). Toimintolaskennan avulla voidaan tarkasti selvittää yrityksen prosessien 

kustannukset sekä niiden kehittyminen prosessihierarkian eri tasoilla. Prosessien 

tehokkuuden vertaaminen yli ajan ja eri toimipisteiden kesken mahdollistuu. 

Prosessijohtamista harjoittavissa yrityksissä on toimintoanalyysin jälkeen havaittu, että 

prosessit eivät ole riittävän tarkasti määritelty, eivätkä tarkalleen vastaa sitä, mitä 

tehdään tai arviot prosessien kustannuksista ja tehokkuudesta ovat olleet virheellisiä. 

Erityisesti ydinprosessien tasolla on vaikea toteuttaa mielekkäästi ja tehokkaasti 

kustannusjohtamista. Vastaavasti työtehtävätasolle vietynä toimintojohtamismallista 

tulee usein liian hienojakoinen. Mielekkäämpi tarkastelutaso on usein toiminto. 

(Järvenpää et al. 2005, 101) 

 
Kuvio 5. Prosessien kehittäminen toimintojen hierarkiassa (Järvenpää et al. 2005, 101) 
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Toimintojen hierarkkisuuden myötä prosessijohtaminen on mielekästä. Jos toimintoketju 

on laskelmissa normaalilla tasolla, ei se vaadi tarkempaa tutkimista, ellei pidetä 

todennäköisenä, että siinä on hyvin ja heikosti toimivia osia, jolloin heikkoja kannattaa 

kehittää. Myös vertailemalla yksiköiden kustannuksia keskenään voidaan havaita 

kehittämiskohteita. Osa toiminnoista voi olla turhia ja osa tehottomia. Turhat tulee karsia 

pois ja tehottomia tulee kehittää. Tehottomien toimintojen kehittämisessä toiminnot 

avataan työtehtävätasolle. Kuviossa 5 on kuvattua prosessien kehittäminen toimintojen 

hierarkiassa. (Järvenpää et al. 2005, 100-101) 

2.6 Toimintojohtaminen 

Toimintojohtaminen eli ABM (Activity-Based management) hyödyntää toimintolaskennan 

tuottamaa informaatiota parantaakseen yrityksen tuotteita, palveluita  ja prosesseja 

(Gupta, M. & Baxentale, S. 2008, 5). Toimintojohtaminen keskittyy prosessin 

kustannusten selvittämiseen ja niihin vaikuttamiseen. Tavoitteena on yleiskustannusten 

kohdistettavuuden parantaminen arvoketjun suuntaisesti, niin että kustannusrakenteen 

kehittäminen on mahdollista. (Laamanen, K. & Tinnilä, M. 2009, 12)  Tuote, palvelu ja 

prosessiparannuksia voidaan tehdä tunnistamalla tuotteiden kustannukset ja hinnat, 

poistamalla ei-lisäarvoa tuottavia toimintoja ja lyhentämällä läpimenoaikaa sekä ennen 

kaikkea parantamalla yrityksen yleistä kannattavuutta (Gupta, M. & Baxentale, S. 2008, 

5). Toimintojohtaminen on koettu hyvänä prosessien uudelleensuunnittelun ja jatkuvan 

parantamisen välineenä. Prosessien kehittämisessä kaikki toiminnot ja prosessit 

voidaan analysoida, jolloin nähdään mitkä niistä ovat välttämättömiä eli tuottavat 

lisäarvoa ja mitkä toiminnot voidaan suorittaa tehokkaammin tai eliminoida. (Järvenpää 

et al. 2005, 84) Toimintolaskennan tuottama informaatio yrityksen kustannustekijöistä 

tuo esille potentiaaliset kehitys- ja parannuskohteet. Kun tiedetään missä kustannuksia 

syntyy, pystytään niihin kohdistamaan prosessin parannustoimenpiteitä kustannusten 

alentamiseksi kuten laatujohtamista, just-in-time tai prosessien uudelleensuunnittelua. 

Yrityksen tulee tunnistaa kustannusten ja arvontuoton välinen suhde, jotta yhtiön johto 

tunnistaa ja pystyy säilyttämään ne toiminnot, jotka aiheuttavat suuria kustannuksia, 

mutta tuottavat myös suurta arvoa. Vastaavasti ne toiminnot, jotka aiheuttavat suuria 
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kustannuksia, mutta tuottavat vain vähän arvoa tulee suunnitella uudelleen tai luopua. 

(Hudges, A. 2005, 12)    

 

Toimintolaskenta ja toimintojohtaminen tukevat toisiaan. Alla olevassa kuviossa 6 on 

havainnollistettu toimintolaskennan ja toimintojohtamisen välistä suhdetta. 

Toimintolaskenta on toimintojohtamisen keskellä, toisin sanoen toimintojohtaminen 

ympäröi toimintolaskentaa ja saa voimansa sen tietokannoista. Toimintojohtamisella 

pyritään kahteen tavoitteeseen: 1) parantamaan asiakkaan saamaa hyötyä ja 2) 

parantamaan hyödyn tuottamaa tulosta. (Alhola, K. 2008, 86) 

 
Kuvio 6. Toimintolaskennan ja toimintojohtamisen suhde  (Alhola, K. 2008, 86) 

 

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa keskittymällä toimintojen johtamiseen ja asiakkaiden 

tarpeiden ymmärtämiseen. Asiakkaat haluavat tuotteita ja palveluja, jotka tyydyttävät 

heidän tarpeensa. Asiakkaat haluavat laatua, palvelua, kohtuullisia hintoja ja he 

haluavat palvelut nyt. Asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen on kaikkea edellä lueteltua. 

Usein nämä voidaan toteuttaa, mutta kuinka kannattavasti on toinen asia. (Alhola, K. 

2008, 86) 
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Kuvio 7. Toimintolaskennan ja toimintojohtamisen välinen ero (Alhola, K. 2008, 87) 

 

Toimintolaskenta on siis kustannusten kohdistamisen menetelmä ja toimintojohtaminen 

keskittyy pikemminkin jatkuvaan toiminnan parantamiseen. Kuviossa 7 on 

havainnollistettu toimintolaskennan ja toimintojohtamisen välinen ero. 

Toimintojohtamista voidaan pitää jatkuvana parantamisena, joka rakentuu toiminto-, 

kustannusajuri- ja suorituskyvyn analyyseista. (Alhola, K. 2008, 87) 

2.7 Prosessijohtaminen ja suorituskyvyn mittaaminen 

Liiketoimintaprosessit on perinteisesti määritelty sarjaksi toisiinsa liittyvä toimintoja tai 

työnkulkuja, joiden avulla organisaatio luo arvoa asiakkailleen (Kock, N., McQueen, R. & 

Corner, J. 1997, 72 & Laamanen, K. & Tinnilä, M. 2009, 10). Prosessijohtamisen 

taustalla on ajatus siitä, miten organisaatio luo arvoa asiakkaalle. Prosessiajattelun 

perususkomus on, että asiakkaalle arvoa luodaan tapahtumien ketjussa, joita kutsutaan 

prosesseiksi. Prosessien johtajuus voidaan määritellä kahdella tavalla; 

prosessijohtaminen tai prosessien parantaminen. Prosessijohtaminen on johtajien ja 

linjaorganisaation johtajien vastuulla, jolloin prosessinomistaja mallintaa prosessin ja 

arvioi prosessin toimivuutta ja tehokkuutta sekä asettaa kehittämistavoitteet. Prosessin 

parantamisella tarkoitetaan toimintatavan muuttamista prosessissa. Parempia tuloksia ei 
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voi saavuttaa, jos toiminta prosessissa ei muutu. Prosessiajattelun ero muihin 

johtamisen konsepteihin on siinä, että se kohdistaa huomion suoraan toimintaan. 

Prosessiajattelussa ei pyydetä tekemään enemmän vaan erilailla. (Laamanen, K. & 

Tinnilä, M. 2009, 10-14) 

 

Prosessilähtöinen organisaatio ryhmittelee resurssit niiden prosessien ympärille, joilla 

tuotetaan lisäarvoa asiakkaille. Prosessikeskeisyys ei ole yksittäisen toimenpiteen tai 

operaation tehokas ja laadukas suorittaminen, vaan kokonaisuuden sujuminen 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Prosessilähtöinen toimintatapa on samalla myös 

asiakaskeskeistä toimintaa. Prosessien onnistumista mitataan suorituskyvyn mittareilla 

sekä asiakastyytyväisyydellä. (Lillrank, P., Kujala, J. & Parviainen P. 2004, 92-93)  

Prosessien kehittämisen kulttuurin myötä organisaation osastojen välinen 

kommunikaatio paranee, kun prosesseihin liittyvän tiedon ja osaamisen jakamisen 

kynnys madaltuu.  Organisaation parantunut kommunikaatio jo sinänsä johtaa 

epäsuorasti tehokkaampaan ja vaikuttavampaan toimintaan prosesseissa. (Kock, N. et 

al. 1997, 79) Prosessia voidaan tarkastella tiedon jalostamisen näkökulmasta, jossa 

syötteet (input) muunnetaan tuotoksiksi (output). Toinen tiedon ja prosessien välinen 

yhteys on prosessin suorituskyky. Suorituskyvyn kohdalla puhutaan usein operatiivisten 

tavoitteiden asettamisesta ja suorituskyvyn mittaamisesta. Prosessin mallintamisen ja 

ymmärtämisen jälkeen kehitystyö jatkuu arvoa luovan prosessin tehokkuuden 

parantamisella. (Laamanen, K. & Tinnilä, M. 2009, 29) 

 

Alholan (2008, 87) mukaan nykypäivän menestysyritysten toiminnan tärkeiksi 

ohjausvälineiksi voidaan mainita muun muassa suorituskyvyn mittaus, toimintolaskenta 

ja toimintojohtaminen. Suorituskyvyn mittauksen tavoitteena on pyrkiä ohjaamaan 

organisaatiota jatkuvaan toiminnan parantamiseen. Raha ei ole ainoa suorituksen 

mittari, joten on tärkeää tarkastella liiketoimintaa myös muista näkökulmista, esimerkiksi 

BSC:n näkökulmien avulla. (Alhola, K., 2008, 87) Yrityksen toiminnan kehittämisen 

kannalta on oleellista valita oikeanlaiset mittarit, jotka heijastavat tutkittavan prosessin ja 

sen suorituskyvyn tärkeitä piirteitä. Mittareiden kokonaisuus vaatii tasapainoisia ja 

yhteenkuuluvia mittareita. Kun mittarikokonaisuus loogisella tavalla kietoutuu toisiinsa, 
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voidaan saavuttaa synenergiaetuja. Yhteenkuulumattomien mittareiden käyttö voi olla 

jopa haitallista yritykselle. (Ljungberg, A. 2002, 262-263) 

 

Toiminta- ja hoitoprosessien arvioinnilla on olennainen merkitys osana terveydenhuollon 

laadunvarmistusta. Hoidon tuottavuutta ja tehokkuutta tarkasteltaessa on ratkaisevaa 

prosessien toteutumisen täsmällisyys ja nopeus. (Salo, S. & Leisti, S. 1994, 130) 

Terveydenhuolto-organisaatioissa on yleistynyt prosessien kuvaaminen ja kehittäminen 

sekä kustannusten määrittäminen tehokkuuden, hinnoittelun ja potilaan hoitoketjun 

kehittämiseksi. Prosessien kehittäminen Lean ja Six Sigma menetelmillä on 

ajankohtaista terveydenhuollossa. Aikaperusteista toimintolaskentaa voidaan käyttää 

tunnistamaan osa-alueet, joista olisi saavutettavissa suurimmat kustannussäästöt. 

(Siegele, J. 2014, 413) 

2.8 Prosessien kehittäminen Lean-menetelmällä 

Lean-menetelmä on lähtöisin Japanin autoteollisuudesta 1950-luvulla. Taiichi Ohnon 

Toyotan tuotantofilosofian mukaan Lean perustuu hukan (muda) eliminointiin. (Pillai, A., 

Pundir, A. & Ganapathy, L. 2012, 109 & Dahlgaard, J. & Dahlgaard-Park, S. 2006, 264)   

Lean johtamistapa perustuu jatkuvaan tapaan etsiä vähemmän hukkaa tuottava 

toimintatapa sekä luomalla asiakkaille enemmän arvoa. Leanin näkökulmasta kaikissa 

liiketoimintaprosesseissa on hukkaa. Vähentämällä hukkaa liiketoimintaprosessista, 

tarkoittaa se, että sama asiakasarvo voidaan toimittaa edullisemmin. Leanin periaatteet 

ovat: 1) määritä arvo ja tunnista kunkin tuotteen tai palvelun arvoketju, 2) eliminoi kaikki 

tarpeettomat vaiheet jokaisesta arvoketjusta, 3) tee arvovirtakuvaus, jossa uudelleen 

suunnitellaan koko työnorganisointi, 4) tuota tuotteita tai palveluita asiakaskysynnän 

mukaan ja 5) pyri jatkuvaan parantamiseen. (Grasso, L. 2005, 18) 

 

Leanin tavoite ei ole etsiä täydellistä tapaa toimia, jossa ei ole ollenkaan hukkaa. Se on 

toiminnan jatkuvaa parantamista, etsien ja toteuttamalla vähemmän hukkaa tuottavia 

toimintoja. Leanissa on alun perin tunnistettu seitsemän hukan tyyppiä, mutta 

myöhemmin lisätty kahdeksas hukka. Seuraavassa on lueteltu kahdeksan hukkaa: 
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1) Ylituotanto: Tuotetaan enemmän kuin asiakas tai prosessin seuraava vaihe 

tarvitsee. Tämä on hukista pahin, koska se edistää seuraavaa kuutta hukan 

tyyppiä. 

2) Odottaminen: Operaattorit tai koneet odottavat prosessin loppumista. 

3) Kuljettaminen: Tuotteita tai osia liikutellaan tarpeettomasta. 

4) Yliprosessointi / tarpeeton käsittely: Mitä on tarpeen tehdä tai mikä luo 

lisäarvoa asiakkaalle. 

5) Varastointi: Valmiiden tuotteiden, keskeneräisen tuotannon ja materiaalien 

tarpeeton varastointi.  

6) Tarpeeton liikkuminen: Kaikki turha liike työn suorittamisen aikana. 

7) Viat: Viallisten tuotteiden ja palveluiden uudelleen tuottaminen ja korjaaminen. 

(Grasso, L. 2005, 18) 

8) Työntekijöiden ideoiden ja luovuuden käyttämättä jättäminen (Rizzo, K. 

2008, 58) 

 

Lean-menetelmä muodostuu viisivaiheisesta prosessista, jonka avulla pyritään hukan 

poistamiseen ja virtauksen parantamiseen. Lean-menetelmän vaiheet on kuvattu 

kuviossa 8. Lean-prosessi lähtee liikkeelle arvoa tuottavien toimintojen tunnistamisella. 

Arvoa tuottavat toiminnot määritellään sisäisen ja ulkoisen asiakkaan näkökulmasta ja 

arvon määritelmä tulee perustua siihen, miten tietty tuote tai palvelu kohtaa asiakkaan 

tarpeet kyseisellä hetkellä ja hinnalla. Kun arvoa tuottavat ominaisuudet on määritelty, 

siirrytään kuvaamaan ja tunnistamaan arvovirta. Arvovirrasta tunnistetaan mahdolliset 

asiakkaalle arvoa tuottamattomat toiminnot ja tulee päättää ovatko ne välttämättömiä vai 

voidaanko ne eliminoida prosessista. Lean-menetelmän kolmannessa vaiheessa 

varmistetaan prosessin virtaus asiakkaalle. Prosessin virtauttamisella pyritään siihen, 

että tuote tai palvelu kulkee sujuvasti, ilman katkoja  ja häiriötekijöitä prosessin läpi 

asiakkaalle. Prosessien virtauttamisella prosessin läpimenoaika parantuu ja tuotteet 

saadaan sujuvammin asiakkaille sekä nopeutetaan tuotteista saatavia tuloja yritykseen. 

Kun prosessista on poistettu hukka ja virtausta parannettu, tulee yrityksen tämän jälkeen 

keskittyä siihen, että prosessi lähtee asiakkaasta. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan 

tulee ikään kuin vetää tuote tai palvelu prosessin läpi. Jotta tämä on mahdollista, tulee 



26 
 

yrityksen tehdä prosessista sellainen, että tuotetta tai palvelua tarjotaan asiakkaalle 

silloin kun asiakas sen haluaa, ei liian aikaisin tai myöhään. Menetelmän viimeisenä 

vaiheena on kehittää prosessia kohti täydellistä. Täydellisen prosessin tavoittelu 

onnistuu jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaan toistamalla edellisiä vaiheita. 

Jatkuvan parantamisen avulla prosesseista pyritään poistamaan arvoa tuottamattomia 

toimintoja, parantamalla virtausta ja tyydyttämällä asiakastarpeet entistä paremmin. 

(Nave, D. 2002, 75) 

 
Kuvio 8. Lean-prosessi (Nave, D. 2002, 73-75) 

 

Lean-menetelmällä saavutettavat tulokset eivät tapahdu yhdessä yössä. Tämän vuoksi 

lean tulisi nähdä yrityksissä pikemminkin filosofiana kuin kehitysprosessina. Lean-

menetelmän käyttöönotto ei ole helppoa ja usein yritysten sanotaan soveltavan Lean-

menetelmää, vaikka on implementoitu vain yksi tai kaksi työkalua yrityksen käyttöön. 

Leanin käyttöönotto tulisikin nähdä jatkuva matkana, ei kerran tapahtuvana 

kehittämisprosessina. (Bhasin, S. & Burcher, P. 2006, 64) 

 

Lean-menetelmän käytössä perinteinen kustannuslaskenta ei tuota riittävän tarkkaa, 

ajantasaista ja luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi (Alsmadi et al. 2013, 917 & 

Chiarini, A. 2012, 695). Esimerkiksi varastoja ei tulisi nähdä varoina (Chiarini, A. 2012, 

695). Lean yritykset tarvitsevat tarkkaa tietoa strategisten päätösten tueksi. 

Toimintolaskennan tuottamaa informaatiota voidaan hyödyntää muun muassa 
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tuotepäätösten ja kilpailuetua tuovien päätösten tukena erityisesti Lean-menetelmää 

hyödyntävissä yrityksissä. (Alsmadi et al. 2013, 917) Osa yrityksistä hyödyntää 

toimintolaskentaa Lean-menetelmän käyttöönotossa, sillä kuten edellä on kerrottu 

toimintolaskenta pilkkoo yrityksen prosessit toimintoihin mikä mahdollistaa kustannusten 

määrittämisen toiminnoittain. (Bhasin, S. & Burcher, P. 2006, 66) Chiarinin (2012, 695) 

mukaan toimintolaskenta soveltuu parhaiten yhdistettäväksi Lean-menetelmään, koska 

yrityksen taloushallinto ymmärtää jatkuvan parantamisen (kaizen) toimintojen 

vaikutukset tuotteiden ja toiminnan kustannuksiin. Lisäksi toimintolaskenta parantaa 

Lean kehitystyön suorittamista. (Chiarini, A. 2012, 695) Khataie ja Bulgak (2013, 763) 

toteavat tutkimuksessaan, että toimintolaskenta antaa hyödyllistä tietoa lisäarvoa ja ei-

lisäarvoa tuottavien toimintojen kustannuksista. Toimintolaskentaa voidaan hyödyntää 

analysoitaessa prosesseja Lean-menetelmän näkökulmasta. (Khataie, A. & Bulgak, A. 

2013, 763) 

 

Toimintolaskennan tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää myös priorisoitaessa 

parannustoimenpiteitä ja arvioimalla saavutettuja hyötyjä. Lean-menetelmää 

hyödyntävissä yrityksissä tehdään laajoja analyysejä jatkuvan parantamisen kehitystyön 

kanssa. Osalla yrityksistä on erillinen toimintolaskentamalli arvioimaan ja kannustamaan 

parannus- ja kehittämistyötä. Toimintolaskennan käyttö ei ole kovin yleistä Lean-

menetelmää käyttävissä yrityksissä eikä ylipäätään toimintolaskentajärjestelmien 

kehittäminen, jossa raportoidaan historia tietoja. Lean-ympäristössä ei koeta 

tarpeelliseksi kehittää ja ylläpitää toimintolaskentajärjestelmää, sillä Lean-menetelmässä 

taloudellisen suorituskyvyn ajurit eivät ole jatkuvan parantamisen ajureita. 

Toimintolaskenta tarjoaa Lean-orientoituneille yrityksille hyötyä priorisoitaessa 

parannustoimenpiteitä, mutta suurin osa Lean-yrityksistä priorisoi kehittämiskohteita 

prosessitietämyksen ja arvovirran  avulla. (Grasso, L. 2005, 21, 25)  
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3 TOIMINTOLASKENNAN KÄYTTÖ JA HYÖDYNTÄMINEN 
PROSESSIJOHTAMISEN TUKENA CASE YRITYKSESSÄ 

3.1 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Tutkielman empiria osassa käsitellään kustannuslaskennan ja toimintolaskennan 

käyttöä sekä hyödyntämistä prosessijohtamisen tukena julkisen sektorin 

terveydenhuolto-organisaatiossa. Organisaatio tuottaa jäsenkunnilleen 

terveydenhuoltopalveluita. Tutkielman empiirinen osa perustuu haastatteluihin, jotka 

toteutettiin taulukon 1 mukaan. 

 

Taulukko 1. Haastattelut 

Haastateltava Organisaatio Haastattelun tyyppi, päivämäärä ja 
kesto 

Vastuuyksikön 
päällikkö 

Liikelaitos Haastattelu teemahaastatteluna, 
15.3.2016, 1 h 15 min 

Taloussuunnittelija Liikelaitos Haastattelu teemahaastatteluna, 
15.3.2016, 1 h 45 min 

Projektipäällikkö Liikelaitos Haastattelu teemahaastatteluna, 
15.3.2016, 45 min 

Controller Konserni Haastattelu sähköpostitse,  
18.3.2016 

 

Haastattelut toteutettiin avoimina kysymyksinä liitteen 1 mukaisesti. Kolme haastattelua 

toteutettiin teemahaastattelutyyppisesti ja yksi sähköpostikyselynä. Haastattelu oli jaettu 

kahteen osaan, joista ensimmäisessä selvitettiin organisaation kustannuslaskentamallia 

ja toisessa kustannuslaskennan ja toimintolaskennan hyödyntämistä prosessien 

kehittämisen tukena. Seuraavassa käsitellään case organisaation kustannuslaskentaa ja 

sen hyödyntämistä prosessijohtamisen tukena, tiedot pohjautuvat haastatteluihin. 

3.2 Kustannuslaskentajärjestelmä 

Organisaatiossa on ollut käytössä Ecomed IC Server vuodesta 2003. Muita 

kustannuslaskentajärjestelmiä ei ole käytössä. Järjestelmä on kokonaisratkaisu 

terveydenhuollon organisaation kustannuslaskentaan. Se sisältää lähtötietojen ja 
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määrittelyjen lataustoiminnallisuuden vakioidusta lähtötietokantarajapinnasta, 

kustannuspaikkakohtaisen kokonaiskustannuslaskennan, välisuoritteiden 

yksikkökustannuslaskennan, välisuoritteiden hinnoittelutoiminnallisuuden sekä 

raportointirajapinnan. Konserni vastaa kustannuslaskennan linjauksista, koordinoinnista 

ja aikataulutuksesta. Varsinainen kustannuslaskentatyö tehdään vastuualueilla yhteisen 

ohjeistuksen avulla. Kokonais- ja välisuoritelaskenta suoritetaan vastuualueilla, jotta 

kunkin vastuualueen erityispiirteet voidaan ottaa huomioon ja kustannusten 

kohdistamisessa pystytään noudattamaan aiheuttamisperiaatetta.  

 

”Kustannuslaskennan tavoitteena on tuottaa luotettavaa ja läpinäkyvää kustannustietoa 

välisuoritteiden tuottamiskustannuksista palveluiden hinnoittelua varten.” (Controller, 

konserni 2016, Taloussuunnittelija, liikelaitos 2016 & Vastuuyksikön päällikkö, liikelaitos 

2016) 

 

Kustannuslaskennan tuottamaa tietoa käytetään siis hinnoittelun perustana. 

Kustannuslaskenta toteutetaan jälkilaskentana eli se perustuu edellisen vuoden 

tilinpäätöstietoihin. Tulevaisuudessa on mahdollista, että välisuoritekustannukset 

lasketaan myös budjetoitujen kustannusten ja suoritemäärien perusteella (ennakko-

laskenta) ja laskenta uusitaan useammin. Jälkilaskennalla toteutettavan 

kustannuslaskennan kustannusaineisto muodostetaan kuntamaksajan näkökulmasta ja 

siitä vähennetään joko automaattisesti tai manuaalisesti kaikki kustannuserät ja saadut 

muut tulot, joita ei ole tarkoitus kattaa tuotehinnoilla. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi 

asiakasmaksutulot, EVO-tuotot (erityisvaltionosuus) ja –kustannukset, kalliit lääkkeet ja 

–tarvikkeet sekä muut potilaskohtaisesti läpilaskutettavat erät ja 

potilasvahinkovakuutusmaksut.  

 

Kustannuslaskennassa kustannukset kohdistetaan suoritteille ja tuotteille 

aiheuttamisperiaatteen mukaan. Organisaatiossa yksikkökustannukset lasketaan 

seuraaville välisuoritteille: hoitopäivät, poliklinikkakäynnit, konsultaatiokäynnit, 

leikkaustoimenpiteet, muut hoitotoimenpiteet, kuvantamis-, laboratorio- ja 

patologiantutkimukset sekä fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset. 
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Kustannuslaskennassa lasketaan välisuoritteita tuottavien kustannuspaikkojen 

kokonaiskustannukset ja edelleen kustannuspaikkojen tuottamien välisuoritteiden 

yksikkökustannukset, kun suoritemäärät ja kustannuspaikan käyttämät resurssit 

tunnetaan. Kuviossa 9 on kuvattu kustannuslaskentaprosessin vaiheet. Vuosittain 

toteutettavan kustannuslaskennan tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman 

todenmukaista kustannustietoa eri välisuoritteiden kustannuksista hinnoittelua varten.  

 
Kuvio 9. Kustannuslaskentaprosessi (Controller, konserni 2016) 

 

Kokonaiskustannuslaskentavaiheessa lasketut kustannukset siirtyvät 

välisuoritelaskennan pohjatiedoksi. Välisuoritteiden tuottamisessa tarvittavat resurssit 

kuten henkilöstö, tarvikkeet, laitteet ja tilat kohdistetaan ensin vastuuyksiköille ja sen 

välisuoritekustannuslaskennassa välisuoritteille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 

Henkilöstömenot muodostavat noin puolet toimintakuluista ja kustannuslaskennan 

tulosten takia erityisesti henkilöstömenojen tarkka kohdentaminen on tärkeää. Lisäksi 

erityisosaamisesta ja –valmiuksista aiheutuvat kustannukset on kohdistettava 

laskennassa tätä erityisosaamista ja/tai –kapasiteettia vaativiin välisuoritteisiin. Näitä 

kustannuksia ei vyörytetä muille välisuoritteille, koska sen seurauksena muille 

välisuoritteille kohdistuisi liikaa kustannuksia ja suoritteiden yksikkökustannukset 

muodostuisivat todellisuutta korkeammiksi. Suoritekohtaisessa kustannuslaskennassa 

pääkustannuspaikkojen kustannukset (henkilöstö, tarvikkeet, laitteet, tilat ja yleis- tai 

muut kulut) kohdistetaan välisuoritteille joko suorilla ja epäsuorilla kohdistuksilla tai RVU 

(relative value unit) -kertoimilla. Suoritekohtainen kustannuslaskenta toteutetaan joko 

lisäys- tai toimintolaskennalla.  
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Välisuoritekustannuslaskennan jälkeen analysoidaan tulokset ja tehdään 

välisuoritehinnoittelu. Välisuoritehinnoittelu perustuu jälkilaskettuihin täyskatteellisiin 

välisuoritekustannuksiin, arvioituun kustannustasonmuutokseen (2-3 vuoden muutos) 

sekä ennakoituihin toiminnallisiin muutoksiin tuotantokustannuksissa ja -määrissä. 

Valmiit välisuoritehinnat ladataan koodistopalvelimelle, josta ne poimitaan edelleen 

tuotehinnoitteluun ja myyntilaskutusjärjestelmään. Kustannuspaikkakohtaista 

kokonaiskustannuslaskentaa seuraa välisuoritteiden yksikkökustannusten laskenta. Osa 

kustannuspaikoista ja niiden välisuoritteista voidaan laskea jakolaskennalla, kun taas 

kustannuspaikat, jotka tuottavat laajaa kirjoa välisuoritteita voidaan laskea kolmella eri 

menetelmällä:  

• Perinteinen, suora kohdentaminen (yleisin) 

• Toimintopohjainen laskenta (käytössä yhdessä liikelaitoksessa) 

• Relative Value Units (RVU) –laskennalla, joka on aiemmista laskentatuloksista 

muodostettuihin painokertoimiin perustuva laskentamenetelmä (muutamien 

yksiköiden käytössä, joiden toiminta pysynyt ennallaan)  

 

Vuosittaista laskentaa ovat toteuttamassa sekä operatiivisesta hoitotyöstä vastaavia että 

taloudesta vastaavia henkilöitä. Sovelluksen käyttöä kuvaavat seuraavat volyymitiedot:  

• pääkustannuspaikkoja n. 700 ja apukustannuspaikkoja n. 600 

• kustannuslaskennassa nykyisellään syntyviä kustannusrivejä on yli 238 000 

• välisuoritehinnastossa on yli 26 000 välisuoritehintaa  

• hinnoiteltavia tuotteita on yli 1 000 kpl, joista DRG-tuotteita (DRG= Diagnosis-

related group eli potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmä) on n. 800 kpl 

• jokaisella sairaanhoitoalueella ja tulosyksiköllä on omat tuotehinnastot ! 

nykyisissä tuotehinnastoissa on yli 5 000 tuotehintaa 

• kustannuslaskentaan osallistuvia kustannuslaskijoita ja taloussuunnittelijoita 

on n. 30 henkilöä.  

 

Kustannuslaskennan suorittamisessa on havaittu muutamia ongelmia. Tällä hetkellä 

aineistojen lataukseen tarvitaan ohjelmistontoimittaja eikä pääkäyttäjä voi itsenäisesti 
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suorittaa latauksia. Aineistojen lataaminen ja uudelleen lataaminen kestävät nykyisin 

liian kauan. Laskenta on myös vaikeasti toistettavaa ja laskentaympäristö rakennetaan 

vuosittain uudelleen. Järjestelmän käyttö on jäykkää, muun muassa prosessin aikana 

ilmeneviä toiminnallisia muutostarpeita on vaikea huomioida, koska järjestelmä 

edellyttäisi uusintalatauksen, jolloin jo tehty työ häviää. Lisäksi järjestelmään tehdyistä 

muutoksista ei jää tietoja.  

 

”Jos kirjanpidon kustannuksia korjataan ei jää tietoa/jälkeä että tietoja on muutettu – 

audit trail puuttuu.” (Taloussuunnittelija, liikelaitos 2016) 

 

Myös simulointien toteuttaminen on työlästä, koska kustannuslaskennan lähtöaineistoja 

ei voi päivittää vuoden mittaa tai tarkistaa, miten välisuorite- tai tuotehinnat muuttuisivat 

päivitetyillä kustannus-, suorite- ja hintatiedoilla. Yksikkökustannusten, välisuorite- ja 

tuotehintojen sekä outlier-rajojen laskennan tulisi olla dynaamista, eikä ainoastaan 

aineistojen alustuksissa tehtävää, jolloin erilaiset uusintalaskelmat onnistuisivat vuoden 

mittaan. Tähän on pyritty panostamaan viimeaikaisessa kehitystyössä. Järjestelmässä 

ei voi tehdä monimutkaisempaa laskentaa, joten laskenta vaatii excelissä erikseen 

laskemista.  

 

”Järjestelmässä ei voi tehdä laskentaa vaan laskenta vaatii paljon käsityötä excelissä.” 

(Taloussuunnittelija, liikelaitos 2016) 

 

Raportointiominaisuuksissa on myös puutteita, sillä raportointi ei mahdollista eri 

laskelmien analysointia ja vertailua muihin vastaaviin yksiköihin, kuten suoritekohtaisten 

yksikkökustannusten tai tuotehintojen sisällöllistä vertailua. Tällä hetkellä vertailua 

välisuoritteiden sisällön osalta pystytään tekemään rinnakkaisessa ohjelmassa. 

Vertailumahdollisuutta kehitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä tuotekustannukset on 

mahdollista avata vain välisuoritekustannustasolle, mutta ei kustannuslajitasolle. 

Porautuminen aina tuotehinnasta kustannuslajitasolle asti olisi ihanteellista. Kaikkia 

edellä mainittuja osa-alueita, joissa on havaittu puutteita kehitetään jatkuvasti 

yhteistyössä toimittajan kanssa.  
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”Kustannuslaskennan ja hinnoittelun prosessit ovat kiinteä osa toiminnan ja talouden 

suunnitteluprosessia ja ne seuraavat taloussuunnittelun vuosikelloa.” (Controller, 

konserni 2016) 

 

Vuosikello käynnistyy loka-helmikuussa suoritetietojen poiminnalla ja esikäsittelyllä. 

Maalis-huhtikuussa tehdään kustannuspaikkalaskenta ja huhti-toukokuussa 

välisuoritteiden suoritekustannuslaskenta. Toukokuussa suoritekustannuslaskennan 

lopuksi lasketaan välisuoritehinnat. Välisuoritehinnat siirretään muiden järjestelmien 

käyttöön ja elo-syyskuussa tehdään seuraavaa vuotta koskeva tuotehinnoittelu ja 

tuotekohtainen palvelusuunnitelma. Tuotekohtainen palvelusuunnitelma sisältyy 

kuntayhtymän lakisääteiseen talousarvioon. 

3.3 Kustannuslaskennan nykytilanne 

Ensimmäinen haastatelluista organisaatioista käyttää perinteistä kustannuslaskentaa. 

Kustannuslaskennan tuottamaa tietoa käytetään hinnoittelun perustana.  

 

”Kustannuslaskennan avulla saadaan tietoa siitä mihin kohteisiin hinnaston muutokset 

viedään ja mitkä ovat hinnaston tavoitteet, esim. kannattamattomat tuotteet.” 

(Taloussuunnittelija, Liikelaitos 2016) 

 

Kustannuslaskennan avulla saadaan tietoa mihin kohteisiin hinnastoon vaadittavat 

muutokset tehdään ja miten hinnastolle asetetut tavoitteet toteutetaan, muun muassa 

kannattamattomien tuotteiden hinnoittelu. Kustannuslaskennan tietoja hyödynnetään 

pääsääntöisesti hinnoittelussa, mutta myös uusien tuotteiden kohdalla ja 

investointilaskelmissa.  

 

”Toimintolaskenta ei ole nyt käytössä, mutta se toimisi yksiköissä, jossa on erilaisia 

tutkimuksia.” (Taloussuunnittelija, Liikelaitos 2016) 

 

Toimintolaskenta ei ole liikelaitoksessa käytössä, mutta sen nähtäisiin toimivan 

erityisesti yksiköissä, joissa on erilaisia tutkimuksia kuten paljon edullisia tutkimuksia ja 



34 
 

vähän kalliita tutkimuksia. Muutama vuosi sitten organisaatiointegraatiossa, 

liikelaitokseen integroitui muutama yksikkö, jotka käyttivät toimintolaskentaa. 

Toimintolaskennasta näiden yksiköiden kohdalla kuitenkin luovuttiin, koska 

kohdennusperiaatetta ja toimintaa ei tunnettu riittävästi toimintolaskennan käyttöä 

varten. 

 

Tulevaisuuden kustannuslaskennan kehittämistarpeet perustuvat lähinnä kustannusten 

oikeanlaiseen kohdentamiseen. Kustannuslaskentaa ei nykyisin tehdä 

toimintolaskennan periaattein, mutta sillä voisi saada kustannukset paremmin 

kohdistettua. Tällä hetkellä on hyödynnetty aikaperusteista kustannuslaskentaa 

laskettaessa käytettyä ja käyttämätöntä kapasiteettia.  

 

”Titania tunnit sisältää koko työvuoron ajan eli tauot ja poissaolot sisältyvät käytettävissä 

olevaan kapasiteettiin. Noin 50% on laskennan mukaan kapasiteetistä käytetty 

kuvaustoimintaan. Kun tähän lisätään arvio n. 10% työajasta meeting-toimintaan 

saadaan käytetyksi kapasiteetiksi n. 60% käytettävissä olevasta kapasiteetista. 

(Projektipäällikkö, Liikelaitos 2016) 

 

Resurssimittariin on määritelty henkilötyön osuus ja sitä verrataan toteutuneeseen 

työaikaan. Laskelman mukaan käyttämättömän kapasiteetin osuus on noin 40 

prosessia.  

 

Toinen haastatelluista organisaatioista hyödyntää kustannuslaskennassa 

toimintolaskentaa. Toimintolaskenta toteutetaan jälkilaskentana ja vuosittain toimipisteitä 

valitaan kustannuslaskentaan, niin että 80 prosentin peitto saavutetaan.  

 

”Vuosittain valitaan eri toimipisteitä mukaan toimintolaskentaan, niin että 80% peitto 

tavoitetaan. Vaatii paljon työtä ja askartelua miten eri tuotteet/välineet jaetaan 

toiminnoille.” (Vastuuyksikön päällikkö, Liikelaitos 2016) 
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Toimintolaskennan tuottamaa tietoa hyödynnetään pääasiassa hinnoittelupäätöksissä 

sekä toimipisteiden välisessä vertailussa. Järjestelmän käyttö on hieman hankalaa ja 

sekaannukset järjestelmässä ovat mahdollisia, joten oikeuksia tietojen muuttamiseen on 

rajoitettu. Kustannuslaskennan tuottamaa tietoja hyödyntävät yksiköt sekä vastuualue- 

ja linjajohtajat, jotka päättävät mahdollisista hinnoittelumuutoksista. Tulevaisuuden 

tarpeita ei toimintolaskennan kehittämiseen ole määritelty. Organisaatiossa on tällä 

hetkellä paljon muutoksia, joten RVU-pisteitä saatetaan hyödyntää ensi vuonna 

kustannuslaskentaa helpottamaan. 

3.4 Kustannuslaskennan ja toimintolaskennan hyödyntäminen 
prosessijohtamisen tukena 

Ensimmäisessä haastatelluista organisaatioista yhteistyötä kustannuslaskennan 

läpikäymiseksi toteutetaan säännöllisesti talousosaston, vastuualuejohtajien ja 

prosessinomistajien kanssa. Kustannustietoja vertaillaan myös eri toimipisteiden 

kesken. Arvioitaessa potentiaalisia kehitys- ja parannuskohteita, hyödynnetään muun 

arvioinnin lisäksi kustannuslaskennan tuottamaa tietoja kustannusten läpinäkyvyyden 

kautta. Kustannuslaskentaa voisi myös hyödyntää systemaattisemmin arvioitaessa 

kehityskohteita sekä arvioitaessa Lean-kehitystyön kustannusvaikutuksia.  

 

Kustannuslaskennan tuottamaa tietoa ei ole hyödynnetty Lean-kehitystyössä, mutta sitä 

voisi. Ja toimintolaskennan myötä hyödynnettävyys olisi varmasti vielä parempi. 

(Taloussuunnittelija, Liikelaitos 2016) 

 

Kustannuslaskentaan tehdään muutoksia toiminnan muutosten myötä, mutta vielä ei ole 

Lean-kehitystyön myötä muutettu kustannuslaskennan tietoja. 

Kustannuslaskentajärjestelmän pienellä muokkaamisella olisi myös saatavissa 

euromääräisiä tuloksia Lean-kehitystyön vaikutuksista. Kuten jo edellisessä 

kappaleessa mainittiin aikaperusteista toimintolaskentaa on hyödynnetty 

resurssisuunnittelussa sekä Lean-kehitystyössä. 
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”Muutokset kuvauksiin käytettävästä ajasta viedään laskentaan. Aikaperusteisen 

resurssilaskennan osalta tehdään yhteistyötä.” (Taloussuunnittelija, Liikelaitos 2016) 

 

Tulevaisuudessa suurempi painoarvo tulisi olla resurssien käytön ja käyttämättömyyden 

kehittämisessä. Kustannuslaskennan tuottamaa tietoa ei ole toistaiseksi hyödynnetty 

prosessien kehittämisessä ja Lean-menetelmän käytössä eikä suorituskyvyn 

mittaamisessa. Kustannustietoa voisi kuitenkin hyödyntää  ja jos käytössä olisi 

toimintolaskenta, niin hyödynnettävyys olisi vielä parempaa. Kustannuslaskennan 

tuottamaa tietoa ei nähdä niin oleelliseksi suorituskyvyn mittaamisessa, vaan pääpaino 

mittaamisessa on saatavuuden ja läpimenoaikojen mittaamisessa. Sen sijaan 

aikaperusteista toimintolaskentaa on hyödynnetty resurssienkäytön laskentavälineenä.  

 

”Suurempi painoarvo tulisi tulevaisuudessa olla resurssien käytön / käyttämättömyyden 

osalta.” (Projektipäällikkö, Liikelaitos 2016) 

 

Resurssilaskennalla pyritään työkuorman tasaamiseen ja ennakointiin tarvittavasta 

resursoinnista, kuten kesän resursointi. Aikaperusteisen toimintolaskennan variaatio 

käytetyn kapasiteetin osalta on kuitenkin niin suurta, että se haittaa laskelmien 

luotettavuutta.  

 

Toisessa haastatelluista organisaatioista systemaattista yhteistyötä toimintolaskennan 

hyödyntämisen ja prosessienkehittämisen välillä ei ole. Kustannuslaskennan parissa 

työskentelevät ja Lean-kehitystyötä tekevät työskentelevät omilla vastuualueillaan, eikä 

kustannuslaskennan tietoja hyödynnetä Lean-kehittämisessä.  

 

”Lean projektissa tarvittavat mittaukset ja numeeriset analysoinnit tehdään erikseen.” 

(Vastuuyksikön päällikkö, Liikelaitos 2016) 

 

Lean-projekteissa tarvittavat mittaukset ja numeeriset tiedot analysoidaan erikseen. 

Toimintolaskennan tuottamaa tietoa hyödynnetään arvioitaessa kehityskohteita, kun 
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vastuualuejohtajat vertaavat eri toimipisteitä keskenään ja näiden vertailujen pohjalta 

päätetään mahdollisista kehittämistoimenpiteistä. 

 

”Vastuualue/linjajohtajat vertaavat eri toimipisteitä, joiden pohjalta päätetään mahdollista 

kehittämistoimenpiteistä.” (Vastuuyksikön päällikkö, Liikelaitos 2016) 
 

Toimintolaskennan tuottamaa informaatiota ei kuitenkaan systemaattisesti hyödynnetä 

arvioitaessa potentiaalisia kehitys- ja parannuskohteita. Suorituskyvyn mittaaminen 

keskittyy viiveisiin ja ajallisiin mittareihin kuten  palveluiden saatavuuteen, joten 

kustannuslaskennan tietoja ei ole suorituskyvyn mittaamisessa juurikaan hyödynnetty.  

Taloudellinen näkökulma keskittyy asiakkaiden suuntaa, miten hintoja voidaan alentaa 

sekä tuottavuutta parantaa.  

3.5 Työn tulokset ja jatkotoimenpide-ehdotukset 

Kustannuslaskennan tuottamaa tietoa hyödynnetään tällä hetkellä lähinnä hinnoittelussa 

ja jonkin verran eri toimipisteiden benchmarkigissa. Kustannuslaskentaa ja prosessien 

kehittämistyötä tekevät omat tiiminsä, jotka toimivat omilla vastuualueillaan eikä 

kustannustietoja systemaattisesti hyödynnetä arvioitaessa ja kehitettäessä prosesseja. 

Kustannustietojen ja niiden muodostumisen hyödyntäminen voisi olla läpinäkyvämpää 

niin prosessien kehittämisessä kuin muussakin toiminnassa.  Toimintolaskenta tarjoaisi 

perinteistä kustannuslaskentaa paremman työkalun kustannusten selvittämiseen 

aiheuttamisperiaatteen mukaan, jolloin kustannustiedot olisi hyödynnettävissä 

paremmin. Toimintolaskenta tarjoaa myös laajemmin mahdollisuuksia prosessien 

kehittämiseen verrattuna perinteiseen kustannuslaskentaan. Lisäksi toimintolaskennan 

tuottamaa tietoa voitaisiin hyödyntää enemmän organisaation operatiivisessa ja 

strategisessa päätöksenteossa (kts kuvio 1).  Tällöin olisi mahdollista ainakin osin 

käyttää läpinäkyvämmin kustannustietoa prosessiparannuksissa. Kustannuslaskennan 

toteuttaminen on nykyiselläänkin työläs prosessi, joten sen antaman tiedon 

hyödyntäminen myös muussa kuin hinnoittelupäätöksissä olisi tarpeen. Toisaalta 

organisaation pääpaino mittaamisessa on palveluiden saatavuudessa ja 

läpimenoajoissa, joten kustannustiedon käyttö on vähäisempää koska toimintaa 
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pääsääntöisesti ohjaavat muut mittarit. Tulevaisuudessa tämä saattaa kuitenkin 

muuttua, muun muassa sosiaali- ja terveysuudistuksen myötä. Pihlajalinnan 

toimitusjohtaja (Helsingin Sanomat 2016) kommentoi nykyistä suunnitelmaa, jossa 

hänen mukaansa maakunnalliset monopolit vesittävät kilpailun ja rajoittavat potilaiden 

valinnanvapautta. Jos sosiaali- ja terveysuudistus lisää esimerkiksi kilpailua 

terveyspalveluiden tuottajien kesken, tulee myös vaatimus kustannustietoisuudesta 

nousemaan.  

 

Aikaperusteisen toimintolaskennan rakentaminen on helpompaa ja edullisempaa kuin 

perinteisen toimintolaskennan, joten sen käytöstä voisi kokonaisuus huomioiden olla 

paremmin saavutettavissa hyötyjä. Aikaperusteista toimintolaskentamallia on toisessa 

organisaatiossa jo rakennettu resursoinnin arviointiin ja sen laajempaa hyödyntämistä 

prosessien kehityskohteiden arvioinnissa kannattaa tulevaisuudessa hyödyntää. 

Laskelmat osoittavat, että käyttämätöntä kapasiteettia on noin 40 prosenttia. Laskelman 

luotettavuutta kuitenkin epäiltiin suuren variaation vuoksi, joten laskelman 

todenmukaisuutta tulisi tarkistaa ja arvioida kuinka sen antamaa tietoa voidaan 

hyödyntää. Kuitenkin tällä hetkellä tämä 40 prosentin kustannus jää kohdistamatta. 

Onko se todella käyttämätöntä kapasiteettia vai mihin kyseinen resurssi kohdistuu?  

 

Toimintolaskennan mahdollisuudet tunnistetaan osin, mutta laajempaa hyödyntämistä ei 

toistaiseksi ole. Toimintolaskennan rakentaminen ja ylläpito on työlästä ja kallista, joten 

on tarkkaan arvioitava mikä laskennan todellinen tarve on ja mitkä ovat saavutettavissa 

olevat hyödyt. Jos toimintolaskentaa lähdetään kehittämään, kannattaa se nivoa 

toiminnankehittämisen yhteyteen ja tueksi. Toimintolaskennan erityispiirteet tukevat 

osaltaan sitä, että laskentamalli sopisi tarkasteltavaan terveydenhuolto-organisaatioon. 

Toimintolaskennan erityispiirteitä ovat sen soveltuminen erityisesti organisaatioihin, 

joiden toiminta on monimutkaista ja sisältää runsaasti erilaisia tuotteita ja palveluita sekä 

monivaiheisia ja keskenään erilaisia tuotanto- ja palveluprosesseja. Lisäksi 

toimintolaskennasta hyötyvät yleensä eniten organisaatiot, joissa yleiskustannusten 

osuus on suuri ja niiden kohdentamista tuotteille ja palveluille sekä asiakkaille pidetään 

tärkeänä. Toimintolaskennan ja -johtamisen menestyminen perustuu tiedon 
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hyödyntämiseen siten, että yritys pystyy niiden avulla määrittelemään organisaatiolle 

strategiat, paremman tuote- ja palvelusuunnitelman sekä vähentämään toimintojen 

hukkaa. 

  

Toimintolaskennan ja -johtamisen avulla pyritään muun muassa ei-lisäarvoa tuovien 

toimintojen eliminointiin, joten Lean-menetelmän ja toimintolaskennan periaatteet 

tukevat toisiaan. Toisaalta voidaan myös todeta, että Leanin ja toimintolaskennan välillä 

on hienoista ristiriitaa. Leanin tarkoitus ei ole korostaa kustannusten alentamista, vaan 

niin yleensä tapahtuu kun karsitaan hukkaa ja lisätään asiakkaalle arvoa tuottavan työn 

osuutta prosessissa. Näin ollen kustannukset eivät yleensä ole tai eivät saisi olla ajuri 

Lean-kehittämistyölle ja tämän vuoksi kustannuslaskenta-ajattelu ei suoraan sovi Lean-

kehitystyöhön. Suurin hyöty kustannuslaskennan tuottaman tiedon hyödyntämisestä 

Lean-kehitystyössä saavutetaan arvioitaessa potentiaalisia kehitys- ja parannuskohteita 

sekä prosessikehityksen taloudellisia vaikutuksia. Voidaan todeta kustannuslaskennan 

tukevan ainakin Lean-kehitystyön kohdentamista ja tuloksien arviointia.   
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkielman tavoitteena on ollut tutkia toimintolaskennan käyttöä ja hyödyntämistä 

prosessijohtamisen tukena julkisen sektorin terveydenhuoltoalalla. Julkishallinnon 

kustannuslaskentaan kohdistuu nykypäivänä paineita erilaisten markkinamallien käytön 

lisääntymisen myötä. Paine kohdistuu erityisesti kuntasektoriin sekä sosiaali- ja 

terveyspalveluihin. (Näsi, S. 2011, 103) Kun kustannuslaskentaa käsitellään 

prosessijohtamisen tukena, puhutaan silloin toimintolaskennan soveltamisesta 

(Järvenpää, M., Partanen, V. & Tuomela, T. 2005, 80-84). Toimintolaskentaa on 

hyödynnetty pääsääntöisesti tuotteiden kustannuslaskennassa, mutta yhä useammat 

yritykset ovat havainneet toimintolaskennan kyvyn tunnistaa kustannusten 

vähentämismahdollisuuksia (Sievinen, M. & Tornberg, K. 2002, 15.1). Tehokkain tapa 

hallita kustannuksia terveyspalveluissa olisi hallita kustannuksia koko potilaan 

hoitoprosessin ajalta (Kaplan, R. & Witkowski, M. 2014, 377). Tutkielma rakentui 

teoriaosasta, jossa käsitellään toimintolaskennan ja aikaperusteisen toimintolaskennan 

sekä toimintojohtamisen keskeisiä piirteitä. Lisäksi tutkielman teoriaosassa käsitellään 

prosessijohtamista suorituskyvyn mittaamisen ja johtamisen näkökulmista sekä Lean-

menetelmää prosessien kehittämisessä.  

 

Toimintolaskennan avulla pyritään luomaan parempi ymmärrys tuotteiden ja palveluiden 

todellisista kustannuksista ja kannattavuudesta, joiden pohjalta voidaan tehdä 

luotettavampia päätöksiä. Aikaperusteisen toimintolaskennan käyttöönotto on kevyempi 

prosessi kuin perinteisen toimintolaskennan. Samalla aikaperusteinen toimintolaskenta 

ottaa askeleen kohti prosessien kuvaamista, tunnistamalla jokaisen toiminnon 

kustannukset prosessissa (Siegele, J. 2014, 412). Kaplanin et al. (2014, 371) mukaan 

aikaperusteisen toimintolaskennan käyttö mahdollistaa muun muassa hoidettavien 

potilaiden kustannusten laskemisen tarkasti, johdon huomion kiinnittämisen kalliiden ja 

tehottomien prosessien kehittämiseen, kannustaa kapasiteetin käyttöasteen 

parantamiseen sekä säästää kustannuksia. Toimintolaskennan tuottamaa informaatiota 

käytetään laajasti hyväksi toiminnan jatkuvassa parantamisessa sekä arvioidessa 

prosessien suorituskykyä. Toimintolaskenta luo kausaalisen yhteyden resurssiajureista 

laskentakohteille mittaamalla prosessin kustannuksia ja suorituskykyä toiminnoille 
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(Alsmadi et al. 2013, 910). Tunnistamalla tuotteiden kustannukset ja hinnat, poistamalla 

ei-lisäarvoa tuottavia toimintoja sekä lyhentämällä läpimenoaikaa voidaan saavuttaa 

tuote-, palvelu- ja prosessiparannuksia (Gupta, M. & Baxentale, S. 2008, 5). 

Toimintojohtaminen koetaan hyvänä prosessien uudelleensuunnittelun ja jatkuvan 

parantamisen välineenä. Prosessien kehittämiselle ominaista on, että kaikki toiminnot ja 

prosessit analysoidaan, jolloin havaitaan mitkä niistä tuottavat lisäarvoa ja mitkä 

toiminnot voidaan suorittaa tehokkaammin tai eliminoida. (Järvenpää et al. 2005, 84) 

 

Prosessijohtamisen taustalla on ajatus siitä, miten organisaatio luo arvoa asiakkaalle. 

Prosessiajattelu kohdistaa huomion suoraan toimintaan. (Laamanen, K. & Tinnilä, M. 

2009, 10-14) Prosessilähtöisessä toimintatavassa keskeistä ei ole yksittäisen 

toimenpiteen tai operaation tehokas ja laadukas suorittaminen, vaan kokonaisuuden 

sujuminen tarkoituksenmukaisella tavalla. Onnistumista mitataan muun muassa 

suorituskyvyn mittareilla ja asiakastyytyväisyydellä. (Lillrank, P., Kujala, J. & Parviainen 

P. 2004, 92-93) Nykypäivän menestysyritysten toiminnan tärkeiksi ohjausvälineiksi 

mainitaan muun muassa suorituskyvyn mittaus, toimintolaskenta ja toimintojohtaminen. 

Suorituskyvyn mittaamisella pyritään ohjaamaan organisaatiota jatkuvaan toiminnan 

parantamiseen. (Alhola 2008, 87)   

 

Terveydenhuolto-organisaatioissa on yleistynyt prosessien kuvaaminen ja kehittäminen 

sekä kustannusten määrittäminen tehokkuuden, hinnoittelun ja potilaan hoitoketjun 

kehittämiseksi (Siegele, J. 2014, 413). Lean-menetelmän avulla pyritään etsimään 

jatkuvasti vähemmän hukkaa tuottava toimintatapa sekä luomalla asiakkaalle enemmän 

arvoa. Lean-menetelmä muodostuu viisivaiheisesta prosessissa, jossa lähdetään 

liikkeelle tunnistamalla toiminnasta arvoa lisäväät ominaisuudet. Tämän jälkeen 

tunnistetaan arvovirta ja varmistetaan toimintojen virtaus. Neljännessä vaiheessa 

pyritään siihen, että asiakas ikään kuin vetää tuotteen tai palvelun prosessin läpi. 

Viimeisessä vaiheessa kehitetään prosessia kohti täydellistä. Lean perustuu jatkuvaan 

parantamiseen, joten viisivaiheinen prosessi alkaa aina uudelleen. (Nave, D. 2002, 73-

75) 
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Tutkielman empiria osassa tarkasteltiin haastattelututkimuksen avulla julkisen 

terveydenhuoltoalan kustannuslaskennan ja toimintolaskennan käyttöä ja hyödyntämistä 

prosessijohtamisen tukena. Tällä hetkellä kustannuslaskennan tuottamaa tietoa 

hyödynnetään lähinnä hinnoitteluun. Toinen haastatelluista liikelaitoksista hyödyntää 

perinteistä kustannuslaskentaa ja toinen toimintoperusteista kustannuslaskentaa. 

Kustannuslaskentaa ja prosessienkehittämistä tekevät tiimit toimivat omilla 

vastuualueillaan, joten kustannustietoja ei systemaattisesti hyödynnetä arvioitaessa 

potentiaalisia kehityskohteita eikä prosessien kehittämisessä. Kyseisten 

organisaatioiden pääpaino mittaamisessa on palveluiden saatavuudessa ja 

läpimenoajoissa, joten kustannustieto ei ole määräävä ajuri toiminnanohjauksessa. 

Toimintolaskennan avulla kustannusten selvittäminen aiheuttamisperiaatteen mukaan 

olisi tarkempaa, jolloin kustannustietoja olisi mahdollista hyödyntää laajemmin 

päätöksenteon tukena. Aikaperusteista toimintolaskentaa on toisessa organisaatiossa jo 

hyödynnetty arvioitaessa resursointia. Aikaperusteisen toimintolaskentamallin 

rakentaminen on kevyempää kuin perinteisen toimintolaskennan, joten kyseisen mallin 

laajempi hyödyntäminen voisi tukea prosessiparannuksia.  

 

Toimintolaskennan erityispiirteet tukevat sitä, että toimintolaskenta sopii 

terveydenhuolto-organisaatioon kustannuslaskentamalliksi. Toimintolaskennan ja 

toimintojohtamisen menestyminen perustuu tiedon hyödyntämiseen, siten että yritys 

pystyy niiden avulla määrittelemään organisaatiolle sopivat strategiat, paremman tuote- 

ja palvelusuunnittelun sekä vähentämään toiminnoissa tapahtuvaa hukkaa. Lean-

menetelmä perustuu hukan eliminointiin prosessista, joten toimintolaskennalla ja Lean-

menetelmällä on paljon yhteistä. Lean-kehitystyössä suurin hyöty kustannuslaskennan 

ja toimintolaskennan tuottamasta tiedosta saavutetaan arvioitaessa potentiaalisia 

kehitys- ja parannuskohteita sekä arvioitaessa prosessikehityksen taloudellisia 

vaikutuksia. Voidaan todeta kustannuslaskennan tukevan Lean-kehitystyön 

kohdentamista ja tuloksien arviointia.  

 

Tutkielman tulokset osoittavat, että kustannustiedon laajemmalle ja läpinäkyvälle 

hyödyntämiselle prosessien kehittämisessä sekä muussa toiminnassa on tarvetta. 
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Kustannuslaskenta on nykyisellään työläs prosessi, joten tiedon hyödyntäminen myös 

muussa kuin pääsääntöisesti hinnoittelussa voisi olla tarpeen. Tutkielman rajoitteet 

kohdistuvat empiriaosaan. Tutkielmassa tulisi tarkastella useampaa organisaatiota, jotka 

käyttävät toimintolaskentaa, jotta vaikuttavampia johtopäätöksiä toimintolaskennan 

käytön kokonaishyödyistä voitaisiin tehdä. Toimintolaskentamallin rakentaminen on 

työläs ja kallis prosessi, joten kokonaishyödyt tulee arvioida tarkkaan. 

Jatkotutkimusaiheet liittyisivät tutkimaan laajemmin organisaatioita, jotka käyttävät 

toimintolaskentaa ja mitä tietoja he hyödyntävät päätöksenteon tueksi.   
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LIITE 1. Haastattelukysymykset 
Kustannuslaskenta ja toimintolaskenta 
 

2. Millaista kustannuslaskentajärjestelmää liikelaitoksessa nykyisin käytetään? 

a. Onko käytössä useampia kustannuslaskentamenetelmiä? Jos on 

useampia, niin miksi? 

b. Onko kustannuslaskentajärjestelmä oma järjestelmänsä vai osa toiminnan 

ohjausjärjestelmää/järjestelmiä? 

 

3. Milloin kyseinen kustannuslaskentajärjestelmä on rakennettu?  

a. Mikä oli keskeinen valintaperuste? 

b. Mikä oli kustannuslaskennan kohteena kun otitte järjestelmän käyttöön? 

c. Onko kustannuslaskentajärjestelmän käyttöä laajennettu käyttöönoton 

jälkeen? 

 

4. Miten nykyinen kustannuslaskentamalli toimii ja tuottaako se tietoa 

oikeanlaisessa muodossa?  

a. Mikä on hyvää nykyisessä kustannuslaskentamallissa? 

b. Missä on puutteita ja minkälaisia puutteita? Onko tieto helposti 

ymmärrettävää? 

 

5. Mihin toimintolaskennan tuottamaa tietoa käytetään? 

a. Kuka tietoja käyttää? 

b. Mihin tietoja käytetään? 

c. Milloin kustannuslaskennasta saatava tieto on käytettävissä? 

d. Miten usein toimintolaskennan antamia tietoja hyödynnetään? 

e. Mitä hyötyjä toimintolaskennan käytöstä on havaittu? 

f. Mitä puutteita toimintolaskennan käytöstä on havaittu? 

 

6. Millaisia tulevaisuuden tarpeita/toiveita kustannuslaskennan ja toimintolaskennan 

kehittämiseen liittyy? 



 
 

a. Lyhyellä aikavälillä? 

b. Pitkällä aikavälillä? 

 
 
Kustannuslaskenta/toimintolaskenta, prosessien kehittäminen ja Lean-menetelmä 
 

1. Millainen yhteistyö talousyksiköllä ja toiminnankehittämisestä vastaavilla henkilöillä 

on? 

1.1 Millaista tietojenvaihtoa yksiköillä on? 

1.2 Onko tapaamisia säännöllisesti ja mitä niissä käsitellään? 

1.3 Käydäänkö kustannustekijöitä säännöllisesti läpi? 

 

2. Miten toimintolaskennan tuottamaa tietoa kustannustekijöistä hyödynnetään 

arvioitaessa potentiaalisia kehitys- ja parannuskohteita? 

2.1 Millaisissa tilanteissa toimintolaskentaa on hyödynnetty arvioitaessa kehitys- ja 

parannuskohteita? 

2.2 Arvioidaanko kehitys- ja parannuskohteita aina myös toimintolaskennan 

tuottaman informaation valossa? 

 

3. Millaisia mahdollisuuksia toimintolaskenta antaa prosessien kehittämiseen? 

3.1 Millaisissa tilanteissa toimintolaskentaa on hyödynnetty prosessien 

kehittämisessä? 

3.2 Hyödynnetäänkö toimintolaskennan tuottamaa informaatiota aina prosessien 

kehittämisessä? 

3.3 Arvioidaanko eri yksiköiden kustannustekijöitä keskenään toimintolaskennan 

avulla? Vaikuttaako tieto prosessiparannusten tavoitetasoon? Onko 

benchmarkingia eri yksiköiden välillä? 

3.4 Miten arvioidaan/lasketaan prosessiparannuksien vaikutus taloudellisesta 

näkökulmasta? Hyödynnetäänkö toimintolaskennan tuottamaa informaatiota? 

 



 
 

4. Miten toimintolaskennan tuottamaa informaatiota hyödynnetään suorituskyvyn 

mittaamisessa? 

 

5. Miten toimintolaskentaa ja Lean-mentelmää hyödynnetään yhdessä? 

5.1 Millaisia hyötyjä on havaittu? 

5.2 Millaisia puutteita/haasteita/ongelmia on havaittu? 

5.3 Miten toimintolaskentaa/toimintojohtamista hyödynnetään jatkuvanparantamisen 

näkökulmasta? 

 
 
 


