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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Työ liittyy kohdeyrityksen omistaman konsernin vaatimaan raportoinnin 

kehittämistoimenpiteeseen, jossa keskitytään konsernin omistamien pohjoismaissa 

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa saman brändin alla 

palveluliiketoimintaa harjoittavien yksiköiden konsernintuloslaskelman 

raportointiperiaatteiden yhtenäistämiseen. Taustasyynä kehitystoimenpiteelle on 

yksiköiden välisessä vertailussa ilmenneet toisistaan poikkeavat 

raportointiperiaatteet kiinteiden tuotannon kulujen tapauksessa, mikä hankaloittaa 

yksiköiden välistä tuloksen vertailua.   

 

Liiketoiminnan johtaminen edellyttää oikea-aikaista, säännöllistä ja luotettavaa 

kannattavuuden raportointia. Kannattavuuden säännöllinen seuranta tuloslaskelmaa 

hyödyntäen on tärkeä laskentatoimen osa-alue, jotta voidaan hyvissä ajoin havaita 

toiminnan kannattavuudessa ilmenevät ongelmakohdat ja siten puuttua niihin 

toimenpitein. Yrityksen johdon ja omistajien tuleekin asettaa raportoinnista 

vastaaville henkilöille selkeät vaatimukset säännölliselle, esimerkiksi kuukausittain 

suoritettavalle, tuloslaskelmaraportoinnille. (Maynard 2005, s. 22-23) 

Konsernituloslaskelmassa on yhdistetty konserniin kuuluvien yritysten 

tuloslaskelmat, joista on vähennetty konserniyritysten välisten liiketapahtumien ja 

voitonjaon vaikutus. Sen avulla pystytään tarkastelemaan konsernin liiketoimintaa 

ja sen kannattavuutta kokonaisuutena suhteessa ulkomaailmaan. (Salmi 2006, s. 86) 

Tyypillisesti tuloslaskelmassa keskitytään menneisyyden ja nykyhetken toiminnan 

kannattavuuden tarkastelemiseen, mutta sitä voidaan hyödyntää myös pohjana 

tulevaisuuden toiminnan kannattavuuden tarkastelemiseksi. Normaalin toiminnan 

kannattavuuden ennustamisen lisäksi voidaan esimerkiksi havainnollistaa 

toiminnassa tapahtuvien muutoksien vaikutusta tulevaisuuden kannattavuuteen. 

(Hofstrand 2009, s. 1)  
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Konsernin vaatima tuloslaskelmaraportointi on merkittävä kohdeyrityksen 

konserniraportoinnin osa-alue, sillä toiminnan tuloksen toteumien raportointia 

suoritetaan läpi vuoden kuukausittain. Lisäksi tuloslaskelmaa hyödynnetään 

säännöllisesti tulevien vuosien budjettien laadinnassa ja kvartaaleittain 

suoritettavissa loppuvuoden ennusteen laatimisessa. Tämän vuoksi on tärkeää 

varmistua yhtenäisistä raportointiperiaatteista eri yksiköiden välillä, jotta 

yksiköiden ja konsernin johto ymmärtää selkeästi kunkin yksikön tuloksen 

muodostumisperiaatteet ja jotta yksiköiden tulokset ovat vertailukelpoisia 

keskenään. 

 

Työ on osa Suomen toimintayksikön vastuulleen ottamaa selvitystyötä 

konsernitulosraportointiin liittyen ja se sisältää kohdeyrityksen näkökulmasta 

laaditun ehdotuksen tuotannon kiinteiden kulujen raportoimiseksi. Tutkimuksen 

tarkoituksena on toimia taustamateriaalina asiasta käytävään keskusteluun niin 

konsernin kuin muiden palveluliiketoimintaa harjoittavien yksiköiden suuntaan 

lopullisten yhtenäisten raportointiperiaatteiden määrittämiseksi ja 

käyttöönottamiseksi.  

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Työn tavoitteena on tutkia kohdeyrityksen tuotannon kiinteiden kulujen 

raportointiperiaatteita konsernituloslaskelmalla nykytilassa ja kehittää periaatteet 

niiden raportoimiselle jatkossa aihealueen kirjallisuuteen ja konsernin laatimaan 

raportointiohjeistukseen pohjautuen. Raportointiperiaatteisiin esitettävien 

muutoksien vaikutuksia havainnollistetaan lisäksi simuloiden 

konsernituloslaskelman ja henkilöstömäärien raportointiin liittyen. Tutkimusaihe 

jakaantuu seuraaviin osakysymyksiin: 

− Mitä ovat kiinteät kulut ja kuinka kohdeyritys raportoi kiinteitä tuotannon 

kuluja konsernituloslaskelmalla nykytilassa? 

− Kuinka kohdeyrityksen tulisi raportoida kiinteitä tuotannon kuluja ja mitä 

muutoksia konsernituloslaskelman raporttimalliin vaaditaan uuteen 

raportointitapaan siirtymiseksi? 
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− Kuinka ehdotetut muutokset vaikuttavat konsernituloslaskelman 

raportointiin kohdeyrityksen tapauksessa? 

 

Työssä rajaudutaan tarkastelemaan konsernintuloslaskelman raportointia 

kohdeyrityksen näkökulmasta koko yrityksen tasolla liikevoittoon saakka. 

Tarkastelussa keskitytään erityisesti tuotannon yleiskulujen 

raportointiperiaatteisiin, jotka on konsernituloslaskelmalla jaoteltu muuttuviin ja 

kiinteisiin tuotannon kuluihin. Tuloslaskelman lisäksi työssä tarkastellaan 

kuukausittaiseen konserniraportointikokonaisuuteen kuuluvaa henkilöstömäärien 

raportointia, joka liittyy läheisesti tuloslaskelman raportointiin. Työn tarkastelun 

ulkopuolelle jätetään kohdeyritykseen kuuluva Venäjällä palveluliiketoimintaa 

harjoittava yksikkö, jolla itsellään on vastuu konsernille raportoimistaan luvuista. 

Työn julkisuudesta johtuen työssä ei esitetä absoluuttisia kohdeyrityksen lukuja ja 

simulointien tapauksessa vaikutuksia on havainnollistettu muutosprosentein.  

  

1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineisto  

 

Työ on tapaustutkimus, jossa tutkittiin kohdeyrityksen kiinteiden tuotannon kulujen 

raportointiperiaatteita konsernituloslaskelmalla nykytilassa, aihealueeseen 

keskittyvää kirjallisuutta sekä konsernin laatimaa raportointiohjeistusta. 

Kohdeyrityksen taloushallinnon toiminta ja konserniraportointi olivat tutkimuksen 

aloittamisvaiheessa kohdeyrityksessä työskentelyn myötä jo entuudestaan tuttuja 

osa-alueita. Tämän vuoksi tutkimuksessa keskityttiin ensisijaisesti kiinteiden 

tuotannon kulujen raportointiperiaatteiden nykytilan selkeään havainnollistamiseen 

sekä raporttimallin muutosehdotuksien laadintaan ja niiden vaikutuksien 

havainnollistamiseen simuloinnin avulla. Tutkimuksessa tarvittavaa tietoa kerättiin 

ja muokattiin työn tarpeisiin kohdeyrityksen järjestelmistä, kuten esimerkiksi 

kirjanpito- ja konserniraportointijärjestelmistä. Lisäksi hyödynnettiin yrityksen 

henkilöstön kanssa käytyjen epävirallisten keskustelujen ja haastatteluiden kautta 

saatua tietoa ja työskentelyn ohella ilmaantuneita omia havaintoja 

konserniraportointiin liittyen.  
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Työn teoreettisessa osuudessa tarkasteltiin kirjallisuuteen pohjautuen työn 

aihealueeseen keskeisesti liittyvää kulujen luokittelua muuttuviin ja kiinteisiin sekä 

kyseiseen luokitteluun pohjautuvaa katetuottolaskentaa toiminnan tuloksen 

selvittämiseksi. Lisäksi tarkasteltiin yleisesti mitä kannattavuudella tarkoitetaan ja 

miten sitä seurataan sekä lisäksi selvitettiin kululajikohtaisen ja toimintokohtaisen 

tuloslaskelman eroja. Teoreettisen osuuden pohjalta selvitettiin 

konsernituloslaskelmalla tuotannon kulujen raportoimiseen käytettyjä 

kulukäsitteitä sekä tuloslaskelman rakennetta ja siinä hyödynnettäviä 

kannattavuuskäsitteitä.  

 

Konsernituloslaskelman rakennetta ja tuloslaskelmakaavan riveillä raportoitavia 

tyypillisiä eriä tutkittiin konsernin laatimaan raportointioppaaseen pohjautuen. 

Konsernituloslaskelmasta ja siihen liittyvistä kuluerittelyistä laadituilla taulukoilla 

havainnollistettiin sitä, missä muodossa toiminnan tulosta raportoidaan 

konserniraportointijärjestelmässä. Lisäksi esitettiin kuukausittaiseen 

konserniraportointikokonaisuuteen kuuluvan henkilöstömääräraportoinnin yhteys 

konsernituloslaskelmaan. Konsernituloslaskelman ohjeistuksen tutkimisen pohjalta 

arvioitiin sitä, onko kohdeyrityksen kiinteiden tuotannon kulujen nykytilan 

raportointiperiaatteet linjassa konsernin ohjeistuksen kanssa. 

 

Kohdeyrityksen konsernituloslaskelman kiinteiden tuotannon kulujen nykytilan 

raportoinnin tutkiminen aloitettiin selvittämällä yleisellä tasolla, kuinka 

konsernituloslaskelmalla raportoidut luvut muodostuvat kohdeyrityksen 

kirjanpitojärjestelmän datasta. Kohdeyrityksen kirjanpidon dataa ja 

konsernituloslaskelman raportointiin hyödynnettävää raporttimallia tutkimalla 

selvitettiin kuinka kohdeyrityksen henkilöstökulut ja yleiskulut kohdistuvat 

toimintokohtaisen konsernituloslaskelman toiminnoille. Havainnollistamiseksi 

rakennettiin taulukko, jossa esitetään kululajikohtaisesti kokonaiskulujen 

kohdistuminen tuloslaskelman eri toimintoja vastaaville riveille. Kohdeyrityksen 

toiminnan yleiskulujen kohdistamisperiaatteita konsernituloslaskelman 

raporttimallilla nykytilassa havainnollistettiin tarkemmin kuvallisesti sen 

organisaatiorakennetta tarkastelemalla. 
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Kiinteiden tuotannon kulujen raportoinnin nykytilan, kirjallisuuteen pohjautuvan 

teoreettisen aihealueen tarkastelun ja konsernituloslaskelmaan liittyvän 

ohjeistuksen pohjalta laadittiin muutosehdotukset kiinteiden tuotannon kulujen 

raportoimiselle jatkossa. Muutosehdotukset liittyivät tuotannon ja myynnin 

yleiskulujen kohdistamisperiaatteisiin, tuotannon työnjohdon henkilöstökulujen 

sekä tuotantoautojen kulujen raportointiin. Näiden muutoksien vaikutuksia 

havainnollistettiin rakentamalla simulaatio Excel-taulukkolaskentaohjelmalla, 

johon rakennettiin nykyisen konsernituloslaskelman raporttimallin toimintaperiaate 

ja muutettiin sitä vastaamaan ehdotettua tilaa. Simulointi tehtiin vuoden 2017 

kirjanpidon dataan pohjautuen, jossa verrattiin ehdotetun tilan raporttimallin 

mukaista koko vuoden tuloslaskelmaa konsernin raportointijärjestelmään 

raportoituihin toteumiin. Henkilöstökulujen raportointiin tehtyjen muutoksien 

vaikutuksia henkilöstömääräraportointiin havainnollistettiin myös Excel-

simulaatiolla. Simuloinnissa hyödynnettiin kohdeyrityksen henkilöstöhallinnon 

ylläpitämää henkilöstöihin liittyvää tietoa, jossa verrattiin muutosehdotuksen 

mukaista vuoden 2017 lopun henkilöstömääräraportoinnin tilannetta konsernin 

raportointijärjestelmään raportoituun toteumaan.  

 

1.4 Työn rakenne 

 

Työn tutkimusaiheen käsittely jakaantuu kuvan 1 mukaisesti kahteen päälukuun, 

joista toinen keskittyy työn teoreettiseen osioon ja toinen kohdeyrityksen 

konsernituloslaskelman raportoinnin kehityksen läpikäymiseen. Työn teoriaosiossa 

luvussa 2 esitetään yrityksen laskentatoimen jakautuminen yleiseen ja johdon 

laskentatoimeen ja miten ne eroavat toisistaan. Lisäksi on esitetty kustannusten 

määritelmä ja erilaisia kustannusten luokittelutapoja, joista kustannusten luokittelu 

muuttuviin ja kiinteisiin on työn kannalta keskeisin. Kyseistä kustannusten 

luokittelua keskitytään tarkastelemaan tarkemmin katetuottolaskennan kautta. 

Teoriaosiossa käsitellään myös yritysten toiminnan kannattavuuden seurantaa sekä 

esitellään kululajikohtainen ja toimintokohtainen tuloslaskelma ja eroavaisuudet 

niiden välillä. Työn kannalta molempien laskelmakaavojen ymmärtäminen on 
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oleellista, sillä konsernituloslaskelman rakenne pohjautuu päätasolla 

toimintokohtaiseen tuloslaskelmaan, mutta siihen liittyy myös kululajikohtaisia 

erittelyjä.  

 

Luvussa 3 keskitytään kohdeyrityksen konsernituloslaskelman raportointiin 

laadittujen muutosehdotuksien läpikäymiseen. Aluksi esitellään lyhyesti työn 

kohdeyritys ja konserni sekä konsernituloslaskelman rakenne yleisesti ja siihen 

liittyvää konsernin raportointiohjeistusta. Tämän jälkeen on esitetty kohdeyrityksen 

kiinteiden tuotannon kulujen raportoinnin nykytila, siihen liittyen laaditut 

muutosehdotukset ja näiden muutoksien vaikutuksia havainnollistavat 

tuloslaskelman ja henkilöstömääräraportoinnin simulaatiot. Lopuksi luvussa 4 

esitetään yhteenveto ja johtopäätökset. 

 

 

Kuva 1. Työn eteneminen. 
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2 KUSTANNUSLASKENTA JA KANNATTAVUUS 

 

2.1 Laskentatoimi 

 

Yrityksen laskentatoimi määritellään suunnitelmalliseksi toiminnaksi, jonka 

perustehtäviä ovat rekisteröinti- ja hyväksikäyttötehtävä. Rekisteröintitehtävällä 

tarkoitetaan jatkuvaa yrityksen taloutta kuvastavien arvo- ja määrälukujen 

keräämistä ja rekisteröintiä. Hyväksikäyttötehtävä keskittyy rekisteröityjen tietojen 

hyödyntämiseen erilaisten raporttien ja laskelmien luomiseksi esimerkiksi 

yritysjohdolle ja muille sidosryhmille päätöksenteon tueksi. (Neilimo & Uusi-

Rauva 2005, s. 13) Laskentatoimen perustehtävät liittyvät läheisesti toisiinsa, koska 

talouslukujen rekisteröinnin toteutus määrittää pitkälti sen, millaisia raportteja ja 

laskelmia kerättyjen tietojen pohjalta on mahdollista laatia päätöksenteon tueksi. 

(Tomperi 2007, s. 9). 

 

Yrityksen laskentatoimi jakautuu kahteen pääalueeseen, ulkoiseen ja sisäiseen 

laskentatoimeen, sen mukaan mitä käyttötarkoituksia varten laskelmia laaditaan. 

Ulkoisen laskentatoimen laskelmat keskittyvät yrityksen toiminnasta 

kiinnostuneiden ulkopuolisten sidosryhmien, kuten osakkaiden, asiakkaiden ja 

yhteistyökumppanien informointiin. Sisäisen laskentatoimen laskelmat on 

suunnattu yrityksen johdolle ja niillä pyritään tukemaan toiminnan johtamista ja 

ohjaamista. Ulkoisesta laskentatoimesta käytetään yleisesti termiä yleinen 

laskentatoimi ja sisäisestä laskentatoimesta termiä operatiivinen eli johdon 

laskentatoimi. (Alhola & Lauslahti 2000, s. 29-30) 

 

Laskelmien kohderyhmien lisäksi yleisen ja johdon laskentatoimen välillä on 

muitakin erottavia tekijöitä, jotka on esitetty taulukossa 1. Yleinen laskentatoimi on 

määrämuotoista eli sen tuottamaa informaatiota säätelevät lait sekä asetukset ja sen 

laskelmat käsittelevät liiketoimintaa kokonaisuutena, koskevat menneisyyttä ja 

niitä laaditaan säännöllisesti. Sen sijaan johdon laskentatoimen laskelmia eivät 

säätele lait tai normit, laskelmissa voidaan tarkastella yritystä kokonaisuutena tai 

keskittyä sen osiin ja lisäksi laskelmissa huomio voi keskittyä menneisyyden sijasta 
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myös nykyhetkeen tai tulevaisuuteen. (Pellinen 2006, s. 20) Johdon laskentatoimen 

laskelmat voivat olla määrämuotoisia ja säännöllisiä tai kertaluonteisia 

erillisselvityksiä riippuen tilanteesta ja raportointitarpeista (Alhola & Lauslahti 

2000, s. 30).  

 

Taulukko 1. Yleisen ja johdon laskentatoimen tyypilliset erot (mukaillen Neilimo 

& Uusi-Rauva 2005, s. 35). 

 

 

Yleinen laskentatoimi pohjautuu yrityksen kirjanpitoon ja sen tuottama 

päädokumentti on tilinpäätös, jonka olennaisimpia laskelmia ovat tuloslaskelma, 

tase ja rahoituslaskelmat. Tuloslaskelma sisältää kuvauksen tilikauden tuloksen 

muodostumisesta ja tase kuvaa yrityksen tilinpäätöshetken taloudellisen aseman. 

Rahoituslaskelmat kuvastavat yrityksen rahan lähteitä ja käyttöä. (Neilimo & Uusi-

Rauva 2005, s. 13) Johdon laskentatoimi keskittyy yritysjohdon päätöksentekoa 

avustavaan laskentaan ja sen päälaskelmatyypit jakautuvat toiminnan suunnittelua 

avustaviin vaihtoehto- ja tavoitelaskelmiin, valvontaa avustaviin 

tarkkailulaskelmiin sekä tiedottamista avustaviin informointilaskelmiin (Alhola & 

Lauslahti 2000, s. 31-32). Taulukossa 2 on esitetty johdon laskentatoimen 

päälaskelmatyypit laskelmineen ja käyttötarkoituksineen yrityksen johtamiseen 

liittyen.  

 

 

 



 

9 

 

Taulukko 2. Johdon laskentatoimen laskelmat ja niiden käyttötarkoitukset 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 36). 

 

 

Vaihtoehtolaskelmiin kuuluvat sekä lyhyen että pitkän aikavälin suunnittelua 

avustavat laskelmat, joiden tarkoituksena on avustaa yritysjohtoa tekemään päätös 

tilanteessa, jossa vaihtoehtoja on useampia. Pitkän aikavälin vaihtoehtolaskelmia 

ovat esimerkiksi eri investointivaihtoehtojen kannattavuutta vertailevat 

investointilaskelmat ja lyhyen aikavälin vaihtoehtolaskelmia ovat esimerkiksi 

vaihtoehtoisten tuotantomenetelmien kustannuslaskenta. Tavoitelaskelmien 

tarkoitus on avustaa yrityksen johtoa toimintojen suunnittelussa ja toiminnan 

tavoitteiden asettamisessa ja niihin lukeutuvat esimerkiksi yrityksen laatimat 

budjetit. Budjetteja voidaan laatia eri ajanjaksoille koko yrityksen tasolla tai 

erikseen sen johonkin osa-alueeseen tai toimintoon liittyen toiminnalle asetettujen 

tavoitteiden mukaisesti. Tarkkailulaskelmat liittyvät usein vaihtoehto- ja 

tavoitelaskelmien laadinnan jälkeiseen toteumien tarkkailuun, joiden tarkoituksena 

on analysoida tapahtunutta kehitystä tavoitteisiin verrattuna ja selvittää 

mahdollisten poikkeamien syyt niistä oppimiseksi ja niihin vaikuttamiseksi.  

(Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 36-37)  

 

Työssä käsiteltävä konsernituloslaskelma on luonteeltaan tarkkailu- ja 

informointilaskelma, jota käytetään kuukausittaiseen yrityksen toiminnan tuloksen 

raportoimiseen, seurantaan ja informoimiseen konsernin johdolle. 

Tulosraportointikokonaisuuteen kuuluu toteumien raportoinnin lisäksi myös 

tulevan vuoden tulosbudjetointi sekä kvartaaleittain suoritettavat kuluvan vuoden 

loppukuukausien tulosennusteiden laadinta ja se liittyy siten läheisesti myös 

suunnittelua avustavaan tavoitelaskentaan.  
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2.2 Kustannusten määritelmä ja luokituksia 

 

Kustannus määritellään tuotannontekijöiden käyttönä tai kulutuksena 

tuotantoprosessissa suoritteiden aikaansaamiseksi. Tyypillisesti kustannuksia 

havainnollistetaan rahamääräisinä arvoina, joita hankituista tavaroista ja palveluista 

maksetaan. (Horngren et al. 2011, s. 27) Kustannus on kustannuslaskennassa 

käytettävä käsite ja se eroaa kirjanpidossa käytettävistä käsitteistä meno ja kulu. 

Menot syntyvät yritykselle tuotannontekijöiden hankinnasta ja kululla tarkoitetaan 

sitä osaa menoista, joista ei enää odoteta tuloa. Esimerkiksi varastoon hankittavasta 

tavarasta syntyy sen hankintahintaa vastaava meno ja edelleen tilikaudelle 

jaksotettava hankintamenoa vastaava kulu, kun tavara käytetään varastosta 

tuotantoon. (Alhola & Lauslahti 2000 s. 19)  

 

Tuotannontekijät voidaan ryhmitellä neljään kategoriaan, joita ovat raaka-aineet ja 

komponentit, työsuoritukset, sekä lyhytvaikutteiset ja pitkävaikutteiset 

tuotannontekijät. Tuotantoprosessista aiheutuvien kustannuksien selvitys ja 

laskenta perustuu yleensä tuotannontekijäryhmistä muodostettaviin 

kustannuslajeihin, jotka on esitetty taulukossa 3. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 

48-49)  

 

Taulukko 3. Tyypillisimmät tuotannontekijäryhmät ja niihin liittyvät 

kustannuslajit (mukaillen Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 49). 
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Kustannuslaskennassa voidaan hyödyntää kirjanpidon tuottamaa 

kustannuslajikohtaista informaatiota (Jyrkkiö & Riistama 1995, s. 94). 

Kustannuslajikohtaiseen tapahtumien rekisteröinnin toteutukseen kirjanpidossa 

vaikuttavat muun muassa yrityksen toimiala, organisoituminen sekä 

kustannuslaskennalle asetetut vaatimukset. Kustannuslaskennan tehtävänä on 

selvittää kustannukset vastuualueittain ja laskentakohteittain sekä tarjota 

informaatiota tapauskohtaisesti erilaisiin päätöksentekotilanteisiin. (Vehmanen & 

Koskinen 1997, s. 85) Kustannuksia voidaan luokitella eri tavoin liiketoiminnan 

johtamista varten yrityksen tarpeiden mukaisesti. Eri kustannusluokittelut 

soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin, jonka vuoksi laskentatilanteesta riippuen 

tulee hyödyntää kyseiseen tilanteeseen parhaiten soveltuvia kustannusluokitteluja. 

(Reider 2011, s. 9) Kuvassa 2 on esitettynä tyypillisimmät kokonaiskustannusten 

kustannusluokittelut ja niiden suhteita toisiinsa.   

 

 

Kuva 2. Kustannusten luokitteluja (mukaillen Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 55). 

 

Muuttuvat ja kiinteät kustannukset 

Kustannukset voidaan luokitella muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin sen 

perusteella, miten kustannukset muuttuvat suhteessa tuotettujen suoritteiden 

määrään tai jonkin muun toiminnan volyymia kuvaavan mittarin suhteen. (Reider 

2011, s. 10) Muuttuvien kustannusten oletetaan vaihtelevan toiminnan volyymin 

mukaisesti eli niiden määrä kasvaa tai vähenee valmistettavien suoritteiden tai 

myynnin mukaan. Kiinteät kustannukset eivät ole volyymisidonnaisia ja niiden 

määrä pysyy muuttumattomana riippumatta valmistettavien tai myytävien 
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suoritteiden määrästä. (Alhola & Lauslahti 2000, s. 55) Muuttuvia kustannuksia 

ovat esimerkiksi tuotannon työntekijöiden palkat, tuotannon alihankintapalvelut ja 

materiaalikustannukset. Kiinteisiin kustannuksiin lukeutuu tyypillisesti vuokrat, 

lämmitys- ja siivous, yritysjohdon palkat, vakuudet, poistot sekä erilaiset hallinto-, 

edustus-, IT- ja toimistotarvikekustannukset. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 56)  

 

Kustannukset voivat olla ali-, yli-, tai tasasuhteisia toiminnan volyymiin 

suhteutettuna. Alisuhteiset kustannukset nousevat hitaammin kuin tuotannon määrä 

ja vastaavasti ylisuhteiset kustannukset nopeammin. Esimerkiksi raaka-

ainehankinnoista voidaan saada määräalennuksia tai vastaavasti pienistä 

hankintamääristä joudutaan maksamaan pientoimituslisiä, jolloin kustannukset 

eivät kasva lineaarisesti. Useimmiten laskentatilanteissa muuttuvien kustannusten 

ajatellaan yksinkertaistetusti kasvavan lineaarisesti eli tasasuhteisesti 

suoritemäärään verrattuna. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 53-54) 

Todellisuudessa myöskään kiinteät kustannukset eivät ole aina täysin kiinteitä, sillä 

ne voivat olla kiinteitä tietyllä volyymivälillä, mutta muuttuvat 

hyppäyksenomaisesti volyymin ylittäessä tai alittaessa kyseisen volyymivälin. 

Tällaisiin kustannuksiin viitataan termillä hyppäyksittäin muuttuvat tai 

puolikiinteät kustannukset ja niiden käsitteleminen muuttuvina tai kiinteinä 

kustannuksina riippuu laskentatilanteesta. Esimerkkejä hyppäyksittäin muuttuvista 

kustannuksista ovat esimerkiksi työnjohdon kustannukset. (Alhola & Lauslahti 

2000, s. 57; Jyrkkiö & Riistama 2008, s. 56) Lisäksi jotkin kustannuslajiryhmät 

saattavat sisältää sekä muuttuvia että kiinteitä elementtejä. Esimerkiksi 

sähkökustannukset voivat muodostua siihen sisältyvästä kiinteästä perusmaksusta 

sekä sähkön käytön määrästä riippuvasta muuttuvasta veloituksesta. (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2005, s. 56)   

 

Kustannusten luokittelussa muuttuviin ja kiinteisiin suhteessa toiminnan volyymiin 

vaikuttaa merkittävästi päätöksentekotilanteessa tarkasteltava ajanjakso. Mitä 

pidempi tarkasteltava ajanjakso niin sitä useampi ajanjaksolla muodostuvista 

kustannuksista luokitellaan muuttuviksi, kun muut tilanteeseen vaikuttavat tekijät 

pysyvät muuttumattomina. Esimerkiksi kuukausipalkkaa saavan työntekijän 
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palkkakustannukset ovat lyhyellä aikavälillä kiinteitä, sillä työntekijälle maksettava 

palkkakorvaus ei ole riippuvainen esimerkiksi tehdyistä työtuntimääristä pysyen 

siten samana. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna kyseisiin työtehtäviin vaadittava 

työmäärä voi vaihdella, jolloin yritykselle voi syntyä tarve palkata lisää tai vähentää 

työntekijöitä, mikä johtaa palkkakustannuksien hyppäyksellisiin muutoksiin. 

(Horngren et al. 2011, s. 344) Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna yrityksen johdon on 

mahdollista vaikuttaa päätöksillään kaikkiin kustannuksiin, jonka vuoksi ne 

nähdään silloin muuttuvina. Vastaavasti lyhyellä aikavälillä tuotannon 

materiaalikustannuksia lukuun ottamatta kaikki kustannukset voidaan nähdä 

kiinteinä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 57) 

 

Välittömät ja välilliset kustannukset 

Kustannukset voidaan luokitella välittömiin ja välillisiin kustannuksiin perustuen 

kustannuksien kohdistettavuuteen laskentakohteille, kuten esimerkiksi tuotteelle. 

(Alhola & Lauslahti 2000, s. 63) Kustannuksien kohdistamisessa laskentakohteille 

pyritään noudattamaan mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatetta eli 

kustannukset tulee kohdistaa niille laskentakohteille, jotka ovat ne todellisuudessa 

aiheuttaneet. Jos aiheuttamisperiaatteen soveltaminen ei ole laskentatilanteessa 

mahdollista niin on kehitettävä muita käyttökelpoisia, luotettavia ja hyväksyttäviä 

kohdistamisratkaisuja. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 42-43) Välittömät 

kustannukset voidaan kohdistaa suoraan laskentakohteelle aiheuttamisperiaatteen 

mukaisesti ja sellaisia ovat tyypillisesti tuotannon työntekijöiden palkat ja 

materiaalikustannukset, jotka ovat usein myös luonteeltaan muuttuvia. Välilliset 

kustannukset ovat yleiskustannuksia ja laskentakohteille yhteisiä, jonka vuoksi 

niiden kohdistaminen on hankalampaa. Välilliset kustannukset voivat olla 

muuttuvia tai kiinteitä. (Alhola & Lauslahti 2000, s. 63-64) Välillisiä kustannuksia 

ovat muun muassa tuotannon ja hallinnon yleiskustannukset, joista esimerkkejä 

ovat tuotannon johdon ja hallinnon henkilöstön palkat, vuokrat ja muut 

tilakustannukset sekä poistot. (Reider 2011, s. 10) 
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Erillis- ja yhteiskustannukset 

Kustannukset voidaan luokitella erillis- ja yhteiskustannuksiin sen perusteella, että 

onko aiheutuneen kustannuksen taustalla tietty aiheuttamisperiaatteen mukainen 

syy-yhteys. Erilliskustannuksien tapauksessa syy-yhteys on olemassa ja 

esimerkiksi tietyn tuotteen erilliskustannuksia ovat ne kustannukset, jotka poistuvat 

kustannusrakenteesta, mikäli kyseinen tuote poistetaan valikoimasta. 

Tarkastelukohteen erilliskustannuksiin lukeutuvat sen aiheuttamat välittömät 

kustannukset sekä mahdolliset muuttuvat ja kiinteät välilliset kustannukset. 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 59) Esimerkiksi yrityksellä voi olla jokaisella 

tuotteella oma tuotepäällikkönsä, jolloin tuotepäälliköiden palkkakustannukset ovat 

tuotteiden erilliskustannuksia. Yhteiskustannukset ovat useiden laskentakohteiden 

yhteisesti aiheuttamia kustannuksia eikä niitä voida siten kohdistaa suoraan vain 

yhdelle tietylle laskentakohteelle.  Esimerkiksi tuotepäällikön vastuulla voi olla 

useampia tuotteita, jolloin tuotepäällikön palkkakustannus on tuotteiden 

yhteiskustannus ja tuotepäällikön työpanosta tarvitaan edelleen, vaikka jokin 

tuotteista lakkautettaisiin. Tyypillisiä yhteiskustannuksia ovat myös IT-

kustannukset sekä hallinnollisten toimintojen kustannukset. (Alhola & Lauslahti 

2005, s. 17-18) Laskentakohteen yhteiskustannuksia ovat sellaiset kustannukset, 

joiden määrään eivät vaikuta suoritemäärien tai toiminnan muutokset. Kiinteät 

kustannukset rinnastetaan usein yhteiskustannuksiin ja muuttuvat kustannukset 

erilliskustannuksiin. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 59)  

 

Valmistuksen ja valmistustoiminnan ulkopuoliset kustannukset 

Kustannukset voidaan luokitella valmistuksen ja valmistuksen ulkopuolisiin 

kustannuksiin sen perusteella, että liittyykö kustannus tuotantotoimintaan tai 

muuhun hallinnolliseen toimintaan. Valmistuksen kustannuksia ovat tuotteiden 

valmistamiskustannukset, jotka jakautuvat välittömiin materiaali- ja 

työvoimakustannuksiin sekä tuotannon yleiskustannukset. Välittömät 

materiaalikustannukset sisältävät tuotteiden valmistukseen käytettävät raaka-aineet 

sekä komponentit ja välittömiin työvoimakustannuksiin sisältyvät tuotteiden 

valmistuksen parissa työskentelevien tuotannon työntekijöiden kustannukset. 

Tuotannon yleiskustannuksiin eli tuotannon välillisiin kustannuksiin sisältyvät 
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muun muassa tuotteiden valmistuksessa käytettävät kulutustarvikkeet sekä 

tuotannon johdon, materiaalihallinnon, kunnossapidon, laadunvalvonnan sekä 

muiden tuotannon tukitoimintojen henkilöstökustannukset, tuotannon toimitilojen 

kustannukset ja poistot. Muiden toimintojen, kuten myynnin ja markkinoinnin sekä 

hallinnon kustannukset luokitellaan valmistuksen ulkopuolisiin kustannuksiin. 

Myynnin ja markkinoinnin kustannukset aiheutuvat tuotteiden tai palveluiden 

markkinoinnista, myynnistä sekä jälkimyynnistä asiakkaille. Hallinnon kulut 

aiheutuvat yrityksen tukitoiminnoista, kuten esimerkiksi taloushallinnosta, jotka 

ovat välttämättömiä yrityksen toiminnan jatkuvuudelle. Tällainen kustannusten 

luokittelu on tyypillistä tuotteita valmistavien yrityksien tapauksessa (Reider 2011, 

s. 9-10) 

 

Sidotut ja joustavat kustannukset 

Kustannukset voidaan lisäksi jaotella sidottuihin ja joustaviin kustannuksiin. 

Sidotut kustannukset muodostuvat yrityksen hankkiessa käyttöönsä 

tuotantokapasiteettia, jotka määrittävät yrityksen maksimituotantomäärän. 

Lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna tällaiset resurssit ovat nimensä mukaisesti 

etukäteen sidottuja yrityksen käytettäväksi tuotannon tarpeisiin eikä niiden määrä 

siten vaihtele suhteessa muutoksiin toiminnan toteutuneessa volyymissa. Sidotuista 

kustannuksista, jotka eivät vaihtele yrityksen sopeuttaessa tuotantokapasiteettiaan, 

käytetään nimitystä liiketoiminnan ylläpitokustannukset. Tyypillisiä esimerkkejä 

sidotuista kustannuksista ovat toimitilojen kustannukset, poistot sekä useimmat 

henkilöstökustannukset. Liiketoiminnan ylläpitokustannuksiin lukeutuvat 

esimerkiksi hallinnolliset kustannukset, jotka ovat välttämättömiä jokaiselle 

yritykselle toimialasta ja koosta huolimatta. Joustavat kustannukset aiheutuvat 

yrityksen käyttäessä joustavia resursseja, kuten raaka-aineita, tuotannon käyttämää 

energiaa sekä tuotantomäärään sidottua työvoimaa, suoritteiden tuottamiseksi. 

Joustavien resurssien tapauksessa niiden määrää voidaan mukauttaa vastaamaan 

todellista kysyntää, jolloin yritykselle muodostuu kustannuksia vain näiden 

resurssien todellisen käytön mukaan. (Kaplan & Atkinson 1998, s. 13-14, 25, 27) 
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Kustannusten muuttuvuuden luonne on merkittävä tieto yrityksen johdolle liittyen 

kustannuksien hallinnoimiseen tehtäviin päätöksiin (Reider 2011, s. 10). Työn 

aihepiiriin liittyen keskitytään erityisesti kustannusten luokitteluun muuttuviin ja 

kiinteisiin sekä valmistustoiminnan ja sen ulkopuolisten toimintojen kustannuksiin. 

Konsernituloslaskelmalla tuotannon kulujen esittäminen mukailee pitkälti Reiderin 

esittämää valmistuskulujen jaottelua välittömiin materiaali- ja työvoimakuluihin 

sekä tuotannon yleiskuluihin. Tuotannon yleiskulujen tapauksessa tarkastelua on 

tarkennettu edelleen jaottelulla muuttuviin ja kiinteisiin tuotannon yleiskuluihin. 

Toiminnan tuloksen muodostumisen tarkastelussa hyödynnettävä muuttuvien ja 

kiinteiden kulujen luokittelu liittyy läheisesti katetuottolaskennan mukaiseen 

tuloksen laskentaan. 

 

2.3 Katetuottolaskenta  

 

Laskentatoimella on keskeinen rooli yrityksen toiminnan tuloksen selvittämisessä. 

Katetuottoajattelu ja sille tyypilliset kannattavuuskuviot perustuvat kustannusten 

luokitteluun muuttuviin sekä kiinteisiin ja niitä voidaan hyödyntää lyhyen 

ajanjakson päätöstilanteissa tuloksen muodostumiseen vaikuttavien tekijöiden 

tarkastelemisessa. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 67) Katetuottolaskennan 

hyödyntäminen edellyttää, että toiminnan kustannukset voidaan tunnistaa joko 

riippuvaisiksi tai riippumattomattomaksi toiminnan volyymista, jota voidaan mitata 

esimerkiksi suoritteiden myynti- tai valmistusmäärillä. Katetuottolaskennassa 

keskitytään tarkastelemaan toiminnan kannattavuutta pohjautuen tuottojen ja 

kustannusten sekä toiminnan volyymin väliseen riippuvuuteen. (Kasanen et al. 

1996, s. 193)  

 

Katetuottolaskennassa muuttuvien kustannusten oletetaan muuttuvan 

tasasuhteisesti eli lineaarisesti toiminnan volyymin suhteen ja kiinteiden 

kustannusten oletetaan pysyvän vakiona. Myös myyntituottojen oletetaan 

muuttuvan tasasuhteisesti volyymin nähden. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 68) 

Kuvassa 3 on esitetty katetuottolaskelmissa käytettävät oletukset muuttuvien ja 
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kiinteiden kustannuksien suhteesta volyymiin sekä kokonaiskustannusten 

muodostuminen.  

  

 

Kuva 3. Kustannusten ja toiminnan volyymin välinen suhde katetuottolaskennassa 

(mukaillen Kasanen et al. 1996, s. 194). 

 

Kannattavuutta tarkastellessa voidaan hyödyntää kuvan 4 mukaista 

katetuottolaskelmakaavaa, jossa on esitetty katetuoton ja tuloksen muodostuminen. 

Katetuotto muodostuu vähentämällä muuttuvat kustannukset myyntituotoista ja 

tulos muodostuu vähentämällä katetuotosta edelleen toiminnan kiinteät 

kustannukset. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 67) Yrityksen kannattavuutta 

voidaan parantaa lisäämällä volyymia tai myyntihintoja nostamalla. Volyymin 

lisäämisellä tarkoitetaan yrityksen tarjoamien tavaroiden tai palveluiden tuotanto- 

ja myyntimäärien lisäämistä. Myyntivolyymia on pyrittävä lisäämään kiinteitä 

kustannuksia kasvattamatta eli yrityksen on käytettävä resurssejaan tehokkaammin. 

Volyymin lisäys kasvattaa luonnollisesti muuttuvia kuluja, jolloin kannattavuus 

paranee lisävolyymin mukaisen katetuoton verran kiinteiden kustannusten pysyessä 

muuttumattomina. (Andersson et al. 2001, s. 58-59)  

 

 

Kuva 4. Katetuottolaskelman peruskaava (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 67). 
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Katetuottolaskennan pohjalta voidaan piirtää kuvan 5 mukainen 

kannattavuuskuvio, jossa kokonaiskustannusten kuvioon lisätään origosta lähtevä 

myyntituottosuora. Kannattavuuskuvio havainnollistaa myyntituottojen ja 

kokonaiskustannuksien muutoksia suhteessa toiminnan volyymiin. Tuotannon 

volyymia kuvastavan x-akselin mittana voidaan käyttää esimerkiksi valmistettavien 

suoritteiden tai myytyjen suoritteiden määrää. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 68) 

Kannattavuuskuviossa myyntituottojen ja kokonaiskustannusten kuvaajien 

välisellä erotuksella havainnollistetaan toiminnan tuloksen muodostumista eri 

volyymeilla. Kriittinen pisteen vasemmanpuoleisilla volyymeilla toiminta on 

tappiollista ja vastaavasti voitollista volyymin ollessa kriittisen pisteen oikealla 

puolella. (Kasanen et al. 1996, s. 200) Kriittinen pisteellä tarkoitetaan toiminnan 

volyymia, jossa myyntituotot riittävät kattamaan toiminnan kokonaiskustannukset. 

Tällöin toiminnasta ei synny voittoa eikä tappiota eli toiminnalla saavutetaan 

nollatulos. Varmuusmarginaali osoittaa suunnitellun tai toteutuneen ja kriittisen 

pisteen eli nollatulokseen johtavan volyymin ja myyntituottojen erotuksen. 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 69) 

 

 

Kuva 5. Kannattavuuskuvio (mukaillen Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 69). 
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Katetuottoajattelua sovellettaessa käytännössä on huomioitava se, että sen taustalla 

vallitsee joukko todellisuutta yksinkertaistavia olettamuksia. Kustannuksien 

jakaminen muuttuviin ja kiinteisiin ei ole aina niin yksiselitteistä eikä muuttuvat 

kustannukset ja myyntituotot välttämättä ole tasasuhteisia tai kiinteät kustannukset 

vastaavasti täysin kiinteitä. (Kasanen et al. 1996, s. 201) Katetuottoanalyysin 

todellisuutta pelkistävistä olettamuksista huolimatta sen hyödyntäminen auttaa 

hahmottamaan tuloksen muodostumista. On tärkeää tiedostaa laskelmilla 

käytettävät olettamukset niiden paikkansapitävyyden arvioimiseksi ja tarvittaessa 

laskentatilannetta on muutettava vastaamaan paremmin todellisuutta. (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2005, s. 67-68) 

 

2.4 Kannattavuuden seuranta 

 

Yritykset pyrkivät kannattavaan liiketoimintaan ja se on edellytys yrityksen 

toiminnan jatkuvuudelle. Yrityksen toiminnassa syntyvillä tuotoilla on kyettävä 

kattamaan toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Yrityksen toiminta on voitollista 

eli yrityksen tulos on positiivinen, kun tuotot ovat aiheutuvia kustannuksia 

suuremmat. Vastaavasti yritys tuottaa tappiota kustannusten ollessa tuottoja 

suuremmat, jolloin toiminta nähdään kannattamattomana. (Andersson et al. 2001, 

s. 21) Yrityksen johdon tavoitteena on maksimoida yrityksen tulos hyödyntäen 

samalla mahdollisimman vähän resursseja. Tämän vuoksi johdon täytyy olla 

tietoinen kustannuksia synnyttävistä toiminnoista ja tekijöistä, jotta se voi 

päätöksillään pyrkiä tehokkaaseen kulujen minimointiin. Kustannuslaskenta on 

keskeinen liiketoiminnan johtamisen osa-alue ja johdon vastuulla on kehittää ja 

ylläpitää tarvittavat järjestelmät kulujen tunnistamiseksi, raportoimiseksi ja 

hallitsemiseksi siten, että toimintaa voidaan johtaa taloudellisella tavalla ilman 

uhrauksia tuloksiin ja toiminnan kasvuun. (Reider 2011, s. 9-11) 

 

Tyypillisesti liiketoiminnan johtamisessa painotetaan myynnin lisäystä ratkaisuna 

liiketoiminnan kasvattamiseksi, huonon taloudellisen tai toiminnallisen tilan 

korjaamiseksi sen sijaan, että keskityttäisiin liiallisten kulujen karsimiseen tai 

riittämättömien myyntikatteiden parantamiseen. Useimmissa tapauksissa 
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liiketoiminnan kustannusten hallinta johtaa parempaan liiketoiminnan 

kannattavuuteen kuin jatkuva myynnin lisääminen, sillä kustannussäästöihin 

johtavat toimenpiteet vaikuttavat suoraan toiminnan kannattavuuteen. Myynnin 

kasvattamisesta aiheutuu usein myyntiä vasten kuluja ja huonoimmassa 

tapauksessa se voi johtaa kasvaviin tappioihin.  (Reider 2011, s. 9) 

 

Tilikaudelle kohdistettujen tulojen ja menojen erotuksella tuloslaskelmalla saadaan 

selville tilikauden kannattavuus. Tietyltä aikaväliltä laskettua toiminnan 

kannattavuutta täytyy tarkastella kriittisesti, sillä yksittäisen tilikauden 

kannattavuus ei välttämättä anna realistista kuvaa yrityksen pidemmän aikavälin 

kannattavuudesta. Esimerkiksi taloudellisen suhdanteen vaihtelut, yrityksen 

liiketoimintaympäristön muutokset ja yrityksen sisällä tapahtuneet rakenteelliset 

muutokset voivat osaltaan vaikuttaa merkittävästi yksittäisen tilikauden 

kannattavuuteen. Kannattavuuden tarkastelemisessa on syytä tiedostaa tällaiset 

tekijät, jotka voivat johtaa normaalista poikkeaviin tilikauden tuloksiin. (Kallunki 

et al. 2008, s. 125) 

 

Kannattavuudella tarkoitetaan yrityksen tulontuottamiskykyä tietyllä aikavälillä 

tarkasteltuna ja se voidaan määritellä joko absoluuttisena tai suhteellisena 

kannattavuutena. Absoluuttisella kannattavuudella tarkoitetaan tuottojen ja 

kustannuksien erotuksen laskentaa ja suhteellisen kannattavuuden tarkastelussa 

keskitytään tarkastelemaan tuloksen tuottamiseen vaadittujen panostusten määrää. 

(Alhola & Lauslahti 2000, s. 50-51) Kannattavuuden rakenteen tarkastelussa 

tuloslaskelman absoluuttisia voittoeriä suhteutetaan liikevaihtoon, jonka myötä 

saadaan selville paljonko liiketoiminnasta jää katetta tiettyjen kuluerien 

vähentämisten jälkeen ja lisäksi se mahdollistaa kannattavuuden vertailun 

erikokoisten yritysten kesken (Kallunki et al. 2008, s. 126). 

 

Kannattavuuden rakenteen tarkastelemiseen käytettävä tyypillisin tunnusluku on 

liikevoittoprosentti, joka muodostetaan jakamalla absoluuttista kannattavuutta 

kuvaava liikevoitto (EBIT, earnings before interest and taxes) liiketoiminnan 

tuotoilla. Suhteellisen kannattavuuden tarkastelemiseksi tuloslaskelman 
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absoluuttisia voittoeriä suhteutetaan tuloksen tuottamiseksi vaadituilla 

pääomaerillä, joista tyypillisiä tunnuslukuja ovat esimerkiksi sijoitetun pääoman 

tuottoprosentti ja oman pääoman tuottoprosentti. Kyseisissä tunnusluvuissa 

korostuu sijoittajien näkökulma ja niiden avulla voidaan arvioida yritysjohdon 

onnistumista toiminnan johtamisessa käytössään olevilla pääomilla. (Kallunki et al. 

2008, s. 126) 

  

Yrityksen kannattavuutta voidaan seurata useista eri näkökulmista. Tyypillinen 

seurantanäkökulma on organisaatioseuranta eli vastuualueseuranta, jossa 

organisaation virallisen vastuujaon mukaisesti seurataan kutakin vastuualuetta 

erikseen. (Alhola & Lauslahti 2000, s. 33) Tyypillisesti suurten yritysten 

tapauksessa toiminta organisoidaan itsenäisten tulosyksiköiden avulla, jossa 

tulosyksikköjakoon vaikuttavat esimerkiksi toiminnan laajuus, yksikköjen koko 

sekä niiden maantieteellinen sijoittuminen. Esimerkiksi yritys voidaan jakaa 

tulosyksiköihin maantieteelliseen sijaintiin perustuen, jolloin puhutaan 

yksiportaisesta tulosyksikköorganisaatiosta. Maantieteellisesti jaotellut 

tulosyksiköt voivat jakautuvat edelleen pienempiin seurattaviin tulosvastuullisiin 

toimintayksikköihin, jolloin tulosyksikköorganisaatio on kaksiportainen. (Alhola & 

Lauslahti 2000, s. 86-88) 

 

Kustannuspaikkalaskennan tarkoituksena on rekisteröidä vastuualueittaiset 

kustannukset toiminnan kannattavuuden ja taloudellisuuden tarkastelemisen 

mahdollistamiseksi (Jyrkkiö & Riistama 1995, s. 133). Vastuualueella tarkoitetaan 

organisaation osaa, jolle on määrätty vastuuhenkilö vastaamaan kyseiselle 

vastuualueelle kuuluvien toimintojen suunnittelusta ja ohjauksesta. 

Vastuualuelaskennalla tarkoitetaan vastuualeittain suoritettavaa suunnitelmien ja 

budjettien laadintaa ja toteuman seurantaa. Seurannan luonteen perusteella 

vastuualueet voidaan jakaa kustannuspaikkoihin, tuotto-, tulos- ja 

investointiyksiköihin. (Horngren et al. 2011, s. 199) Kustannuspaikka vastaa 

yksikössä syntyneistä kustannuksista ja sen toiminta voi liittyä tuotantoon tai 

muiden yksiköiden palvelemiseen. Jälkimmäisestä esimerkkejä ovat talous- ja 

henkilöstöhallinto. Tuottoyksikkö vastaa yksikön tuotoista ja tällaisia voivat olla 
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esimerkiksi myyntiyksiköt. Tulosyksiköt vastaavat sekä tuotoista että 

kustannuksista ja tyypillisesti ne liittyvät esimerkiksi erillisen 

tuotantokokonaisuuden seurantaan. Investointiyksiköt vastaavat tuottojen ja 

kustannuksien lisäksi vastuualueen investoinneista eli yksikköön sitoutuneesta 

pääomasta. (Ikäheimo et al. 2009, s. 136) 

 

Teollista toimintaa harjoittavissa yrityksissä organisaatio on perinteisesti jaettu 

seuraaviin toimintakokonaisuuksiin, joilla on oma erikoistehtävänsä: valmistus, 

myynti ja markkinointi, tutkimus ja kehitys sekä talous ja hallinto. Valmistuksen 

toimintokokonaisuus sisältää tuotannon materiaalihallinnon eli raaka-aineiden ja 

tarvikkeiden sekä valmiiden tuotteiden virran tuotantoprosesseissa, tuotannon 

suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan sekä tuotantotoimintaan liittyvän 

laadunhallinnan. Tutkimus ja kehitys vastaa uusien tuotteiden kehittämisestä ja 

olemassa olevien tuotteiden jatkokehittämisestä markkinoiden kysyntää vastaaviksi 

ratkaisuiksi. Markkinointi käsittää kuluttajien tarpeiden kartoittamisen ja 

tiedottamisen yrityksen tarjoamista ratkaisuista asiakkaille. Myynti vastaa 

yrityksen tarjoamien ratkaisujen myynnistä asiakkaalle ja myyntitapahtumien 

informoimisesta tuotannolle. Talous ja hallinto vastaavat liiketoimintaan ja sen 

talouteen liittyvän tiedon rekisteröinnistä, käsittelystä ja hyödyntämisestä 

esimerkiksi raportointitarpeisiin liittyen. Talous ja hallinto käsittää usein myös 

henkilöstöhallinnon toimintokokonaisuuden. (Brimson 1992, s. 143-155) 

 

Kohdeyrityksessä toiminnan kannattavuuden seurannassa hyödynnetään 

vastuualueseurantaa, jossa seurattavat vastuualueet muodostuvat maantieteelliseen 

jakoon pohjautuvista tulosyksiköistä ja tulosyksiköihin kuuluvista erikseen 

seurattavista osa-alueista. Konsernin toimintokohtaisella tuloslaskelmalla tuloksen 

muodostuminen pohjautuu pitkälti Brimsonin esittämään valmistusyrityksille 

tyypilliseen organisaatiojaotteluun, jota ei sellaisenaan ole suoraan hahmotettavissa 

kohdeyrityksen organisaatiorakenteessa. Kohdeyrityksen erikseen seurattavat 

vastuualueet ovat kuitenkin rinnastettavissa liittyväksi tuotantoon, myyntiin ja 

markkinointiin tai hallintoon, jota onkin käytetty kulujen kohdistamisperiaatteina 

konsernituloslaskelman rivien toiminnoille.  
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2.5 Tuloslaskelma 

 

Tuloslaskelma on tyypillinen kannattavuuslaskelma, jossa esitetään yrityksen 

tuloksen muodostuminen tilikauden aikana, jonka pituus on normaalisti 12 

kuukautta. Usein yritykset laativat varsinaisen tilikauden aikana säännöllisesti 

myös välitilinpäätöksiä toiminnan johtamisen tueksi. (Tomperi 2007, s. 13) 

Tuloslaskelma noudattaa vähennyslaskumuotoisuutta eli tilikauden tuloksen 

muodostuminen esitetään vaihe vaiheelta (Kinnunen et al. 2002, s. 44). 

Tuloslaskelma voidaan esittää kahdella vaihtoehtoisella tavalla joko kululaji- tai 

toimintokohtaisen tuloslaskelmakaavan mukaisesti. Kululajipohjaisessa kaavassa 

liiketoiminnan kulut esitetään luonteensa mukaisessa järjestyksessä ja vastaavasti 

toimintokohtainen kaava esittää kulut toiminnoittain jaoteltuna. (Ikäheimo et al. 

2009, s. 70) Seuraavaksi on esitettynä kululajikohtaisen tuloslaskelman tyypilliset 

erät. 

 

Liikevaihto sisältää varsinaisen liiketoiminnan myyntituotot eli myydyistä 

suoritteista saatavat tulot, joista vähennetään myönnetyt alennukset, hyvityslaskut 

sekä arvonlisäverot. Yrityksen toiminnan luonteesta riippuen, sillä voi olla 

samanaikaisesti useita erilaisia varsinaisen toiminnan myyntituottoja, jotka yhdessä 

muodostavat yrityksen liikevaihdon. Varsinaiseen liiketoimintaan lukeutumattomat 

tuotot, kuten esimerkiksi vuokratuotot tai käyttöomaisuudesta saatavat 

myyntituotot, kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin. (Ikäheimo et al. 2009, s. 

71-72)  

 

Liikevaihdon jälkeen esitetään varsinaisen liiketoiminnan kulut, joita ovat 

materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, poistot ja liiketoiminnan muut kulut 

(Tomperi 2007, s 144). Materiaalit ja palvelut ilmaisevat yrityksen myymiin 

tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tuotannontekijähankinnat eli materiaaliostot ja 

ulkopuolisten palveluiden, kuten tuotannon alihankinnan ja vuokratyövoiman 

kulut. (Ikäheimo et al. 2009, s. 72) Varastojen muutoksella jaksotetaan tilikauden 

kuluiksi vain myyntiä vastaava materiaalien hankintameno. Varaston kasvaessa 

yritys on hankkinut enemmän kuin on myynyt, mikä pienentää tuloslaskelman 
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ostomenoja ja varaston pienentyessä päinvastoin. (Alhola & Lauslahti 2005, s. 137-

138) 

 

Henkilöstökulut koostuvat maksetuista työkorvauksista työsuhteessa oleville 

yrityksen henkilöille (Ikäheimo et al. 2009, s. 72). Ne muodostuvat palkoista ja 

palkkiosta sekä välittömästi palkan perusteella määräytyvistä kuluista eli 

henkilösivukuluista. Henkilösivukuluihin sisältyvät muun muassa eläkekulut, 

sosiaaliturvamaksut sekä pakolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut. 

(Alhola & Lauslahti 2005, s. 139) 

 

Poistoilla jaksotetaan pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden, kuten koneiden, 

hankintamenoja niiden ajanjaksojen kuluiksi, joina ne ovat osallistuneet tulon 

hankkimiseen ja joiden arvo on alentunut esimerkiksi jäljellä olevan käyttöaikansa 

lyhentymisen vuoksi (Kinnunen et al. 2002, s. 53). Arvonalentumisilla 

huomioidaan pysyvien ja vaihtuvien vastaavien ennalta arvaamattomat 

arvonalentumiset esimerkiksi liittyen pitkävaikutteisen tuotannontekijän 

tuhoutumiseen tai varastossa olevien hyödykkeiden hävikkiin tulipalosta tai 

vesivahingosta johtuen (Leppiniemi & Kykkänen 2007, s. 132). 

 

Liiketoiminnan muihin kuluihin lukeutuvat muut aiempiin tuloslaskelmalla 

eriteltäviin kuluihin kuulumattomat varsinaisesta liiketoiminnasta aiheutuvat kulut. 

Niihin sisältyvät esimerkiksi tila- ja laitevuokrat, koneiden ja kaluston huolto- ja 

korjauskulut, energiakulut, posti- ja puhelinkulut, kokous- ja neuvottelukulut, 

tiedotus- ja suhdetoiminnan, mainonnan ja muun myynnin edistämiseen tähtäävän 

toiminnan kulut, henkilökunnan koulutus-, virkistys- ja matkakulut sekä 

luottotappiot. (Kinnunen et al. 2002, s. 56; Tomperi 2007, s.148-149) 

 

Rahoitustuotot- ja kulut ilmaisevat toiminnan rahoituksen vaikutukset tulokseen. 

Rahoituskuluilla tarkoitetaan sitä osaa liiketuloksesta, joka maksetaan korvauksena 

vieraalle pääomalle ja vastaavasti rahoitustuottoja kertyy esimerkiksi sijoitetuista 

pääomista. Satunnaisiin eriin sisältyy tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat 

kertaluonteiset oleelliset tapahtumat, kuten esimerkiksi yritykselle määrätty 
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erityinen vahingonkorvaus, konserniavustukset tai kokonaisen liiketoimintaosaston 

myynnistä syntyvä voitto tai tappio. (Ikäheimo et al. 2009, s. 74) 

Tilinpäätössiirtojen avulla toteutetaan verotuksessa sallittua tuloksenjärjestelyä, 

joka on rajoitetusti mahdollista vähentämällä suunnitelman mukaisia poistoja 

ylittäviä poistoja ja vapaaehtoisia varauksia (Kinnunen et al. 2002, s. 57). 

Tilikauden tuloksesta valtiolle maksettavaksi kuuluva määrä esitetään tuloveroissa 

(Ikäheimo et al. 2009, s. 75). 

 

Liikevoitto- tai tappio osoittaa yrityksen varsinaisen toiminnan tuloksen ja se 

saadaan selville varsinaisen liiketoiminnan tuottojen ja kulujen erotuksena 

(Kinnunen et al. 2002, s. 45). Liikevoitto osoittaa yrityksen varsinaisen toiminnan 

tuloksen eli siinä ei huomioida rahoitustuottoja ja -kuluja, satunnaisia eriä, 

tilinpäätössiirtoja eikä tuloveroja. Vähentämällä kyseiset erät liikevoitosta saadaan 

selville tuloslaskelman viimeinen rivi eli tilikauden voitto tai tappio, jonka määrä 

lisää tai vähentää taseen oman pääoman määrää. (Leppiniemi & Kykkänen 2007, s. 

133, 137)  

 

Kuvassa 6 on esitettynä kululajikohtaisen ja toimintokohtaisen tuloslaskelman 

alkuosan erot. Liikevoiton tai -tappion jälkeiset erät ovat molemmissa laskelmissa 

yhteneväiset. Toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa korostuu prosessinäkökulma ja 

kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa panosnäkökulma. Toimintokohtaisen 

tuloslaskelman toimintojen kuluihin voi sisältyä kaikkia kululajikohtaisen 

tuloslaskelman liikevoiton yläpuolella esitettäviä kululajeja. (Salmi 2006, s. 58)  

 

 

Kuva 6. Kululajikohtaisen ja toimintokohtaisen tuloslaskelman alkuosan erot 

(mukaillen Salmi 2006, s. 47, 58). 
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Toimintokohtaisen tuloslaskelman hankinnan ja valmistuksen kuluihin sisältyy 

sellaisenaan tai jalostettuina myytäväksi tarkoitettujen hyödykkeiden 

materiaaliostot, tuotannon henkilöstön palkat, varastointikulut sekä 

tuotantoprosesseissa käytettävien pysyvien vastaavien, kuten koneiden ja laitteiden, 

poistot. Materiaalien hankintamenoja oikaistaan varaston muutoksella. (Leppiniemi 

& Kykkänen 2007, s. 139) Bruttokate on välitulos, joka saadaan vähentämällä 

liikevaihdosta hankinnan ja valmistuksen kulut ja se ilmaisee suoritteiden 

tuotantotoiminnan kannattavuuden. Bruttokatteen jälkeen esitetään 

markkinoinnista, myynnistä ja jakelusta sekä yrityksen hallinnoimisesta aiheutuvat 

kulut sekä liiketoiminnan muut tuotot ja kulut. (Salmi 2006, s. 58-59)    

 

Yleisen laskentatoimen julkisuuteen tuottamaan tulosraportointiin liittyvä säätely 

normeineen tulostietojen objektiivisuuden ja vertailtavuuden mahdollistamiseksi 

eri yritysten välillä ei päde johdon laskentatoimen tapauksessa. Johdon 

laskentatoimen tuloslaskelmissa on mietittävä millaisiin kannattavuus- ja 

kulukäsitteisiin tuloslaskennan tulisi perustua, jotta se tukisi parhaalla 

mahdollisella tavalla toiminnan johtamista. (Pellinen 2006, s. 52) Sisäiseen 

käyttöön laadittujen tuloslaskelmien rakenne ja sisältö voi siis poiketa virallisesta 

tuloslaskelmasta raportointitarpeiden mukaan. Tyypillisesti sisäisissä 

tuloslaskelmissa vertaillaan myös toteumaa budjettiin kuukausitasolla. Ne 

sisältävät myös usein ennusteita vuoden loppuun, joita voidaan myös vertailla 

loppuvuoden budjetoituihin arvoihin. (Alhola & Lauslahti 2005, s. 196) 

 

Perinteisesti toimintokohtainen tuloslaskelma esittää toiminnan kulut eroteltuna 

hankinnan ja valmistuksen sekä muiden valmistustoiminnan ulkopuolisten 

toimintojen kuluina. Tuloslaskelmalla voidaan hyödyntää katetuottoanalyysin 

mukaista ajattelutapaa, jossa toimintojen kuluja luokitellaan niiden muuttuvuuden 

mukaan. Esimerkiksi hankinnan ja valmistuksen yleiskuluja voidaan seurata 

jaottelulla muuttuviin ja kiinteisiin. Katetuottolaskelman mukainen tuloslaskelma 

osoittaa toiminnan muuttuvien ja kiinteiden kulujen välisen suhteen ja korostaa 

tuloksen muodostumisessa kokonaismyynnin ja muuttuvien kulujen erotusta. 

Puhdas toimintokohtainen tuloslaskelma korostaa bruttokatetta, joka saadaan 
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vähentämällä myyntituotoista myytyjen tuotteiden valmistuskulut (COGS, cost of 

goods sold). Bruttokate ja katetuotto ovat toisistaan erilliset käsitteet ja niiden 

antama informaatio tuloksen muodostumiseen liittyen poikkeavat toisistaan. 

Liiketoiminnan tuloksellisuus edellyttää, että bruttokate riittää kattamaan 

valmistustoiminnan ulkopuolisten toimintojen kulut ja katetuoton tulisi osaltaan 

riittää kattamaan liiketoiminnan kiinteät kulut. (Shim et al. 2012, s. 59)  
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3 KONSERNITULOSLASKELMAN RAPORTOINNIN 

KEHITYS 

 

3.1 Kohdeyrityksen ja konsernin esittely 

 

Työn kohdeyritys on kokonaisvaltaisia turvallisuusratkaisuja tarjoava suomalainen 

yritys. Kohdeyritys suunnittelee ja toteuttaa yhteystyössä asiakkaidensa kanssa 

turvallisuusratkaisuja heidän tarpeiden mukaisesti ja tarjoaa lisäksi toimitettujen 

turvallisuusratkaisujen elinkaaren hallintaan liittyviä palveluita. Kohdeyrityksen 

tuote- ja palvelutarjonta on hyvin monipuolista liittyen lukitus- ja 

oviautomatiikkaratkaisuihin, kulunvalvonta-, työnajanseuranta-, kameravalvonta-, 

rikosilmoitinjärjestelmiin sekä muihin turvallisuusjärjestelmiin.  

 

Kohdeyrityksen pääliiketoimintaa ovat turvallisuusratkaisujen toimittamiseen 

liittyvä projektiliiketoiminta sekä asiakkaiden turvallisuusympäristön ylläpitoon 

liittyvä palveluliiketoimintaa. Pääliiketoiminnan osa-alueista puhuttaessa käytetään 

termejä projektipalvelut sekä jatkuvat palvelut. Kohdeyrityksellä ei ole omaa 

valmistustoimintaa vaan se jälleenmyy konserniin kuuluvien osapuolien ja muiden 

valmistajien lukitus- ja turvallisuustuotteita asiakkaille. Kohdeyrityksen 

liiketoiminnassa pääpaino on tarjottavissa palveluissa, joissa tuote on vain osa 

asiakkaiden saamaa kokonaisratkaisua. Turvallisuusratkaisujen asennuksiin 

liittyvien suunnittelu- ja asennuspalveluiden lisäksi kohdeyrityksen tarjoamiin 

palveluihin lukeutuvat asiakkaiden turvallisuusympäristöjen huolto- ja 

ylläpitopalvelut, avain- ja tunnistehallintapalvelut, turvajärjestelmiin liittyvät SaaS-

ratkaisut ja IT-infran ulkoistamispalvelut sekä niiden hallinnointiin liittyvät 

tukipalvelut. Asiakkaan turvallisuusympäristöjen koko elinkaaren kattava 

palvelutarjoama yhdessä pitkäjänteiseen yhteistyöhön panostamisen kanssa ovat 

tärkeimpiä kohdeyrityksen asiakkaalle lisäarvoa luovia tekijöitä.  

 

Kohdeyritys toimii Suomessa valtakunnallisesti 18 toimipaikalla palvellen 

kaikenkokoisia asiakkaita useilta eri toimialoilta. Kohdeyritys on aloittanut 

toimintansa nykymuodossaan syyskuussa 2016, kun aiemmin erillään toimineet 
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turvateknologia-alan sekä lukitusalan yritykset yhdistettiin niiden 

omistajakonsernin toimesta ja siirrettiin osaksi saman brändin alla toimivaa 

pohjoismaista verkostokokonaisuutta. Pohjoismaissa saman brändin alla on 

Suomen toiminta-alueen lisäksi liiketoimintaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 

Pohjoismaissa liiketoimintaa harjoitetaan noin 90 toimipaikalla työllistäen yli 1200 

työntekijää ja liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa. 

 

Kohdeyritys ja sen pohjoismaiset sisaryhtiöt ovat osa oviympäristöratkaisuihin 

keskittyvää kansainvälistä konsernia, joka on listattu Tukholman pörssiin ja sen 

konserniraportoinnissa noudatetaan IFRS-standardia (International Financial 

Reporting Standards). Konserni on vahvasti laajentanut liiketoimintaansa 

työllistäen nykyään noin 47 500 työntekijää 70 maassa ja sen liikevaihto on noin 

7,4 miljardia euroa. Konserni jakautuu kolmeen alueelliseen ja kahteen globaaliin 

divisioonaan, joita ovat Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueet (EMEA, Europe, 

The Middle East and Africa), Amerikka, Aasian ja Tyynenmeren alue sekä 

maailmanlaajuisesti toimivat elektronisiin turvallisuusratkaisuihin keskittyvä sekä 

oviautomatiikkatuotteisiin ja -huoltoon keskittyvä divisioona. Alueellisilla 

divisioonilla valmistetaan ja myydään muun muassa mekaanisia ja 

elektromekaanisia lukkoja, lukkosylintereitä ja turvaovia paikallisia brändejä 

hyödyntäen. Kohdeyritys kuuluu konsernin EMEA-divisioonaan. 

 

Konsernin liiketoiminta keskittyy tuotteiden valmistustoimintaan, jonka vuoksi 

kohdeyrityksen ja sen sisaryhtiöiden palvelukeskeinen liiketoiminta poikkeaakin 

merkittävästi konsernin muiden yritysten toiminnasta. Kohdeyrityksen 

palveluliiketoiminnassa korostuu asiakasrajapinta, jossa tarjottujen ratkaisujen 

tuottamisessa korostuu asiakkaiden rooli ja heidän vaihtelevat yksilölliset 

tarpeensa. Konsernin tulosraportoinnissa erottuu vahvasti valmistustoiminnan 

näkökulma, jossa tarkastelun keskipisteessä on vakioitujen tuotteiden 

valmistaminen. Kohdeyrityksen tapauksessa tarkastelun keskiössä ovat tuotteista ja 

palveluista koostuvat kokonaisratkaisut, jotka voivat vaihdella sisällöltään ja 

monimutkaisuudeltaan merkittävästi eri asiakkaiden kesken. Nämä eroavaisuudet 

synnyttävät ajoittain haasteita kohdeyrityksen konserniraportointiin. 
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3.2 Konsernituloslaskelman rakenne 

 

Konsernituloslaskelma noudattaa toimintokohtaista tuloslaskelmakaavaa, jossa 

liikevoitto (EBIT) muodostuu vähentämällä liikevaihdosta kaikki varsinaisen 

toiminnan kulut neljään toimintokokonaisuuteen jaoteltuna, joita ovat tuotanto, 

tutkimus- ja tuotekehitys, myynti sekä hallinto ja lisäksi huomioidaan 

liiketoiminnan muut tuotot- ja kulut. Tuotannon ja myynnin toimintojen 

tapauksessa kokonaiskulut esitetään jaoteltuna välittömiin ja välillisiin kuluihin, 

jotta mahdolliset myynnin määrän vaihtelujen vaikutukset kyseisten toimintojen 

kuluihin olisi havaittavissa selvemmin. Tuotannon kulut esitetään 

valmistustoimintaa harjoittavalle yrityksille tyypilliseen tapaan välittöminä 

materiaali- ja työvoimakuluina sekä tuotannon yleiskuluina. Tuotannon yleiskulut 

esitetään edelleen tarkemmin jaottelulla muuttuviin ja kiinteisiin. 

 

Tuloslaskelmassa on kululajikohtaisen tuloslaskelman elementtejä, sillä 

toimintojen kulujen muodostuminen esitetään tarkemmin kululajikohtaisesti 

eritellen. Tuloslaskelma muodostuu kolmiportaisesta hierarkiasta, jossa ylimmällä 

tasolla esitetään tuloksen muodostuminen toimintokohtaisesti. Seuraavalla 

alatasolla esitetään toimintojen kokonaiskulujen muodostuminen 

henkilöstökuluista ja muista yleiskuluista, kuten toimitila-, kunnossapito-, matka-, 

laite- ja tarvikekuluista, ulkopuolisten palveluiden kuluista sekä poistoista. 

Henkilöstökulujen muodostuminen esitetään vielä tarkemmin eriteltynä.   

 

Toiminnan yleiskulujen kohdistamisessa tuloslaskelman toiminnoille noudatetaan 

aiheuttamisperiaatetta. Kulut tulee esittää niiden toimintojen kuluina, jotka 

todellisuudessa ovat kuluja aiheuttaneet ja siten hyötyneet kuluihin liittyvästä 

toiminnasta. Kuluja kohdistettaessa ajatellaan, että kyseisellä toiminnolla on 

mahdollisuudet vaikuttaa päätöksillään sille kohdistettavien kulujen tasoon ja 

kustannustehokkuuteen.  

 

Konsernituloslaskelman raportoinnin suorittaminen edellyttää, että kirjanpidossa 

kuluja rekisteröidään kululajikohtaisesti riittävällä tarkkuudella. Lisäksi kululajien 
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kokonaiskustannukset on kyettävä kohdistamaan joko tuotannon, tutkimus- ja 

tuotekehityksen, myynnin tai hallinnon kuluksi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 

Konsernituloslaskelman rakenne on määritelty konsernin toimesta kaikille 

raportoiville yksiköille samaksi. Konsernin tarjoamassa raportointioppaassa on 

esitetty ohjeistus konsernituloslaskelman raportointiperiaatteille. Seuraavaksi 

käydään läpi konsernin tuloslaskelmaraportin rakenne ja esitetään lyhyesti 

raportointioppaan ohjeistusta tuloslaskelmaraportointiin liittyen. 

 

Taulukossa 4 on esitettynä konsernin toimintokohtaisen tuloslaskelmakaavan rivit 

ja niillä raportoitavat tyypilliset erät. Taulukon kahdessa viimeisessä sarakkeessa 

on merkitty ne tuloslaskelman rivit, joihin liittyy henkilöstökulujen erittely tai 

muiden yleiskulujen kululajikohtainen erittely. Tuloslaskelmalla 

kokonaisliikevaihto eritellään konsernin sisäisiltä ja konsernin ulkopuolisilta 

asiakkailta saatuun liikevaihtoon. Liikevaihdosta vähennetään aluksi 

tuotantotoiminnan välittömät materiaali- ja työvoimakulut, jotka voidaan 

yksiselitteisesti kohdistaa tuotetuille suoritteille, joita ovat kohdeyrityksen 

tapauksessa projektit ja huoltotyöt. Muuttuvat tuotannon kulut rivillä esitetään 

tuotannon yleiskulut, joita ei voida yksiselitteisesti kohdistaa tuotetuille suoritteille 

ja kuluilla on jonkinasteinen riippuvuussuhde toiminnan volyymiin. Rahtikulut- ja 

tuotot sekä muut välittömät jakelukulut riveillä esitetään jakelutoiminnan muuttuvat 

välittömät erät. Tuloslaskelman ensimmäinen välitulos on katetuottolaskennan 

mukainen katetuotto eli liikevaihto vähennettynä toiminnan muuttuvilla kuluilla. 

Kiinteät tuotannon kulut rivillä esitetään tuotannon yleiskulut, jotka pysyvät 

muuttumattomana riippumatta muutoksista toiminnan volyymissa. Tuloslaskelman 

toinen välitulos on toimintokohtaiselle tuloslaskelmalle ominainen bruttokate, joka 

saadaan vähentämällä katetuotosta edelleen kiinteät tuotannon kulut, jolloin 

liikevaihdosta on vähennetty kaikki myytyjen tuotteiden valmistuskulut (COGS). 

Liikevoitto lasketaan vähentämällä bruttokatteesta tutkimus- ja tuotekehityksen, 

myynnin ja hallinnon kulut, kurssivoitot ja -tappiot, käyttöomaisuuden 

myyntituotot/-tappiot sekä liiketoiminnan muut tuotot ja kulut.  

 

 



 

32 

 

Taulukko 4. Konsernituloslaskelman rivit, niiden sisältämät tyypilliset erät ja 

niihin liittyvät kuluerittelyt. 

 

 

Työssä rajaudutaan tarkastelemaan tuloslaskelman raportointiperiaatteita 

liikevoittoon saakka ja erityisesti keskitytään muuttuvien ja kiinteiden tuotannon 

kulujen raportointiperiaatteisiin. Tämän vuoksi tuloslaskelman sisältämät 

liikevoiton jälkeiset tyypilliset erät jätetään kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. 
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Tuloslaskelman välittömät työvoimakulut, tuotannon, tutkimus- ja tuotekehityksen, 

myynnin ja hallinnon henkilöstökulut raportoidaan taulukon 5 erittelyn mukaisesti. 

Henkilöstökuluista eritellään palkat ja palkkiot työsuhde-etuineen sekä 

henkilöstösivukulut, kuten eläkekulut ja sosiaaliturvamaksut sekä muut maksut. 

Lisäksi eritellään muut henkilöstöön liittyvät kulut, kuten koulutus, 

työterveydenhuolto, virkistys- ja harrastustoiminta ja lahjat henkilökunnalle. 

Yrityksen raportoimiin henkilöstömääriin lukeutuvien ulkopuolisen työvoiman, 

esimerkiksi vuokratyöntekijöiden, henkilöstökulut raportoidaan erikseen.  

 

Taulukko 5. Henkilöstökulujen erittely ja tyypilliset kuluerät. 

 

 

Tuotannon välilliset henkilöstökulut raportoidaan tarkemmin jaottelulla muuttuviin 

ja kiinteisiin kyseistä henkilöstökuluerittelyä hyödyntäen. Lisäksi myynnin 

henkilöstökulut raportoidaan jaottelulla varsinaisen myynnin (front selling) ja 

myynnin tuen (support selling) kuluihin perustuen siihen onko henkilö työssään 

vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja osallistuuko hän myyntitapahtumiin. 

Varsinaisen myyntiä lisäävän myyntitoimintaan kuulumattomien henkilöiden kulut 

raportoidaan myynnin tuen kuluissa. Myynnin tuen kuluina ohjeistetaan 

raportoimaan esimerkiksi tuotepäälliköiden ja markkinointihenkilöstön 

henkilöstökulut. 
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Henkilöstökulujen lisäksi toiminnoille kohdistettavat muut yleiskulut eritellään 

kululajeittain taulukon 6 mukaisesti, jossa on myös esitetty tyypilliset kululajeihin 

lukeutuvat kuluerät. Yleiskulujen erittelystä puhutaan konsernin oppaassa myös 

kiinteiden kulujen erittelynä, sillä kyseinen kululajikohtainen erittely tehdään vain 

katetuoton jälkeisten kiinteiden tuotannon, tutkimus- ja kehitystyön, myynnin ja 

hallinnon kuluihin liittyen. Tuotannon muuttuvien yleiskulujen tapauksessa 

kyseistä erittelyä ei tehdä.  

 

Taulukko 6. Tuloslaskelman toimintojen yleiskulujen kululajikohtainen erittely. 

 

 

Tuloslaskelman toimintojen henkilöstökulujen raportoinnin lisäksi raportoidaan 

yrityksen henkilöstömääriä toiminnoittain. Tuloslaskelman henkilöstökulujen ja 

henkilöstömääräraportoinnin tulee noudattaa yhtenäistä linjausta, jossa toiminnolle 

raportoitaviin henkilömääriin liittyvät kulut tulee esittää tuloslaskelmalla kyseistä 

toimintoa vastaavilla riveillä. Esimerkiksi, jos henkilön kulut kohdistetaan 

tuloslaskelmalla hallinnon henkilöstökuluihin niin kyseinen henkilö tulee 
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raportoida hallinnon toiminnon henkilöstömäärissä. Henkilöstömääräraportoinnin 

ja tuloslaskelman yhteys on havainnollistettu taulukossa 7. Myyntitoiminnon 

henkilöstö tulee raportoida myynnin ja myynnin tuen henkilöstömäärinä samaan 

tapaan kuin tuloslaskelman myynnin henkilöstökulutkin eritellään. Välillisen 

tuotannon henkilöstömääriin lukeutuvien henkilöiden kulut voivat jakautua 

tuloslaskelman riveille muuttuvat ja kiinteät tuotannon kulut.  

 

Taulukko 7. Henkilöstömääräraportoinnin ja tuloslaskelman välinen yhteys. 

 

 

Kuukausittain raportoitaviin henkilöstömääriin sisällytetään yrityksen palkkaamat 

osa-aikaiset ja kokopäiväisesti työskentelevät henkilöt sekä yrityksen hallinnoima 

ulkopuolinen työvoima, kuten vuokratyövoima. Henkilöstömäärät raportoidaan 

henkilötyökuukausina eli tarkastelukuukautena työssä käyvän henkilöstön 

lukumääränä, jolloin raportointi suoritetaan yhden desimaalin tarkkuudella. 

Henkilömäärät esitetään kunkin toiminnon suhteen lisäksi jaottelulla vakituiseen ja 

määräaikaiseen henkilöstöön. 

 

3.3 Kohdeyrityksen konsernintuloslaskelman raportoinnin nykytila 

 

Kohdeyrityksen kirjanpitojärjestelmän tililuettelo ei suoranaisesti vastaa konsernin 

toimintokohtaisen tuloslaskelman tapaa eritellä toiminnan kuluja. Myyntiin, 

ostoihin, alihankintaan ja välittömään työvoimaan liittyvien tilien sisältö voidaan 

kokonaisuudessaan yksiselitteisesti kohdistaa konsernituloslaskelman niitä 

vastaaville riveille. Välillisiin henkilöstökuluihin ja muihin yleiskuluihin liittyvien 

tilien tapauksessa kuluja ei rekisteröidä hyödyntäen minkäänlaista toimintoihin 
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pohjautuvaa tililuokittelua. Nykytilassa yleiskulujen esittäminen toiminnoittain on 

ratkaistu kohdeyrityksessä kirjanpitotapahtumien rekisteröinnissä hyödynnettäviin 

kirjanpitojärjestelmän alue- ja tulospaikka dimensioihin pohjautuen. 

Kirjanpitojärjestelmän alueella tarkoitetaan kohdeyrityksen erikseen seurattavia 

toimintayksikköjä ja tulospaikat vastaavat toimintayksikköjen erillisiä 

vastuualueita. Alueen ja tulospaikan yhdistelmät muodostavat kohdeyrityksen 

erilliset pienimmät vastuualueet, joiden kuluja tai kannattavuutta tarkastellaan 

erikseen. Järjestelmän tulospaikka termissä on oleellista huomioida sen 

ristiriitaisuus, sillä esimerkiksi myyntiosaston tulospaikan sijasta pitäisi puhua 

kustannuspaikasta, koska kyseistä tulospaikkaa hyödynnetään vain 

myyntitoiminnoista aiheutuvien kulujen rekisteröintiin ja seurantaan. Tuotannon 

tulospaikoilla sen sijaan rekisteröidään sekä tuloja että kuluja mahdollistaen 

tulospaikkakohtaisen kannattavuuden seurannan, jolloin kirjanpitojärjestelmän 

termi tulospaikka onkin järkevä. Selkeyden vuoksi työssä käytetään jatkossa 

kohdeyrityksen kirjanpitojärjestelmän termejä alue ja tulospaikka kohdeyrityksen 

organisaatiorakenteesta puhuttaessa. 

 

Tulospaikkatieto ohjaa kirjanpitoon kululajikohtaisesti rekisteröityjä välillisten 

henkilöstökulujen ja yleiskulujen kohdistamista konsernin tuloslaskelmalla joko 

tuotannon, myynnin tai hallinnon kuluksi. Kohdeyrityksellä ei ole tutkimus- ja 

tuotekehitystoimintaa, jonka vuoksi siihen liittyviä kuluja ei raportoida 

tuloslaskelmalla. Esimerkiksi kiinteistövuokrakulut rekisteröidään hyödyntämällä 

yhtä tiliä, mutta vuokralaskujen tiliöinnin yhteydessä lisättävään tulospaikkatietoon 

pohjautuen kulut kohdistuvat edelleen konsernituloslaskelman raporttimallilla 

tulospaikkaa vastaavan toiminnon vuokrakuluksi. Toisin sanoen kohdeyrityksen 

tulospaikat on raporttimallilla määritelty liittyväksi joko tuotannon, myynnin tai 

hallinnon toimintaan niissä tapahtuvan toiminnan perusteella. Kohdeyrityksen 

toiminnan yleiskuluihin liittyvät tililuettelon tilit on määritelty liittyväksi johonkin 

konsernin tuloslaskelman erittelyjen kululajiin. Tämä kulujen kohdistamisperiaate 

mukailee konsernin raportointioppaan ohjeistamaa raportointitapaa.  

 



 

37 

 

Kohdeyrityksen organisaatiorakenne määritellään pohjautuen alue- ja tulospaikka-

dimensioihin, jotka mahdollistavat toiminnan tuloksen tarkastelemisen 

vastuualueittain. Organisaatiorakenne on kolmiportainen, jossa alimman tason 

muodostavat aluekohtaiset tulospaikat. Organisaatiohierarkian seuraavalla 

ylemmällä tasolla nämä erilliset seurattavat tulospaikat yhdistyvät seurattaviksi 

alueiksi, jotka vastaavat kohdeyrityksen Suomessa sijaitsevia toimintayksikköjä. 

Seuraavalla hierarkian ylimmällä tasolla toiminnan tulosta seurataan hyödyntäen 

Suomen maantieteellistä jaottelua Etelä-, Länsi-, Pohjois-, Itä- ja Keski-Suomen 

aluekokonaisuuksiksi, joiden kesken kohdeyrityksen toimintayksiköt jakautuvat.  

 

Etelä-Suomen pääkaupunkiseudun alueen tulospaikkarakenne eroaa muiden 

aluekokonaisuuksien alueiden tulospaikkarakenteesta. Pääkaupunkiseudun 

tulospaikkarakenteeseen sisältyvät koko yritystä palvelevat keskitetyt toiminnot. 

Lisäksi jatkuvien palveluiden tuotannon tulospaikkojen määrä on muita alueita 

suurempi, johtuen valtakunnallisten jatkuvien palveluiden toimintojen 

keskittämisestä pääkaupunkiseudulle. Kuvassa 7 on esitetty Etelä-Suomen 

aluekokonaisuuden organisaatiorakenne, joka jakautuu projektipalveluihin, 

jatkuviin palveluihin ja aiemmin mainittuihin muihin keskitettyihin toimintoihin. 

Pääkaupunkiseudun projektipalveluihin sisältyy kaksi tulospaikkaa, joita ovat 

myynti ja projektointi. Jatkuviin palveluihin lukeutuu seitsemän tulospaikkaa, joita 

ovat palveluiden hallinto, korjaushuolto, koulutus, pääkäyttö- ja tunnistehallinta, 

ohjelmistotuki ja SaaS-palvelut, dokumentointi ja avainhallinta. Muita keskitettyjä 

toimintoja ovat talous- ja henkilöstöhallinnon sisältämä yleishallinto, ostoista ja 

materiaalitoimituksista vastaava ostot ja logistiikka, yrityksen tarjoamien tuotteiden 

ja palveluiden hallinnasta vastaava valikoiman hallinta sekä markkinointi. 

Organisaatiorakenteen alapuolella on esitetty miten kunkin tulospaikan välilliset 

henkilöstökulut ja muut yleiskulut kohdistetaan nykytilassa konsernin 

tuloslaskelmalla tuotannon, myynnin ja hallinnon toiminnoille. Projektipalveluiden 

tuotannon tulospaikan sekä myynnin tulospaikan kulut kohdistetaan myynnin 

kuluiksi ja jatkuvien palveluiden tulospaikkojen kulut tuotannon kuluiksi. Muista 

toiminnoista yleishallinnon kulut kohdistetaan hallinnon kuluiksi, ostot ja 
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logistiikka tulospaikan kulut tuotannon kuluiksi ja valikoiman hallinnan sekä 

markkinoinnin kulut myynnin tuen kuluksi. 

 

 

Kuva 7. Etelä-Suomen organisaatiorakenne ja tulospaikkoihin pohjautuvat 

yleiskulujen kohdentamisperiaatteet nykytilassa. 

 

Kuvassa 8 on esitetty muiden aluekokonaisuuksien kuin Etelä-Suomen 

organisaatiorakenne, joihin kuuluu toimintayksikköjen määrästä riippuen yksi tai 

useampia alueita. Näiden aluekokonaisuuksien alueiden tulospaikkarakenteet ovat 

keskenään samanlaiset ja nykytilassa kullakin alueella on olemassa kolme 

tulospaikkaa, joista kaksi ovat tuotantoon liittyviä ja yksi alueelliseen 

myyntitoimintaan liittyvä. Tuotannon tulospaikoista toinen liittyy 

projektipalveluihin ja toinen jatkuvien palveluiden huoltotoimintaan.  Nykytilassa 

välilliset henkilöstökulut ja muut yleiskulut kohdistetaan konsernin tuloslaskelman 

toiminnoille seuraavasti: jatkuvien palveluiden kulut tuotannon kuluksi ja 

projektipalveluiden sekä alueellisen myyntitoiminnan kulut myynnin kuluiksi.  
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Kuva 8. Länsi-, Itä-, Pohjois-, ja Keski-Suomen aluekokonaisuuksien 

organisaatiorakenne ja tulospaikkoihin pohjautuvat yleiskulujen 

kohdentamisperiaatteet nykytilassa. 

 

Taulukossa 8 on esitetty kohdeyrityksen vuoden 2017 nykytilan mukainen kulujen 

kohdistuminen toiminnoille kululajeittain. Riveillä on esitetty kuinka 

kohdeyrityksen kirjanpidon henkilöstö-, matka-, ajoneuvo-, toimitila-, IT-, 

markkinointi-, edustuskulut, ulkopuolisten palveluiden kulut, muut kiinteät kulut 

sekä poistot ja arvonalentumiset jakautuvat sarakkeissa esitettyjen tuloslaskelman 

toimintojen kesken. Taulukon kululajit mukailevat pääpiirteittäin kohdeyrityksen 

myynti-, osto- ja alihankintatilien jälkeistä kirjanpidon tililuettelon rakennetta, 

jossa erillisiä samaan kululajikokonaisuuteen kuuluvia kirjanpidon tilejä on 

yhdistetty taulukon rivien mukaisiksi tiliryhmiksi. Taulukossa esitettyjen kululajien 

sisältämien tilien kulut kohdistuvat joko kokonaisuudessaan tietylle toiminnolle 

tiliin pohjautuvaan kohdistamisperiaatteeseen pohjautuen tai useamman toiminnon 

kesken raporttimallin tulospaikkoihin pohjautuvien kohdistamisperiaatteiden 

mukaisesti. 
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Taulukko 8.  Kohdeyrityksen kulujen kohdistuminen konsernituloslaskelman 

toiminnoille. 

 

 

Taulukosta nähdään välittömien henkilöstökulujen ja välittömään henkilöstöön 

liittyvien matkakulujen jakautuvan välittömän työvoiman sekä muuttuvan ja 

kiinteän tuotannon kesken. Tuotantoautojen leasingkulut ja muut tuotantoautoihin 

liittyvät kulut kohdistetaan kokonaisuudessaan kiinteisiin tuotannon kuluihin. 

Välilliset henkilöstökulut ja muut yleiskulut alkaen toimitilakuluista ja päättyen 

poistoihin ja arvonalentumisiin jakautuvat tuloslaskelman toimintojen kesken 

tulospaikkoihin pohjautuvan kohdistamisperiaatteen perusteella. Esimerkiksi 

kohdeyrityksen toimitilakuluista 39 prosenttia kohdistuu kiinteisiin tuotannon 

kuluihin, 53 prosentin osuus myynnin kuluihin ja loput 8 prosenttia hallinnon 

kuluihin. Toisin sanoen nykytilanteessa kohdeyrityksen konsernituloslaskelman 

raporttimallilla tulospaikat on määritelty liittyväksi tuloslaskelman toimintoihin 

siten, että toimitilakuluista 39 prosenttia on kirjattu tuotantoon liittyville 

tulospaikoille ja vastaavasti 53 prosenttia myyntiin liittyville tulospaikoille ja 8 

prosenttia hallinnolliseen toimintaan liittyville tulospaikoille.  

 

Välittömiin henkilöstökuluihin sisältyvät tuotannon työntekijöiden palkat ja 

palkkiot henkilösivukuluineen sekä koulutus-, työvaate- ja työterveyshuoltokulut. 

Edellä mainituista kulueristä koulutus- ja työvaatekulut kohdistetaan 

kokonaisuudessaan kiinteisiin tuotannon kuluihin konsernin 
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raportointiohjeistuksen mukaisesti. Raporttimallilla tuotannon työntekijöiden 

palkka- ja sivukuluista kohdistetaan 11 prosentin osuus muuttuviin tuotannon 

kuluihin ja loput kohdistetaan välittömän työvoiman kuluiksi. Välittömään 

henkilöstöön liittyviä matkakuluja seurataan kirjanpidossa erikseen ja niihin 

lukeutuu muun muassa kilometrikorvaukset, kotimaan ja ulkomaan päivärahat, 

ateriakorvaukset sekä majoituskulut ja matkaliput. Edellä mainituista kulueristä 

majoituskulut ja matkalippukulut esitetään kiinteinä tuotannon kuluina konsernin 

raportointiohjeistuksen mukaisesti ja loput välittömissä työvoimakuluissa ja 

tuotannon muuttuvissa kuluissa. Tuotantoautojen leasingkulujen lisäksi muita 

kuluja ovat korjaus- ja huolto-, polttoaine- sekä vero- ja vakuutuskulut. Välillisiin 

henkilöstökuluihin sisältyy muun muassa tuotannon johdon, talous- ja 

henkilöstöhallinnon, myynti- ja tuotepäälliköiden, aluejohdon sekä ostajien palkat 

ja palkkiot henkilösivukuluineen sekä koulutus- ja työterveyshuoltokulut. 

Välillisiin henkilöstökuluihin lukeutuvien henkilöiden matkakuluja ja 

työsuhdeautojen leasing-, korjaus- ja huolto- sekä vero- ja vakuutuskuluja seurataan 

kirjanpidossa erikseen. Toimitilakulut sisältävät muun muassa kiinteistövuokrat, 

kiinteistöjen korjaukseen, siivoukseen ja vartiointiin liittyvät kulut, vesi- ja 

sähkömaksut sekä koneiden ja kaluston pienhankintojen kulut. Kohdeyrityksen IT-

kuluihin sisältyvät kannettavien tietokoneiden leasingkulut, työpuhelimien ja 

muiden IT-tarvikkeiden kulut, puhelinliittymien ja tietoliikenteen kulut sekä IT-

palvelut. Muista yleiskuluihin kuuluvista kululajeista poiketen markkinointi- ja 

edustuskulut kohdistetaan kokonaisuudessaan myynnin kuluiksi. Ulkopuoliset 

palvelut sisältävät muut vieraat palvelut kuin alihankinta ja IT-palvelut. Muihin 

kuluihin lukeutuu sekalaisia aiempiin kululajeihin liittymättömiä pieniä kulueriä ja 

viimeisenä taulukossa on esitetty poistot ja arvonalentumiset. Taulukosta nähdään, 

että välillisistä henkilöstökuluista ja toiminnan yleiskuluihin sisältyvien kululajien 

kokonaiskuluista suurin osa kohdistuu myynnin kuluksi poistoja ja 

arvonalentumisia lukuun ottamatta.  

 

Nykyisen konsernituloslaskelman raporttimallin kiinteiden tuotannon kulujen 

raportointiperiaatteiden tutkimisen pohjalta laadittiin muutosehdotukset liittyen 

tulospaikkoihin perustuviin toiminnan yleiskulujen kohdistamisperiaatteisiin 
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tuotannon ja myynnin kuluiksi, tuotannon muuttuvissa kuluissa raportoitaviin 

henkilöstökuluihin sekä kiinteissä tuotannon kuluissa raportoitaviin 

tuotantoautojen kuluihin. Edellä mainittuihin kohtiin liittyvät kulut on korostettu 

punaisilla laatikoilla aiemmin esitetyssä taulukossa 8. Seuraavaksi käydään 

tarkemmin läpi taustoja ja perusteluja konsernituloslaskelman 

raportointiperiaatteisiin esitetyille muutoksille, jonka jälkeen esitetään 

simulaatioiden tulokset, joilla havainnollistettiin muutoksien vaikutuksia 

konsernituloslaskelman ja henkilöstömäärien raportointiin liittyen. 

 

3.4 Muutosehdotukset konsernituloslaskelman raportointiin 

 

Tuotannon ja myynnin yleiskulujen raportointi 

Nykytilassa kohdeyrityksen yleiskulujen kohdistaminen konsernituloslaskelman 

tuotannon ja myynnin toiminnoille on ristiriidassa kohdeyrityksen sisällä 

vallitsevaan tulospaikkojen luokitteluun tuotanto- ja myyntitoimintaan liittyen. 

Tähän on syynä taustalla kohdeyrityksessä käytössä ollut vanha 

organisaatiorakenne, jossa tulospaikat eivät ole mahdollistaneet tuotannon ja 

myyntitoimintaan liittyvien kulujen rekisteröintiä kirjanpidossa erikseen 

konsernituloslaskelman raportoinnin edellyttämällä tasolla. Kohdeyrityksellä on 

kaikilla alueillaan projektipalveluiden ja jatkuvien palveluiden tuotantoa sekä 

myyntitoimintaa, mutta vanhassa organisaatiorakenteessa myynnin kulut on 

sisällytetty projektipalveluiden tulospaikalle, jonka yleiskulut on kohdistettu 

tuloslaskelmalla myynnin kuluiksi. Vain pääkaupunkiseudulla on seurattu erikseen 

myynnin kuluja, mutta siltikin pääkaupunkiseudun projektipalveluiden tulospaikan 

kulut on raportoitu tuloslaskelmalla myynnin kuluina. 

 

Vanha organisaatiorakenne on luonut haasteita myös sisäisessä raportoinnissa 

jatkuvien palveluiden ja projektipalveluiden tuotannon kannattavuuden 

keskinäisessä vertailussa. Myynnin kulut rasittivat projektipalveluiden tuotannon 

kulurakennetta johtaen alempiin kannattavuuksiin verrattuna jatkuvien palveluiden 

tuotantoon. Myyntitoimintaa ei kohdeyrityksessä ajatella kuuluvaksi vain osaksi 
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projektiliiketoimintaa vaan myynnin tehtävänä on edesauttaa sekä projektien että 

jatkuvien palveluiden myyntiä. 

 

Vuoden 2017 lopulla toteutetun organisaatiorakenteen muutosten myötä ongelma 

ratkaistiin luomalla kaikille kohdeyrityksen alueille oma myynnin tulospaikka, 

jonka myötä myynnin ja projektipalveluiden tuotannon kuluja voidaan rekisteröidä 

toisistaan erillään. Organisaatiorakenteen muutoksen yhteydessä ei tehty vielä 

muutoksia yleiskulujen kohdistamisperiaatteisiin konsernituloslaskelmalla. 

Nykytilassa kohdeyritys raportoi siis edelleen projektipalveluiden tuotannon 

yleiskuluja myynnin toiminnon kuluina. Uuden organisaatiorakenteen 

mahdollistama myynnin kulujen eriyttäminen tuotannon kuluista läpi organisaation 

mahdollistaa aiheuttamisperiaatetta noudattavan toimintojen kulujen raportoinnin 

konsernituloslaskelmalla. Tämän työn yhteydessä konsernituloslaskelman 

raportointiin ehdotetaan muutosta liittyen projektipalveluiden yleiskulujen 

kohdistamiseen tuotannon kuluiksi myynnin kulujen sijasta.  

 

Kuvassa 9 on havainnollistettu organisaatiorakenteen muutos muilla alueilla kuin 

pääkaupunkiseutu ja yleiskulujen kohdistamisperiaatteisiin ehdotettava muutos. 

Vasemmalla on esitetty vanha kahden tulospaikan organisaatiorakenne, jossa 

jatkuvien palveluiden tuotannon yleiskulut on kohdistettu tuotannon kuluihin ja 

projektipalveluiden tuotannon yleiskulut myynnin kuluihin. Keskellä on esitetty 

nykyinen kolmen tulospaikan organisaatiorakenne ja nykyinen vanhaa tapaa 

noudattava yleiskulujen kohdistamisperiaate. Oikealla on esitetty uuden 

organisaatiorakenteen mahdollistama muutosehdotus punaisella viivalla 

korostettuna, jossa projektipalveluiden tuotannon tulospaikan yleiskulut 

kohdistettaisiin myynnin kulujen sijasta tuotannon kuluiksi.  
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Kuva 9. Alueiden vanha ja uusi organisaatiorakenne sekä muutosehdotus liittyen 

yleiskulujen kohdistamisperiaatteisiin toiminnoille. 

 

Kuvassa 10 on havainnollistettu yleiskulujen kohdistamisperiaatteiden 

muutosehdotus punaisilla viivoilla korostettuna pääkaupunkiseudun alueen 

tapauksessa. Projektipalveluiden tuotannon tulospaikan yleiskulut kohdistetaan 

ehdotuksessa myynnin kulujen sijasta yhdessä jatkuvien palveluiden tuotannon 

tulospaikkojen kanssa tuotannon kuluiksi. Lisäksi muutoksena nykytilaan jatkuvien 

palveluiden organisaation palveluiden hallinnon tulospaikan yleiskulut 

kohdistetaan myynnin kuluiksi. Palveluiden hallinto käsittää jatkuvien palveluiden 

sopimusten hallinnan ja sopimuksiin liittyvän laskutustoiminnan ja muita 

myyntitoimintaan verrattavissa olevia toimintoja, minkä vuoksi kulut kohdistetaan 

tuotannon kulujen sijasta myynnin kuluiksi. Muihin toimintoihin kuuluvien 

tulospaikkojen yleiskulujen kohdistaminen pysyy entisellään, sillä ne ovat linjassa 

konsernin ohjeistuksen kanssa. 
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Kuva 10. Muutokset tuotannon ja myynnin yleiskulujen kohdistamisperiaatteisiin 

tuloslaskelmalla pääkaupunkiseudun tapauksessa 

 

Ehdotetussa tilassa tuotannon kuluina raportoidaan siis kohdeyrityksen jatkuvien 

palveluiden ja projektipalveluiden tuotannon tulospaikkojen sekä ostoihin ja 

logistiikkaan liittyvän tulospaikan yleiskulut. Myynnin kuluihin kohdistetaan 

alueellisten myynnin tulospaikkojen kulut, palveluiden hallinnon kulut sekä 

valikoiman hallinnan sekä markkinoinnin kulut. Lopputuloksena tuloslaskelma 

antaa oikeamman kuvan kohdeyrityksen tuotannon ja myynnin kokonaiskuluista 

verrattuna nykytilaan. 

 

Tuotannon johdon henkilöstökulujen raportointi 

Kohdeyrityksen henkilöstökulujen rekisteröinnissä hyödynnetään erillisiä tilejä 

välittömiin työvoimakuluihin lukeutuvien tuotannon työntekijöiden sekä tuotannon 

johdon, myynnin ja hallinnon välillisiin henkilöstökuluihin liittyen. 

Kohdeyrityksen tapauksessa tuotannon välittömään työvoimaan lukeutuu muun 

muassa lukkoseppiä ja asentajia, jotka työskentelevät projektien ja huoltotöiden 

parissa ja heidän työpanos on yksiselitteisesti kohdistettavissa suoritteille. 

Projektien tapauksessa välittömään työvoimaan lukeutuu myös projektinvetäjät, 

jotka toimivat projektipäällikön alaisuudessa tiiminvetäjänä projektin 

asennustiimille. He vastaavat projektiin liittyvien päivittäisten työtehtävien 
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ohjaamisesta, valvonnasta sekä projektin etenemisen raportoinnista 

projektipäälliköille asennustöiden yhteydessä. 

 

Tuotannon johtohenkilöstöön kuuluvat projektipalveluiden tapauksessa 

projektipäälliköt ja jatkuvien palveluiden tapauksessa huoltopäälliköt. 

Projektipäälliköt ovat esimiesasemassa heidän tiimiinsä kuuluville projektien 

asennustöistä vastaaville projektinvetäjille sekä lukkosepille ja asentajille. 

Projektipäällikkö on vastuussa hänen vastuualueelleen kuuluvien projektien 

hallinnoimisesta ja heidän tyypillisiä työtehtäviä ovat esimerkiksi projektien 

suunnittelu ja dokumentointi, materiaalien ja töiden resursointi, projektiin liittyvien 

tehtävien ohjaaminen sekä projektin tietojen ylläpitäminen järjestelmissä. 

Huoltopäälliköt toimivat jatkuvien palveluiden tuotannon työntekijöiden 

esimiehinä ja vastaavat heidän vastuualueelleen kuuluvien huoltotöiden 

hallinnoimisesta. Huoltopäällikön tyypillisiä työtehtäviä ovat esimerkiksi 

huoltotöiden resursointi ja ohjaus sekä töiden suorittamisen valvonta ja tarkkailu. 

Pääkaupunkiseudulle keskitettyjen jatkuvien palveluiden osa-alueiden tapauksessa 

johtohenkilöstöstä käytetään nimitystä palvelupäällikkö. Palvelupäälliköiden 

toimenkuva eroaa huoltopäälliköistä vain siltä osin, että he vastaavat operatiivisen 

toiminnan johtamisen lisäksi heidän vastuualueelleen kuuluvien keskitettyjen 

palveluiden tuotannosta valtakunnallisesti. Projektipäälliköiden ja 

huoltopäälliköiden työtehtävät liittyvät keskeisesti tuotannon suoritteiden eli 

projektien ja huoltotöiden suunnitteluun, ohjaukseen sekä valvontaan. He 

hallinnoivat työssään useampia projekteja ja huoltotöitä samanaikaisesti eikä 

heidän työpanostaan voi siten yksiselitteisesti kohdistaa yksittäisille suoritteille, 

jonka vuoksi tuotannon johdon henkilöstökulut ovat tuotannon yleiskulua.  

 

Tuotannon henkilöstöresurssit ovat merkittävin kohdeyrityksen 

maksimituotantomäärän määrittävistä tekijöistä. Projektit ja huoltotyöt voivat olla 

myös laajuudeltaan ja monimutkaisuudeltaan hyvin erilaisia, mikä osaltaan 

vaikuttaa yksittäisen projektin tai huoltotyön suorittamiseen vaadittaviin tuotannon 

henkilöstöresursseihin. Kohdeyrityksen tapauksessa myynnin kasvattaminen 

edellyttää suoritettavien projektien ja huoltotöiden määrien kasvattamista. 
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Tuotannon kasvattaminen osaltaan edellyttää tuotannon henkilöstöresurssien 

lisäystä niin tuotannon työntekijöiden kuin tuotannon johtohenkilöstönkin osalta, 

kun hallinnoitavien projektien ja huoltotöiden määrä lisääntyy. Yksittäinen 

projektipäällikkö tai huoltopäällikkö voi hallinnoida samanaikaisesti vain rajallisen 

määrän projekteja tai huoltotöitä ja tuotannon työntekijöiden tehokas ohjaaminen 

onnistuu vain järkevän kokoisilla tiimeillä.  

 

Kohdeyrityksen henkilöstön palkkaus perustuu kiinteään kuukausipalkkaan, myös 

välittömään työvoimaan lukeutuvien tuotannon työntekijöiden tapauksessa. 

Kohdeyrityksen tapauksessa tuotannon palkkakulujen jaottelussa muuttuviin ja 

kiinteisiin kuluihin ei siis voida hyödyntää perinteistä ajattelutapaa, jossa muuttuvat 

henkilöstökulut muodostuisivat esimerkiksi tuntipalkkaa saavien tuotannon 

työntekijöiden palkkakuluista ja vastaavasti kiinteät henkilöstökulut 

muodostuisivat tuotannon toimihenkilöiden kuukausipalkoista. Tuotannon 

johtohenkilöstön määrien muutokset johtavat kuukausipalkkauksesta johtuen 

hyppäyksittäisiin henkilöstökulujen muutoksiin. Konsernin raportointiohjeistuksen 

mukaan toiminnan volyymin suhteen hyppäyksittäin muuttuvat tuotannon 

yleiskulut tulee raportoida muuttuvissa tuotannon kuluissa. Tämän pohjalta 

tuotannon johtohenkilöstön henkilöstökuluja ehdotetaan raportoitaviksi 

muuttuvissa tuotannon kuluissa kiinteiden sijasta 

 

Taulukossa 9 on esitetty kuinka kohdeyrityksen välilliset henkilöstökulut 

kohdistuvat toiminnoille nykytilassa ja lisäksi on havainnollistettu tuotannon 

johdon henkilöstökulujen raportointiin ehdotettavaa muutosta punaisilla nuolilla. 

Nykytilassa projektipäälliköiden kulut kohdistuvat myynnin kuluiksi ja 

huoltopäälliköiden kulut tuotannon kiinteisiin kuluihin. Kiinteisiin tuotannon 

kuluihin sisältyvät myös osto- ja logistiikkatoimintoihin kuuluvan ostopäällikön ja 

ostajien kulut sekä tuotantotoimintaan liittyvän EHSQ-vastaavan (Environmental, 

Health Safety and Quality) kulut. Myynnin kuluihin sisältyy aluejohtajien sekä 

myyntipäälliköiden kulut ja myynnin tuen kuluihin sisältyvät valikoiman hallinnan 

tuotepäälliköiden sekä markkinoinnista vastaavan markkinointipäällikön kulut. 

Talous- ja henkilöstöhallinnon toimihenkilöiden sekä toimitusjohtajan kulut 
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raportoidaan hallinnon kuluina. Muutoksen myötä kiinteinä tuotannon kuluina 

raportoidaan edelleen osto- ja logistiikkatoimintojen henkilöstön ja EHSQ-

vastaavan kulut, jotka nähdään pysyvän muuttumattomina suhteessa volyymin 

muutoksiin.  

 

Taulukko 9. Välillisten henkilöstökulujen kohdistuminen toiminnoille 

työtehtävittäin nykytilassa ja ehdotettu muutos. 

 

 

Tuotantoautojen kulujen raportointi 

Tuotantoajoneuvoihin liittyviä leasingmaksuja, ajoneuvoveroja ja -vakuutuksia 

sekä polttoaine-, pesu-, korjaus- ja huoltokuluja rekisteröidään kirjanpidossa 

erillään työsuhdeautoista. Tuotantoautot ovat merkittäviä tuotantoresursseja 

kohdeyrityksen tapauksessa, sillä sen tuotantotoiminta tapahtuu pääasiallisesti 

asiakkaiden tiloissa ja työmailla, jolloin niitä tarvitaan tuotannon työntekijöiden 

sekä tuotannossa käytettävien materiaalien siirtämiseen työkohteisiin. Leasing-

sopimuksin hankittavien tuotantoautojen määrä ja siten niihin liittyvät kulut 

riippuvat pitkälti päivittäisessä työskentelyssä niitä tarvitsevien tuotannon 

työntekijöiden määrästä.  

 

Tuotantoautojen kuluja ei voida yksiselitteisesti kohdistaa yksittäisille suoritteille, 

jonka vuoksi ne raportoidaan tuotannon yleiskuluissa. Nykytilassa tuotantoautojen 

kulut raportoidaan kiinteinä tuotannon kuluina. Tuotantoautojen määrä ja siten 

niihin liittyvät kulut kuitenkin muuttuvat hyppäyksittäin toiminnan volyymin 
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suhteen, jonka vuoksi niiden kuluja ehdotetaan raportoitaviksi muuttuvina 

tuotannon kuluina kiinteiden sijasta. 

  

3.5 Konsernituloslaskelman muutosehdotusten vaikutusten simulointi 

 

Työssä esitettyjen muutosehdotuksien vaikutuksia konsernituloslaskelman lukuihin 

simuloitiin kohdeyrityksen vuoden 2017 kirjanpidon dataan pohjautuen. Simulointi 

toteutettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla, jolla jäljiteltiin yrityksen 

kirjanpitojärjestelmän konsernituloslaskelman raporttimallin toimintaperiaate. 

Tämän jälkeen raporttimallin toimintaperiaatetta muokattiin vastaamaan työssä 

esitettyjen muutosehdotuksien mukaista tuloslaskelman raportointiperiaatetta. 

Lisäksi rakennettiin simulaatio, jolla havainnollistetaan tuloslaskelman 

raportointiperiaatteisiin ehdotettujen muutoksien vaikutusta yrityksen 

henkilöstömääräraportointiin. 

 

Ensimmäinen muutos kohdistui toiminnan yleiskulujen tulospaikkoihin 

pohjautuviin kulujen kohdistamisperiaatteisiin tuloslaskelman toiminnoille. 

Muutoksen myötä projektipalveluiden tulospaikkojen yleiskulut kohdistetaan 

kiinteisiin tuotannon kuluihin myynnin kulujen sijasta ja palveluiden hallinnon 

tulospaikan yleiskulut myynnin kuluiksi kiinteiden tuotannon kulujen sijasta. 

Muiden alueiden kuin pääkaupunkiseudun tapauksessa jouduttiin arvioimaan 

vuonna 2017 projektipalveluiden tulospaikoille rekisteröityjen kulujen 

jakautumista varsinaiseen projektituotantoon ja myynnin toimintaan. Arviointi 

tehtiin pohjautuen yrityksen vuodelle 2018 laatimiin vastuualueittaisiin 

budjettilukuihin, jotka on laadittu uuden organisaatiorakenteen mukaisesti 

jokaiselle kolmelle tulospaikalle erikseen. Simulaatiossa oletettiin, että alueilla 

tuotantoon ja myyntiin liittyvien yleiskulujen suhteet eivät ole muuttuneet 

merkittävästi vuosien 2017 ja 2018 välillä, jonka vuoksi budjeteista selvitettyä 

suhdetta hyödynnettiin alueiden vuoden 2017 myynnin kulujen määrittämisessä. 

Toinen muutos liittyi projektipalveluiden ja jatkuvien palveluiden tulospaikkojen 

välillisiin henkilöstökuluihin lukeutuvien tuotannon johtohenkilöstön eli projekti- 

ja huoltopäälliköiden henkilöstökulujen raportoimiseen muuttuvissa tuotannon 
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kuluissa kiinteiden sijasta. Kolmas muutos liittyi tuotantoautojen kuluihin, jotka 

raportoidaan ehdotetussa tilassa kokonaisuudessaan muuttuvina tuotannon kuluina 

kiinteiden sijasta. Neljäs muutos liittyi 11 prosentin välittömien työvoimakulujen 

uudelleenluokitteluun muuttuviin tuotannon kuluihin poistamiseen, sillä yrityksen 

nykytilan toiminnassa ei löydy selviä perusteita kyseiselle toimenpiteelle. 

 

Muutosehdotuksien vaikutuksien havainnollistamiseksi konsernituloslaskelman 

lukuihin laskettiin vuoden 2017 konserniraportointijärjestelmään raportoidun 

toteuman ja simuloidun tuloslaskelman rivien erotus. Taulukossa 10 on esitetty 

laskennan tulos, jossa tuloslaskelmakaavan riveillä syntyvä erotus on esitettynä 

kokonaisliikevaihtoon suhteutettuna. Negatiivinen muutosprosentti tarkoittaa 

kulujen lisääntymistä ja positiivinen vähentymistä toteumaan verrattuna. Taulukon 

oikealla puolella olevilla nuolilla on havainnollistettu tuloslaskelman lukujen 

muutosten taustalla vaikuttavat raportointiperiaatteiden muutokset, jotka esitettiin 

edellisessä kappaleessa nuolten yhteydessä ilmaistujen numeroiden järjestyksessä. 

 

Taulukko 10. Konsernituloslaskelman toteuman ja simulaation väliset erot. 
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Taulukosta havaitaan, että välittömät työvoimakulut lisääntyvät noin 2,5 prosenttia 

ja muuttuvat tuotannon kulut 5,2 prosenttia. Vastaavasti kiinteät tuotannon kulut 

alenevat 3,5 prosenttia ja myynnin kulut 4,2 prosenttia. Simuloidulla 

tuloslaskelmalla katetuotto on 7,7 % toteumaa alempi johtuen siitä, että useampi 

tuotantotoimintaan liittyvä kuluerä luokitellaan simuloidussa tilassa kiinteiden 

sijasta muuttuvaksi. Kyseisiä kulueriä olivat tuotantoajoneuvojen ja tuotannon 

johtohenkilöstön kulut. Simuloidulla laskelmalla myös myytyjen tuotteiden 

valmistuskulut eli tuotannon kulut ovat suuremmat, mitä kuvastaa bruttokatteen 

alentuminen 4,2 prosentilla. Tämä johtuu raporttimallin muuttamisesta paremmin 

aiheuttamisperiaatetta noudattavaksi tuotannon ja myynnin kulujen suhteen. 

Muutosehdotuksen mukainen konsernituloslaskelma antaa oikeamman kuvan 

kohdeyrityksen tuotannon ja myynnin kokonaiskuluista sekä tuotannon kuluerien 

muuttuvuudesta kohdeyrityksen tapauksessa. 

 

Konsernituloslaskelman raportointiperiaatteisiin ehdotettujen muutoksien myötä 

täytyy myös huomioida sen vaikutukset henkilöstömäärien raportointiin liittyen, 

sillä niiden raportoinnin tulee olla periaatteiltaan yhteneväiset. Kohdeyrityksen 

suorittamassa henkilöstöraportoinnissa tiedetään olevan ristiriitaisuuksia 

raportoitavien henkilökulujen ja toiminnoittain raportoitavien henkilöstömäärien 

kesken. Konsernituloslaskelman raportointiin tehtävien muutoksien yhteydessä 

haetaan myös ratkaisua henkilöstömääräraportoinnin muuttamiseksi todellista 

toimintaa vastaavaksi, sillä raporttimallin henkilöstökulujen 

kohdistamisperiaatteiden pohjalta voidaan yksiselitteisesti johtaa tapa 

henkilöstömäärien raportoimiseksi toiminnoittain.  

 

Muutosehdotuksien vaikutuksien havainnollistamiseksi henkilöstömäärien 

raportoinnin lukuihin laskettiin vuoden 2017 joulukuun lopussa 

konserniraportointijärjestelmään raportoitujen toteumien ja simuloidun 

henkilöstömääräraportoinnin henkilömäärien erotukset toiminnoittain. Taulukossa 

11 on esitetty laskennan tulos, jossa toimintojen henkilöstömäärissä syntyvä erotus 

jaottelulla vakituiseen ja määräaikaiseen henkilöstöön on esitettynä 

kokonaishenkilöstömäärään suhteutettuna. Positiivinen muutosprosentti tarkoittaa 
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henkilöstömäärien lisääntymistä ja negatiivinen vähentymistä toteumaan 

verrattuna. Taulukon oikealla puolella on havainnollistettu nuolella 

henkilöstömäärien raportoinnin muutosten taustalla vaikuttavat 

raportointiperiaatteiden muutokset. 

 

Taulukko 11. Henkilöstömäärien raportoinnin toteuman ja simulaation väliset erot 

 

 

Taulukosta nähdään myynnin henkilöstömäärän vähentyvän simuloidussa 

tilanteessa 3,9 prosenttia ja vastaavasti välillisen tuotannon henkilöstömäärän 

kasvavan 3,2 prosenttia. Tämän taustalla on muutosehdotus 1 eli 

projektipalveluiden tuotannon johdon henkilöstökulujen raportointi tuotannon 

kuluina myynnin sijasta, jonka vuoksi kyseiset henkilöstömäärät täytyy raportoida 

välillisessä tuotannossa. Taulukossa oikealla puolella on tuotu esille myös 

muutosehdotus 2 liittyen tuotannon johdon henkilöstökulujen raportointiin 

muuttuvina tuotannon kuluina. Käytännössä sillä ei ole vaikutusta 

henkilöstömääräraportointiin liittyen, koska tuotannon muuttuvina ja kiinteinä 

kuluina raportoitavien henkilöiden määrät raportoidaan yhdessä välillisen 

tuotannon toiminnon henkilöstömäärissä. Kyseisellä muutosehdotuksella on 
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näkyviä vaikutuksia vain tuloslaskelman tapauksessa. Taulukosta havaitaan myös 

pieniä muutoksia välittömän tuotannon tapauksessa, mutta nämä liittyvät aiemmin 

mainittuihin henkilöstömääräraportoinnin epäloogisuuksiin eikä niillä ole siten 

työn muutosehdotusten kannalta merkitystä.  
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn tavoitteena oli selvittää mitä kiinteillä tuotannon kuluilla tarkoitetaan ja 

tapaustutkimuksen muodossa kehittää ehdotus kiinteiden tuotannon kulujen 

raportointiperiaatteille konsernituloslaskelmalla jatkossa kohdeyrityksen 

tapauksessa. Kohdeyrityksen kiinteiden tuotannon kulujen raportoinnille laadittiin 

muutosehdotukset sen nykytilassa hyödyntämän konsernituloslaskelman 

raporttimallin toimintaperiaatetta tutkimalla ja arvioimalla sitä aihealueen teoriaan 

sekä konsernin raportointiohjeistukseen pohjautuen. Lisäksi tutkimuksen 

tavoitteena oli havainnollistaa simulaatioin ehdotettujen muutoksien vaikutuksia 

konsernituloslaskelman ja henkilöstömäärien raportointiin liittyen. 

 

Kuluja voidaan luokitella eri tavoin ja työn aihealueen mukaisesti keskityttiin 

erityisesti kulujen luokitteluun muuttuviin ja kiinteisiin. Muuttuvat kulut 

vaihtelevat suhteessa toiminnan volyymiin ja kiinteät kulut pysyvät sen sijaan 

muuttumattomina. Kulujen luokitteluun muuttuviin ja kiinteisiin vaikuttaa 

merkittävästi tarkasteltava ajanjakso, sillä pitkällä aikavälillä kaikki kulut voidaan 

nähdä muuttuvina ja lyhyellä ajanjaksolla vastaavasti kiinteitä. Kulut voivat myös 

olla kiinteitä tietyllä toiminnan volyymivälillä tarkasteltuna, jolloin kyseisen 

volyymivälin ylittyessä tai alittuessa ne muuttuvat hyppäyksittäin. Tällaiset kulut 

voidaan laskentatilanteesta riippuen luokitella joko muuttuviin tai kiinteisiin. 

Yksiselitteistä oikeaa tapaa kulujen luokitteluun muuttuviin ja kiinteisiin ei ole ja 

lisäksi luokittelun muodostamisessa voi olla yrityskohtaisia eroja. Toiminnan 

kannattavuuteen tarkastelemisessa käytettävät kulukäsitteet tuleekin arvioida 

tapauskohtaisesti, jotta ne palvelevat mahdollisimman hyvin toiminnan johtamista 

ja liiketoiminnan tuloksen ymmärrettävyyttä.  

 

Kohdeyrityksen konsernituloslaskelmalla hyödynnetään tuotannon kulujen 

tapauksessa katetuottoajattelun mukaista kulujen luokittelua muuttuviin ja 

kiinteisiin suhteessa toiminnan volyymin muutoksiin. Muuttuvina tuotannon 

kuluina esitetään konsernituloslaskelmalla välittömät työvoima- ja materiaalikulut 

sekä muuttuvat tuotannon kulut, joihin sisällytetään luonteeltaan muuttuvat 
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tuotannon yleiskulut. Kiinteät tuotannon yleiskulut esitetään erikseen 

konsernituloslaskelman välituloksen katetuoton jälkeen. Konsernin tuloslaskelma 

ei siten ole rakenteeltaan virallisen toimintokohtaisen tuloslaskelman mukainen, 

sillä hankinnan ja valmistuksen kulujen tarkastelussa on huomioitu toiminnan 

johtamista ja kulujen ymmärrettävyyttä tukevia kustannuslaskennan elementtejä. 

Konsernituloslaskelmalla toimintojen kokonaiskulujen muodostumisen 

havainnollistamiseksi hyödynnetään kululajikohtaisia erittelyjä henkilöstökuluihin 

ja muihin yleiskuluihin liittyen. Konsernituloslaskelmalla on siis yhdistelty 

toimintokohtaisen ja kululajikohtaisen tuloslaskelmakaavan elementtejä, mikä 

asettaa tiettyjä vaatimuksia toiminnan kulujen rekisteröinnin toteuttamiselle 

raportoivissa yksiköissä.  Liiketoiminnan kuluja on rekisteröitävä 

kululajikohtaisesti erittelyjen edellyttämällä tasolla ja lisäksi on luotava periaatteet 

kulujen kohdistamiseksi tuloslaskelmalla esitettäville toiminnoille, joita ovat 

tuotanto, tutkimus ja tuotekehitys, myynti sekä hallinto. 

 

Kohdeyrityksen konsernintuloslaskelman raportoinnin toteutus pohjautuu 

liiketapahtumien kululajikohtaiseen rekisteröintiin kirjanpidossa ja niiden 

kohdistamiseen konsernin tuloslaskelman vastaaville riveille joko kirjanpidon tiliin 

tai tiliin ja tulospaikkaan perustuvaan sääntöön pohjautuen. Ensimmäisessä 

tapauksessa tilin sisältö kohdistetaan kokonaisuudessaan jollekin tuloslaskelman 

riveistä. Jälkimmäistä tapaa hyödynnetään toiminnan yleiskulujen kohdistamisessa 

niitä vastaaville kululajikohtaisen erittelyn riville eri toimintojen kesken perustuen 

kirjanpitojärjestelmän tulospaikkatietoon pohjautuviin kohdistamissääntöihin. 

Kohdeyrityksen organisaatiorakenteen mukaiset tulospaikat on siis määritetty 

liittyväksi joko tuotannon, myynnin tai hallinnon toimintoon. 

  

Nykytilassa kohdeyritys raportoi kiinteinä tuotannon kuluina jatkuvien palveluiden 

sekä osto- ja logistiikkatoimintojen tulospaikkojen välillisiä henkilöstökuluja ja 

muita yleiskuluja. Lisäksi tuotantoautojen kulut on kokonaisuudessaan kohdistettu 

kiinteisiin tuotannon kuluihin. Muutoksena nykytilaan myös projektipalveluiden 

tuotannon tulospaikkojen välilliset henkilöstökulut ja muut yleiskulut 

raportoitaisiin tuotannon kuluina myynnin kulujen sijasta. Lisäksi laadittiin 
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muutosehdotus kohdeyrityksen tuotannon johtohenkilöstön ja tuotantoautojen 

kulujen raportointiin kiinteiden tuotannon kulujen sijasta tuotannon muuttuvina 

kuluina. Muutosehdotuksen taustalla on näiden resurssien merkittävyys 

kohdeyrityksen tuotantotoiminnassa ja niiden määrä vaihtelee suhteessa toiminnan 

volyymin muutoksiin. Myynnin kasvattamiseksi tuotantomäärää eli suoritettavien 

projektien ja huoltotöiden määrän on kasvettava, joka osaltaan edellyttää 

henkilöstöresurssien lisäystä niin tuotannon työntekijöiden kuin projektien ja 

huoltotöiden hallinnoimisesta ja työntekijöiden ohjaamisesta vastaavien tuotannon 

johtohenkilöiden tapauksessa. Kohdeyrityksen leasingsopimuksin käyttöön 

hankittavien tuotantoautojen määrä määräytyy pitkälti tuotannon työntekijöiden 

mukaan. Tuotannon johtohenkilöstön ja leasingautojen kulujen muuttuminen on 

luonteeltaan hyppäyksittäistä, jonka vuoksi ne tulee raportoida tuotannon 

muuttuvina kuluina konsernin raportointiohjeistuksen mukaisesti. Nykytilassa 

muuttuvissa tuotannon kuluissa raportoitavat henkilöstökulut pohjautuvat 

prosenttimääräiseen välittömien työvoimakulujen uudelleenluokitteluun, jolle ei 

nykytilassa löydy selkeitä perusteita. Ehdotetussa tilassa kyseisestä toimenpiteestä 

luovutaan ja muuttuvina tuotannon henkilöstökuluina raportoidaan projekti- ja 

huoltopäälliköiden henkilöstökulut tuotannon johdon henkilöstökuluihin liittyvän 

muutosehdotuksen mukaisesti. 

 

Raportointiperiaatteisiin laadittuihin muutosehdotuksiin liittyen rakennettiin 

simulaatiot niiden vaikutuksien havainnollistamiseksi konsernituloslaskelman ja 

henkilöstömäärien raportointiin liittyen. Muutoksien myötä tuloslaskelman 

bruttokatteen jälkeen esitettävät myynnin ja hallinnon kulut (SG&A, selling, 

general and administrative expenses) sekä niissä raportoitavat henkilöstömäärät 

alenevat johtuen projektipalveluiden tuotannon tulospaikkojen yleiskulujen ja 

tuotannon johtohenkilöstöön kuuluvien henkilömäärien raportoimisesta 

aiheuttamisperiaatteen mukaisesti tuotantoon kuuluvina. Toinen merkittävä muutos 

simuloidussa tuloslaskelmassa nykytilaan verrattuna on katetuoton alentuminen 

johtuen tuotannon johtohenkilöstön ja tuotantoautojen kulujen raportoimisesta 

muuttuvissa tuotannon kuluissa kiinteiden sijasta.  
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Työn kirjoittamisen päätöshetkellä ei vielä ole tehty konkreettisia muutoksia 

konsernitulosraportointiin liittyen. Työn aihealueesta laaditun erillisen 

esitysmateriaalin avulla on käyty muutosehdotuksia läpi konsernin EMEA-

divisioonan johdon kanssa ja muutosten suhteen vastaanotto on ollut positiivinen. 

Raportointiperiaatteisiin ehdotettuja muutoksia on myös käyty läpi kohdeyrityksen 

kanssa samaan brändiin kuuluvien yritysten johdon kanssa. Muutoksen eteenpäin 

viemiseksi odotetaan heidän omaan toimintaan liittyvää vastaavanlaista tuotannon 

kuluerien tarkastelua ja mielipidettä esitettyihin muutosehdotuksiin liittyen 

lopullisista yhtenäisistä raportointiperiaatteista varmistumiseksi. Työn sisältämässä 

ehdotuksessa korostuu vahvasti kohdeyrityksen näkökulma, jossa voi olla eroja 

Ruotsin, Norjan ja Tanskan yksiköiden omiin näkemyksiin. Yksiköiden välillä voi 

olla eroavaisuuksia toiminnan luonteessa ja siten myös kulurakenteessa sekä 

kulujen luokitteluihin liittyen. Työn pohjalta laadittu erillinen esitysmateriaali on 

kuitenkin ollut merkittävässä roolissa keskustelun luomisessa niin konsernin kuin 

muiden palveluliiketoiminta harjoittavien yksiköiden suuntaan konsernin 

vaatimaan raportoinnin kehitystoimenpiteisiin liittyen. Työ tarjoaa 

kohdeyritykselle myös kattavan dokumentaation sen konsernituloslaskelman 

raporttimallin toimintaperiaatteista nykytilassa ja muutosehdotuksen mukaisessa 

tilassa sekä auttaa ymmärtämään, miten tuloslaskelman tulos muodostuu 

todellisuudessa yrityksen oman organisaatiorakenteen näkökulmasta.  

 

Kohdeyrityksen konsernituloslaskelman raporttimalli on toteutukseltaan hyvin 

yksinkertainen ja pohjautuu täysin yrityksen kirjanpidon tapahtumien 

kohdistamiseen tuloslaskelman riveille. Konsernin tulosraportointiin ei sisälly 

nykytilassa eikä ehdotetussa tilassa kehittyneempää monimutkaisempaa laskentaa, 

sillä konsernituloslaskelman raportointiperiaatteet halutaan pitää mahdollisimman 

yksinkertaisina sujuvan raportoinnin varmistamiseksi. Tuotannon kulujen 

luokittelu muuttuviin ja kiinteisiin perustuu yleiseen ymmärrykseen 

kohdeyrityksen tuotantotoiminnan luonteesta ja vaadittavien tuotantoresurssien 

riippuvuudesta suhteessa toiminnan volyymiin eli suoritettavien projektien ja 

huoltotöiden määrään. Tämän tutkimuksen yhteydessä ei keskitytty tutkimaan 

tarkemmin keinoja mitata toiminnan volyymia kohdeyrityksen 
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palveluliiketoiminnan tapauksessa. Toiminnan volyymin mittaamisessa haasteina 

voidaan nähdä projekti- ja huoltotoiminnan suoritteiden poikkeavuudet toisistaan 

niin laajuuden kuin monimutkaisuudenkin suhteen, jonka johdosta yksittäisen 

suoritteen vaatima tuotantoresurssien määrä voi vaihdella suurestikin. 

Jatkotutkimusaiheena aiheeseen liittyen voitaisiin tutkia, kuinka 

palveluliiketoiminnan volyymia mitataan kohdeyrityksen tapauksessa ja analysoida 

tarkemmin tuotannon kuluerien muuttuvuutta suhteessa toiminnan volyymiin. 
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