
14.4.2010 
 
 
 
 
TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA    

TUOTANTOTALOUDEN OSASTO 

CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari 

 

 

 

 

 

 
 

 

Total Cost of Ownership – 

Elinkaarilaskennan sovellus 
Total Cost of Ownership – Application of Life Cycle Costing 

Kandidaatintyö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Riku Penttilä 

     Oskari Pylkkönen



   

 
TIIVISTELMÄ 
Tekijät: Riku Penttilä, Oskari Pylkkönen 

Työn nimi: Total Cost of Ownership – Elinkaarilaskennan sovellus 

Total Cost of Ownership – Application of Life Cycle Costing 

Osasto: Tuotantotalous 

Vuosi:  2010    Paikka: Lappeenranta 

Kandidaatintyö. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 

41 sivua, 6 taulukkoa ja 10 kuvaa 

Tarkastaja: Yliopisto-opettaja Tiina Sinkkonen   

Hakusanat: TCO, elinkaarilaskenta, kustannuslaskenta, kokonaiskustannukset,   

 

Keywords: TCO, total cost of ownership, cost accounting, life cycle costing,  

Ostotapahtumassa kiinnitetään usein huomiota hintaan, mutta hankintapäätökseen vaikuttavat myös 

muutkin kustannukset. Ongelman asiassa aiheuttaa kokonaiskustannusvaikutuksien arvioinnin ja 

mittauksen haasteellisuus, sekä kunnollisen raportointijärjestelmän puuttuminen. Hankinnan 

kokonaiskustannusten selvittäminen pitkällä aikavälillä on kuitenkin tärkeää, koska hankintojen 

osuus yritysten liikevaihdoista on jatkuvassa kasvussa. 

 

Työn tarkoituksena oli tarkastella Total cost of ownershipia, eli TCO:ta, elinkaarilaskennan 

sovellusta. Tarkastelun aluksi työlle luotiin teoreettinen pohja käyttäen hyväksi kirjallisuutta, 

artikkeleita sekä www-dokumentteja. Teoriaosuus rakentui kustannuslaskennan osalta kustannusten 

tunnistamisesta, jakamisesta ja kohdistamisesta. TCO:sta luotiin mahdollisimman laaja-alainen 

teoreettinen kuvaus. Seuraavaksi työssä käsiteltiin TCO:n soveltamista sen perinteisimpiin 

käyttökohteisiin: taloudellisesti merkittäviin hankintoihin, ulkoistamispäätöksiin, hinnoitteluun sekä 

toimittajien suorituskyvyn seurantaan ja analysointiin. TCO:n soveltamista käsittelevä osuus 

päätettiin kotimaisilla esimerkeillä TCO:n soveltamisesta IT-hankintojen apuvälineenä. Työ 

päätettiin käymällä läpi työtä tehdessä kypsyneet ajatukset sekä johtopäätökset. 

 

 



   

 
SISÄLLYSLUETTELO 

 
1 JOHDANTO ................................................................................................................................. 1 

1.1 Työn taustaa ......................................................................................................................... 1 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset ...................................................................................... 1 

1.3 Työn rakenne ja käytetyt menetelmät .................................................................................. 1 

2 KUSTANNUSLASKENTA ......................................................................................................... 3 

2.1 Kustannusluokittelu .............................................................................................................. 3 

2.2 Kustannuslaji ja kustannuspaikkalaskenta ........................................................................... 5 

2.3 Elinkaarikustannuslaskenta .................................................................................................. 9 

2.4 Toimintolaskenta ................................................................................................................ 11 

3 TOTAL COST OF OWNERSHIP – KOKONAISKUSTANNUSAJATTELU ........................ 16 

3.1 Kokonaiskustannukset ........................................................................................................ 16 

3.2 Kokonaiskustannusten jaottelu ........................................................................................... 17 

3.3 Virtauskaavio...................................................................................................................... 19 

3.4 Lähestymistapa ................................................................................................................... 21 

3.5 Pilottihanke ja täysimpletointi ............................................................................................ 23 

3.6 Hyödyt ................................................................................................................................ 25 

3.7 Rajoitukset .......................................................................................................................... 28 

4 TCO:N SOVELTAMINEN ........................................................................................................ 30 

4.1 Taloudellisesti merkittävät hankinnat ................................................................................ 30 

4.2 Ulkoistamispäätökset.......................................................................................................... 31 

4.3 Hinnoittelu .......................................................................................................................... 33 

4.4 Toimittajien suorituskyvyn seuranta ja analysointi ............................................................ 34 

4.5 TCO:n soveltaminen käytännössä, IT-hankinnat ............................................................... 35 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................................................ 39 

6 YHTEENVETO ......................................................................................................................... 41 

LÄHTEET .......................................................................................................................................... 42 

 



   

1 
 

 

1 JOHDANTO 

1.1 Työn taustaa 

 

Perinteisessä ostotapahtumassa huomio painottuu usein hintaan, mutta hankintapäätökseen 

vaikuttavat yleensä myös muutkin kustannukset. Esimerkiksi halpa kopiokone voi olla 

toiminnaltaan epävarmempi kuin kallis. Tällöin huoltojen ja seisokkien aiheuttamat kustannukset 

kasvavat ja halpa kopiokone aiheuttaa näin paljon suuremmat käytön kokonaiskustannukset. Niinpä 

monissa hankintatilanteissa hankintapäätöksen kokonaiskustannusvaikutukset pitkällä aikavälillä 

ovat paljon tärkeämpiä, kuin välitön hankintahinta. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että näitä 

kokonaiskustannusvaikutuksia on vaikeata arvioida ja mitata. Lisäongelmia seuraa usein myös siitä, 

että yrityksen tai organisaation raportointijärjestelmä on puutteellinen, eli järjestelmä ei tue 

kokonaiskustannusajattelua. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Kandidaatintyön tavoitteena on löytää vastaus kysymykseen ”Mikä on Total Cost of Ownership eli 

TCO?”. Työn avulla pyritään luomaan kattava yleiskuva TCO:sta. Kustannuslaskennan osalta 

tutkimuksen pääpaino on kustannusten tunnistamisessa, jakamisessa ja kohdistamisessa. TCO:n 

tarkastelussa keskitytään sen laajaan teoriakäsittelyyn sekä teorian pohjalta TCO:n soveltamiseen 

sen perinteisimmissä käyttökohteissa. 

 

1.3 Työn rakenne ja käytetyt menetelmät 

 

Kandidaatintyössä tarkastellaan elinkaarilaskennan sovellusta, Total Cost of Ownership:ia, eli 

TCO:ta. Sen avulla pyritään määrittämään tuotteen hankinnasta aiheutuvia kustannuksia koko 

tuotteen elinkaaren ajalta asiakkaan näkökulmasta. Työssässa käydään lisäksi läpi TCO:ta tukevat 

kustannuslaskentamenetelmät: ABC-laskenta (Activity Based Costing) ja perinteinen 

kustannuslaskenta, eli kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskenta. TCO:n tarkastelemista 

pohjustetaan lisäksi käymällä läpi myös elinkaarikustannuslaskentaa. 
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Kandidaatintyö koostuu 5 pääkappaleesta: johdannosta, kustannuslaskenta -kappaleesta, TCO:n 

teoriaosasta, TCO:n soveltamisosuudesta ja kandidaatintyön tuloksena saaduista johtopäätöksistä. 

Johdannossa kerrotaan työn taustasta ja määritellään työn rakenne sekä tavoitteet. Kappaleessa 2 

määritellään toimintolaskennan, perinteisen kustannuslaskennan ja elinkaarilaskennan teoriat, jonka 

jälkeen perehdytään TCO:n teoriaan. Kolmannessa kappaleessa perehdytään TCO:n soveltamiseen 

käytännössä. Kappaleessa käydään läpi yritysten prosesseja, joissa TCO:ta voidaan käyttää 

päätöksenteon tukena. Kandidaatintyö päätetään esittelemällä työn tuloksia ja aikaansaatuja 

johtopäätöksiä. 
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2 KUSTANNUSLASKENTA 

 

2.1 Kustannusluokittelu 

 

Perinteisen kustannuslaskennan lähtökohtana ovat tuotteet ja niiden tuottamisesta aiheutuvat 

kustannukset. Tämän takia tuotteet ovat perinteisen kustannuslaskennan keskipisteenä (Brimson 

1992, s. 24). Yrityksen laskentajärjestelmät rekisteröivät jatkuvalla syötöllä tietoa hankittujen 

resurssien kustannuksista sekä niiden käytöstä. Yksi tärkeimmistä apuvälineistä kustannuksien 

laskennassa ja hallinnassa on niiden jaottelu. Yleensä jaottelu perustuu kustannusten 

käyttäytymiseen toiminta-asteen muuttuessa (Kinnunen et al. 2007, s. 85). Liiketoiminnan 

harjoittaminen ilman kustannuksia on mahdotonta ja siksi kustannuksilla on keskeinen rooli johdon 

laskentatoimessa. Kustannukset tulee tuntea, jotta toiminnan kannattavuudesta ja taloudellisuudesta 

voidaan tehdä johtopäätöksiä. Onkin olemassa erilaisia kustannuskäsitteitä ja eri laskentatilanteiden 

käyttämiä erilaisia kustannusluokituksia, jotka kustannustiedon käyttäjän on hyvä tuntea. (Neilimo 

& Uusi-Rauva 2007, s. 46) 

 

Kustannukset luokitellaan tyypillisesti kolmella tavalla (Kuva 2). Yleisin laskentakäytäntöön 

liittyvä käytäntö jakaa kustannukset muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Kustannusten 

riippuvuus toiminta-asteesta määrää sen, kuuluuko kustannus muuttuvien vai kiinteiden 

kustannusten alaisuuteen. Tämä jakotapa pelkistää todellisuutta ja kustannusfunktiota, sillä joskus 

on vaikeaa sanoa kumpaan ryhmään kustannukset selkeästi kuuluvat (Haverila et al. 2005, s. 165). 

Muuttuvia kustannuksia ovat ne kustannukset, jotka kasvavat ja vähenevät toiminta-asteen 

muuttuessa. Muuttuvina kustannuksina tulee käsitellä vain niitä kustannuksia joilla on selvä 

riippuvuus toiminta-asteesta. Kiinteitä kustannuksia puolestaan ovat ne kustannukset, jotka eivät 

riipu toiminta-asteesta. Myös ne kustannukset, jotka ovat hyvin vähän riippuvaisia toiminta-

asteesta, luetaan yleensä kiinteiden kustannusten ryhmään (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 56). 

 

Muuttuvat ja kiinteät kustannukset jaetaan tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa välittömiin ja 

välillisiin kustannuksiin laskentateknisistä syistä (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 58). Jakautumista 

selventää Horngrenin ja kumppaneiden esimerkkipiirros (Kuva 1). Kustannusobjektin välittömät 

kustannukset voidaan liittää aina tiettyyn kustannusobjektiin ja kohdistaa eri työvaiheissa 
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objekteille, koska niillä on selvä kustannusefekti eli syy-yhteys olemassa (Horngren et al. 2002, 

s.31). Välilliset kustannukset ovat kustannuksia, jotka palvelevat useita tuotteita tai palveluja. Ne 

voidaan jakaa kahteen päätyyppiin; kustannuksiin, jotka ovat täysin riippumattomia kapasiteettista 

ja kustannuksiin, jotka riippuvat kapasiteetista (Kaplan & Anktinson 1998, s. 22). Välillisiä 

kustannuksia ei voida suoraan kohdistaa tuotteille tai palveluille vaikka ne olisivatkin tuotannon 

kannalta välttämättömiä. Yrityksen kiinteät kustannukset luetaan yleensä välillisiin kustannuksiin 

kuuluviksi. Mutta myös muuttuvia kustannuksia kuten ns. kertakäyttöaineita eli tarve- ja lisäaineita 

luetaan välillisiin kustannuksiin. Välillisiin kustannuksiin palataan tarkemmin 

kustannuspaikkalaskennan yhteydessä. Toisaalta jako ei ole aina näin mustavalkoinen, vaan 

esimerkiksi yhden tuotteen valmistamista palvelevan koneen kiinteät kustannukset, poistot, korot ja 

tilauskustannukset voidaan kohdistaa suoraan valmistettavalle tuotteelle eli käsitellä välittöminä 

kustannuksina. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 58–59) 

 

 
Kuva 1. Muuttuvien ja kiinteiden kustannusten jako välittömiin ja välillisiin kustannuksiin 

(Horngren et al. 2002, s. 37) 

 

Kolmas kustannusten jakotapa on kustannusten jaottelu erillis- ja yhteiskustannuksiin. 

Erilliskustannuksia ovat ne hankkeen, tuotteen, projektin, asiakastilauksen tai tapahtuman 

kustannukset, jotka jäävät pois, jos hanketta tai projektia ei toteuteta. Puolestaan yhteiskustannuksia 

Tuote : Ford Windstar 
 
Renkaat kyseiseen 
tuotteeseen 

Tuote: Ford Windstar 
 
Vuotuinen vuokra 
tehtaasta, jossa kootaan 
useita tuotteita 

Tuote: Ford Windstar 
 
Tuotantolinjan johtajan 
palkka 

Tuote: Ford Windstar 
 
Energiakustannus. 
(energian käyttö on 
mitattu tehtaasta, jossa 
kootaan useita tuotteita.) 

Välittömät kustannukset Välilliset kustannukset 

Muuttuvat 
kustannukset 

Kiinteät 
kustannukset 

Kustannusten osoittaminen tuotteille 

Kustannus- 
käyttäytymis
-malli 
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ovat kustannukset, jotka eivät riipu hankkeen tai projektin toteutumisesta. Toisaalta voidaan puhua 

myös erillis- ja yhteistuotoista. Tämä jakotapa on hyvin lähellä muuttuvien ja kiinteiden 

kustannusten jakotapaa, mutta poikkeavuuttakin löytyy. Kysymys onkin hyvin pitkälti 

laskentatilanteesta ja tarkasteltavasta aikajänteestä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 59) 

 

 
Kuva 2. Kustannusten luokittelua (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 55)  

 

2.2 Kustannuslaji ja kustannuspaikkalaskenta 

 

Perinteinen kustannuslaskenta voidaan jakaa kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskentaan sekä 

suoritekohtaiseen laskentaan (Uusi-Rauva & Paranko 1998, s. 22). Tietoa kustannuksista tarvitaan 

hyvin moniin erilaisiin tarkoituksiin esimerkiksi tuotteen hinnan asettamiseen tai 

kannattavuustarkasteluun. Ennen tuotekohtaisien kustannuksien tarkastelua on syytä perehtyä 

kustannuslajipohjalta (Taulukko 1) tiettyihin yleisiin näkökohtiin. Tuotekohtainen 

kustannuslaskenta voi ajallisesti olla ennakkolaskentaa tai jälkilaskentaa ja tämä luonnollisesti 

vaikuttaa käytätettävissä olevan tiedon luonteeseen (Haverila et al. 2005, s. 172). 

Kustannuslaskentaa hyväksikäyttäen laskentakohteen kustannukset saadaan selville 

aiheuttamisperiaatteen avulla. Laskenta etenee yleensä kaksivaiheisesti. Ensin kustannukset 

selvitetään ja rekisteröidään jonkin luontevan ryhmittelytavan mukaisesti. Yleensä tämä ryhmittely 

tapahtuu kustannuslajeittain. Toisessa vaiheessa kustannukset kohdistetaan laskentakohteille. 

Kustannuksien kohdistaminen jakautuu välittömien- ja välillisten kustannusten kohdistamiseen. 

Välillisien kustannuksien kohdistaminen vaatii perusteltua allokointia (Kinnunen et al. 2007, s. 84-

85). Usein myös yrityksen kokonaiskustannukset käsitellään ensin kustannuslajeittain, vaikka 

myöhemmin käytettäisiinkin toimintoperusteista ryhmittelyä (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 84). 
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Taulukko 1. Tärkeimmät tuotantotekijäryhmät ja kustannukset. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 49) 

Tuotannontekijäryhmä Vastaavat kustannusten pääryhmät 

Raaka-aineet, komponentit ym. Ainekustannukset 

Työsuoritukset Työkustannukset: palkat ja 
henkilösivukustannukset 

Muut lyhytvaikutteiset tuotannontekijät Lyhytvaikutteiset tuotantotekijämaksut: 
tarvikekustannukset, tila- ja laitevuokrat, 
energiakustannukset, tietoliikennekulut, 
kuljetus – ym. palvelukustannukset 

Pitkävaikutteiset tuotannontekijät Pääomakustannukset: poistot, korot, 
vakuutukset 

 

Työkustannukset muodostuvat kahdesta osatekijästä: tehdyn työn määrästä ja työn 

yksikkökustannuksesta. Työkustannuksien keskeinen tekijä on siis varsinainen palkkakustannus 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 84-85). Työn määrää mitataan yleensä siihen käytetyn ajan 

määrällä. Kun työhön kulunutta aikaa mitataan ja rekisteröidään, on helppo laskea työkustannukset 

(Horngren et al. 2002, s. 101). Työntekijälle maksettava bruttopalkka on kuitenkin vain osa 

työkustannuksia, sillä kokonaistyövoimakustannukset koostuvat bruttopalkkojen lisäksi 

lakisääteisistä ja vapaaehtoisista välillisistä työvoimakustannuksista. Kustannuslaskennassa 

korostuu jo aiemmin mainitut osatekijät. Ennakkolaskelmissa voidaan hyödyntää joko 

standardiaikapalkkajärjestelmää, joita myös tuotannonohjaus hyödyntää tai vain karkeampia 

ajantarvearvioita. Jälkilaskennassa tilanne on luonnollisesti helpompi. Työkustannukset voidaan 

selvittää suoraan ajankäytön perusteella tai urakkapalkkioista, yleensä palkkalaskennan yhteydessä 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 85-88). 

 

Kustannuslaskennassa materiaalikustannuksien selvittämiseksi käytetään inventointia. Kirjanpidosta 

ja varastokirjanpidosta selviää tilatut tuotteet sekä niiden hinta. Ne sisältävät kaiken tiedon 

materiaalien hankinnoista (Horngren et al. 2002, s. 101, 109-110). Jos yritys käyttää vain muutamia 

aineita, ei niiden kontrollointi vaadi välttämättä varastokirjanpitoa. Jos ainelajeja on paljon, on 

varastokirjanpito välttämätön. Aines- ja tarvike-erän hankintahinta koostuu sen ostohinnasta ja 

toimituksiin liittyvistä kustannuksista. Kustannuslaskennan näkökulmasta aineisiin liittyvä 

arvostusongelma aiheutuu niiden varastoinnista. Ainekäytön arvostus aiheuttaa ongelmia erityisesti 

silloin kun hankintahinnan vaihtelut ovat merkittäviä. Syitä tähän ovat muun muassa inflaatio, 

valuuttakurssien muutokset ja maailmanmarkkinahintojen muutokset. Ainekäytön arvostus voi 
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perustua alkuperäiseen hintaan, jällenhankintahintaan tai vakio- eli standardihintaan. (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2007, s. 90-92) 

 

Alkuperäistä hankintahintaa voidaan soveltaa käytön arvostamiseen seuraavasti (Haverila et al. 

2005, s. 175): 

 

• FIFO-menetelmä (First in first out) 

• LIFO-menetelmä (Last in first out) (ajanjaksottainen/jatkuva) 

• Punnitun keskihinnan menetelmä 

• Juoksevan keskihinnan menetelmä 

 

Jälleenhankintahintaa sovelletaan seuraavissa menetelmissä (Haverila et al. 2005, s. 175): 

 

• Päivänhinta-menetelmä 

• Vakio- eli standardihinta-menetelmä 

 

Muut lyhytvaikutteiset kustannukset ovat esimerkiksi ostetun energian kustannukset, kuljetus-, 

huolto-, konsultointipalvelu- ja tietoliikennekustannukset sekä rakennusten, koneiden ja kaluston 

vuokrat kuuluvat näihin kustannuksiin. Kyseessä ovat pääosin ulkopuolisen laskuttamat suoritteet. 

Muihin lyhytvaikutteisiin kustannuksiin ei liity yleensä arvostusongelmia, sillä ne käytetään sitä 

mukaan kun ne hankitaan. (Haverila et al. 2005, s. 175-176) 

 

Pääomakustannukset aiheutuvat pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden eli käytännössä 

käyttöomaisuuden hankinnoista, hallussapidoista ja vakuuttamisista. Hankintamenon aiheuttamia 

kustannuksia ovat poistot ja korot. Myös vaihto-omaisuusvarastoihin sidotun pääoman korot ja 

vakuutukset kuuluvat tähän ryhmään. Edelleen useat vakuutukset voidaan sisällyttää tähän 

ryhmään. Kustannuslaskennassa poistossa on kyse hyödykkeen hankintahinnan jaksottamisesta 

niiden ajanjaksojen kustannuksiksi, jolloin hyödyke on käytössä. Taustalta löytyy 

elinkaarikustannusajattelu. Kustannuslaskennan näkökulmasta poistoihin liittyy muutamia 

ongelmia, jotka tulee huomioida. Ensin on selvitettävä poistoaika ja seuraavaksi voidaan pohtia 

poiston arvoperustaa. Arvoperusta liittyy siihen, tehdäänkö poisto hankintahinnasta vai 

jällenhankintahinnasta (Haverila et al. 2005, s. 176-177). Kolmanneksi tulee tarkastella poiston 

jaksottamistapaa, eli millä poistomenetelmällä hankintameno jaksotetaan sen pitovuosille. 
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Vaihtoehtoisia poistomenetelmiä ovat tasapoisto, käytön mukainen poisto ja degressiivinen sekä 

progressiivinen poistomenetelmä (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 99). 

 

Korkokustannukset käsitellään kustannuslaskennassa seuraavin vaihtoehtoisin tavoin (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2007, s. 104): 

 

1. Kustannuksiin sisällytetään toimintaan sidotun pääoman laskennalliset korot. 

2. Kustannuksiin sisällytetään vain todella maksetut korot. 

3. Kustannuksiin ei sisällytetä lainkaan korkoja, vaan ne sisällytetään esimerkiksi kate- tai 

voittotavoitteeseen. 

 

Omaisuuden hankintaan käytetään yleensä erilaisia rahoitusvälineitä. Sisäisen laskennan 

näkökulmasta on yleensä vaikea erottaa eri pääomalähteitä toisistaan. Jotta jonkin 

käyttöomaisuushyödykkeen kustannukset pystyttäisiin selvittämään oikein, sille on laskettava 

korkokustannus, joka edelleen voidaan kohdistaa aikaansaannoksille riippumatta rahoitustavasta 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 104). Ongelmaan erittäin hyvä ratkaisu on economic value added, 

EVA eli taloudellinen lisäarvo. Se sisältää termin weighted average cost of capital WACC eli 

ajatuksen keskimääräisestä pääomakustannuksesta, jonka avulla pääomakustannusten käsittely on 

yksinkertaista (Kaplan & Atkinson 1998, s. 508). Toisaalta, jos korko on perinteisessä 

kustannuslaskelmassa mukana kustannuksena eikä se sisälly katetavoitteeseen tai voittolisään, on 

järkevintä ottaa se huomioon koko toimintaan sidotun pääoman osalta. Tällöin on selvitettävä 

toiminnan sitomat vaihto-, käyttö- ja rahoituspääomien määrät. Erityistä laskentaproblematiikkaa ei 

arvostaminen näiden osalta tuota, vaan suurimmat ongelmat liittyvät rahoitus- ja vaihto-omaisuuden 

määrien suureen vaihteluun vuoden sisällä. Yleensä tämä ongelma ratkaistaan käyttämällä 

keskimääräislaskentaa, esimerkiksi kuukausien loppusaldojen keskiarvolla. Toinen kysymys liittyy 

koron suuruuteen. Jos korkoa pidetään kustannuksena, voidaan korkona pitää sitä korkokantaa, jolla 

yritys itse saa keskimäärin rahoitusta (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 104-105). 

 

Kun kukin kustannus on sijoitettu omalle kustannuspaikalle, siirrytään kustannusten 

kohdistamiseen. Syntyy kysymys siitä, kuinka nämä kustannukset tulisi allokoida eri tuotteille. 

Allokointiperustana voidaan käyttää konetunteja, kunhan varmistutaan siitä, että perusta yhdistää 

systemaattisella tavalla välilliset kustannukset tuotteille (Horngren et al. 2002, s. 97). 

Kustannuspaikkojen avulla määritetään yleiskustannuslisät ja niiden avulla pystytään valvomaan 

yrityksen sisäisen toiminnan taloudellisuutta. Kustannuspaikat jaetaan apu- ja 
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pääkustannuspaikkoihin riippuen siitä, miten ne osallistuvat lopullisen tuotteen valmistukseen 

(Haverila et al. 2005, s. 178-179). 

 

 Yrityksen kustannuspaikat voidaan jakaa esimerkiksi Neilimon ja Uusi-Rauvan mukaan 

seuraavasti: 

 

1. Yhteiset kustannuspaikat palvelevat koko yritystä (lämpökeskus, kuljetusosasto, vartiointi) 

2. Valmistuksen apukustannuspaikat avustavat pääkustannuspaikkoja eivätkä siis suoraan 

osallistu tuotteen valmistukseen (suunnittelu ja kunnossapito) 

3. Valmistuksen pääkustannuspaikat sisältävät kustannuksia jotka johtuvat suoraan tuotteen 

jalostamisesta (koneistamo, maalaus, kokoonpano) 

4. Ainekustannuspaikat huolehtivat materiaalien ostosta, varastoinnista ja käsittelystä 

5. Hallinnoinnin ja markkinoinnin kustannuspaikat (yleisjohto, markkinointi, taloushallinto) 

 

Olosuhdemuutokset edellyttävät tarkistustoimenpiteitä kustannuspaikkajaossa. Sisäisen toiminnan 

valvontaa helpottaa määrävälein laadittava kustannuspaikan budjettiseuranta. Suoritekohtaista 

kustannuslaskentaa palvelevat yleiskustannuslisät vaativat apu- ja yhteisten kustannuspaikkojen 

kustannuksien siirtämisen pääkustannuspaikoille. Tämä tapahtuu kiinteiden laskentahintojen 

menetelmää käyttäen tai vyöryttämällä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 121-123) 

 

2.3 Elinkaarikustannuslaskenta 

 

Elinkaarikustannuslaskenta eli LCC (Life cycle cost) on prosessi, jossa kustannukset arvioidaan ja 

kasataan koko tuotteen eliniän ajalta. Tämä laskentatapa on erityisen tärkeä ympäristössä, jossa 

suunnittelu- ja kehityskustannukset ovat merkittävän suuret verrattuna kokonaiskustannuksiin 

(Kaplan & Atkinson 1998, s. 236). Kinnunen ja Järvenpää kumppaneineen nostavat esiin 

elinkaarilaskennan osalta myös termin elinkaaribudjetointi. Elinkaaribudjetointi on tuotteen 

elinkaaren tuottojen ja kustannusten suunnittelua etukäteen. Sen avulla saadaan selville, 

minkälaisiin kustannuksiin yritys sitoutuu tuotteen suhteen sen elinkaaren aikana (Kinnunen et al. 

2007, s. 121). Elinkaaribudjetointi tarjoaa tärkeää tietoa mm. tuotteen hinnoittelupäätöksien tueksi. 

Joillain tuotteilla ja toimialoilla tuotekehitysvaihe on hyvin pitkä ja näin tuotteen kustannuksista 

suuri osa syntyy jo ennen valmistusta. Elinkaarilaskenta onkin auttanut huomaamaan, että toisinaan 

suuri osa kustannuksista aiheutuu joko ennen tuotteen valmistamista tai sen jälkeen, esimerkiksi 
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kehityskustannuksina tai takuukustannuksista. Elinkaarilaskennan kannalta tärkeä vaihe on 

suunnitteluvaihe. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 80–90 % kustannuksista lyödään lukkoon jo 

tuotteen suunnitteluvaiheessa. Elinkaarilaskennan onnistuneen arvioinnin kannalta on tärkeää ottaa 

arvostelun lähtökodaksi asiakas (Järvenpää et al. 2003, s 130-131). 

 

Elinkaarikustannuslaskennalla on kolme selkeää tavoitetta. Ensimmäisenä sen tulee kehittää 

ajattelua tuotteen kustannuksista, sen tilaamisesta aina romuttamiseen tai käytöstä poistamiseen 

saakka. Kaiken kattavana tarkasteluna se tunnistaa tuotteen ympäristökustannukset ja kannustaa 

niiden minimoimiseen. Kolmantena LCC auttaa tunnistamaan suunnittelun ja käytöstä poistamisen 

kustannukset tuote- ja prosessisuunnittelun aikana (Kaplan & Atkinson 1998, s. 236). Järvenpää ja 

kumppanit tiivistävät elinkaarilaskennan edut koko elinkaaren aikaisten kustannusten ja erityisesti 

aikaisessa vaiheessa sitoutuneiden kustannuksien, arvoketjun eri osien sekä elinkaaren eri vaiheiden 

kustannusten kytkösten näkyväksi tekemiseen. Elinkaarilaskennasta on apua myös pitkän tähtäimen 

tulevaisuuden suunnittelussa (Järvenpää et al. 2003, s. 131). 

 

Elinkaarikustannuslaskenta-analyysi auttaa ohjaamaan ajattelua pois hankinta- tai myyntihintaan 

painottuvasta ajattelusta. Analyysin hahmottamista helpottaa Barringerin ja Weberin kustannuspuu 

(Kuva 3). Hankintakustannukset ovat yleisesti ensisijainen hankintapäätöksen perusta, mikä 

helposti johtaa taloudellisesti epäsuotuisiin päätöksiin. Tuotteen hankintahinta on yleensä vain 

jäävuorenhuippu ja se joko sisältää tai siitä tulee tulevaisuudessa koitumaan kustannuksia, jotka 

eivät ole mistään suoraan luettavissa. Elinkaarikustannuslaskentaan liittyy kuitenkin muutamia 

huomioitavia erityispiirteitä tai rajoituksia, jotka on syytä huomioida. LCC ei koskaan ole täysin 

tarkka laskelma, vaan se sisältää oletuksia ja arvioita. Arvioiden ja oletusten määrä riippuu paljon 

käytössä olevasta kustannuslaskennan tarkkuudesta ja oikeellisuudesta sekä arvioitavan asian 

aikaperiodista. Pitkälle tulevaisuuteen ulottuva arviointi lisää vahinkojen ja markkinoiden 

arvioinnissa tapahtuvien virheiden riskiä. Yleensä LCC tarvitsee tuekseen riskien arvioimista ja 

herkkyysanalyysejä. Myös skenaarioanalyysit tukevat LCC:tä ja auttavat tunnistamaan siihen 

liittyvää tulevaisuuden riskiä. (Barringer & Weber 1995, s.4-7) 

 

Elinkaarikustannuslaskenta mielletään yleensä myyjäorganisaation työkaluksi, kun taas 

elinkaarilaskennan sovellus TCO on hankintalähtöisempi ja soveltuu näin tulevalle omistajalle. 

(Barringer & Weber 1995, s.7) Toisaalta kyse on lähinnä näkökulmasta ja niiden soveltamisen 

rajanveto on vain veteen piirretty viiva. 
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Kuva 3. Elinkaarikustannuslaskentapuu (Barringer & Weber 1995, s 16-19) 

 

2.4 Toimintolaskenta 

 

Toimintolaskenta on menetelmä, jolla kerätään, käsitellään ja raportoidaan yrityksen olennaisia 

toimintoja koskevia taloudellisia ja toiminnallisia tietoja. Sen avulla hallitaan toimintoja, jotta 

saavutetaan ja säilytetään yrityksen kilpailukyky (Brimson 1992, s. 75–76). Toimintolaskenta on 

1990-luvun edistysaskel, joka tarjoaa yritykselle avaimen menestykseen (Turney 1994, s. 7). 

Toimintolaskennan avulla tuotetaan yritykselle tärkeää tietoa ongelmista ja mahdollisuuksista. Se 

raportoi tarkasti yrityksen kustannuksista ja auttaa yritystä ymmärtämään tuotteidensa ja 

asiakkaidensa kannattavuuden. Se tuottaa lisäksi tärkeää tietoa yrityksen eri toiminnoista, mistä on 

apua kehitystoimenpiteiden ohjaamisessa ja vauhdittamisessa. Päinvastoin kuin perinteiset 

kustannuslaskentajärjestelmät, toimintolaskenta kykenee vastaamaan kunnianhimoisimpienkin 

kansainvälisten yritysten tietotarpeeseen. Toimintolaskennan avulla yritys ratkaisee ongelmansa ja 

pärjää kilpailussa. (Turney 1994, s. 73) 

 

Toimintolaskennassa keskeinen huomion kohde on toiminnot, koska yrityksessä tuotteiden 

valmistamiseen tarvitaan juuri eri toimintoja ja niissä aikaansaatuja suoritteita. Toiminnot 
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edellyttävät resursseja ja resurssit aiheuttavat kustannuksia. Asiakas puolestaan tyydyttää tarpeitaan 

hankkimalla hyödykkeen eikä kustannuksia. Tätä kautta kertyvät yrityksen tuotot, joita 

kannattavuusseurannassa voidaan verrata kustannuksiin. Kun tuotoista vähennetään kustannukset, 

saadaan tulos. Tilannetta havainnollistaa kuva 4. (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 145) 

 

 
Kuva 4. Tuottojen ja kustannusten kytkeytyminen toisiinsa tuotteiden ja toimintojen kautta. 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 145). 

 

Toimintolaskennassa kustannukset kohdistetaan aluksi resursseille ja resursseilta edelleen 

toiminnoille sen mukaan, miten ne käyttävät resursseja. Toimintojen kustannukset kohdistetaan 

tuotteille tai muille laskentakohteille niiden kuluttamien, toiminnassa aikaansaatujen suoritteiden 

suhteessa. Toimintoperusteisessa laskennassa pyritään kehittämään tulosraporttien 

informaatiosisältöä ja osoittamaan tarpeettomat tai epätaloudelliset toiminnot, tarpeettomat 

kustannukset sekä huonosti kannattavat tuotteet ja asiakkaat. Tämän vuoksi toimintolaskenta auttaa 

parantamaan yrityksen kannattavuutta ja kilpailukykyä (Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 145). 

Toimintolaskenta ei siis ole taikasauva vaan työkalu, jonka avulla päätöksentekijät voivat 

hahmottaa ja ymmärtää organisaation resurssien kulutuksen, sekä muun muassa tuotteen, palvelun, 

asiakkaan ja projektin aiheuttamien kustannusten välisen suhteen. Toimintolaskennan avulla 

kyetään ymmärtämään organisaatioiden ja kustannusten käyttäytymistä monimutkaisessa 
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Suoritteet 
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liikeympäristössä sekä voidaan ryhtyä kehittämään ja parantamaan toimintoketjuja (Lumijärvi et al. 

1995, s. 19). 

 

Toiminnot 

 

Toiminnoilla tarkoitetaan organisaatiossa tapahtuvaa tekemistä. Toimintolaskentajärjestelmää 

rakennettaessa on toiminnot kyettävä erottelemaan toisistaan. Toiminnon kuvaukseen käytetään 

substantiivia, verbiä tai vapaaehtoista adjektiivia, kuten palvellaan asiakasta tai sorvataan akselia 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s. 149). Brimsonin (1992, s. 75) mukaan toiminto on yhdistelmä 

ihmisiä, teknologiaa, raaka-aineita, menetelmiä ja ympäristöä. Tämän yhdistelmän tuloksena 

aikaansaadaan tietty tuote tai palvelu. Toiminnon ensisijainen tarkoitus on kuvata mitä yritys tekee, 

mihin aikaa käytetään ja mikä on toiminnon tuotos. 

 

Toimintojen perustehtävänä on muuttaa yrityksen panokset, eli raaka-aineet, työvoima ja 

teknologia, tuotteeksi. Toiminnot ovat prosesseja, jotka kuluttavat resursseja merkittävästi 

tuottaakseen suoritteen ja ne kuvaavat yrityksen ajan sekä resurssien käyttöä (Brimson, 1992, s. 76). 

Mielekkään toimintolaskentamallin rakentamisen edellytyksenä on toimintojen käsitteiden ja niiden 

välisten yhteyksien ymmärtäminen. Toiminnot muodostuvat toisiinsa liittyvistä työtehtävistä, 

toisiinsa liittyvät toiminnot muodostavat toimintoryhmiä ja toimintokeskuksia sekä näiden liittyessä 

toisiinsa, toimintoketjuja. Toimintoketjut voidaan tässä tapauksessa käsittää prosesseina 

prosessijohtamisen näkökulmasta. Yrityksen koosta riippumatta työtehtäviä löydetään yleensä jopa 

satoja ja toimintojakin kymmeniä. Nykyaikainenkaan informaationkäsittely ei tällöin riitä, jos näille 

kaikille ryhdytään määrittämään omat kustannukset sekä kustannusajurit. Tämän vuoksi on tärkeää 

löytää yrityksen toiminnan kannalta keskeiset toiminnot tai yhdistellä toimintoja toimintoryhmiksi. 

(Järvenpää et al. 2001, s. 97) 

 

Laskentaperiaate ja kohdistaminen 

 

Toimintolaskennassa yritystä voidaan tarkastella kokonaisuutena sekä vertikaalisesti että 

horisontaalisesti. Tätä kutsutaan niin sanotuksi kaksidimensionaaliseksi lähestymistavaksi. 

Vertikaalisesti katsottuna asioita tarkastellaan kustannusten kohdistamisen näkökulmasta (Cost 

Assignment View) ja horisontaalisesti katsottuna taas prosessinäkökulmasta (Alhola 1998, s.36). 

Kuva 5 havainnollistaa tätä kahden näkökulman tarkastelumallia. 
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Kuva 5. Toimintolaskennan kaksi näkökulmaa (CIMA 2001, s. 4) 

 

Kustannukset kohdistetaan toimintolaskennassa monessa vaiheessa. Alussa kustannukset 

kohdistetaan yrityksen muusta laskentajärjestelmästä resursseille ja niiltä edelleen toiminnoille 

resurssikäytön perusteella. Kohdistimista käytetään tällöin myös nimitystä resurssiajuri. 

Toimintojen kustannukset kohdistetaan eteenpäin laskentakohteille toimintoajureiden avulla. Kun 

tuotannontekijän ja toiminnon suhde kyetään esittämään, on tuotannontekijästä aiheutuva kustannus 

kohdistettavissa.  Perinteinen muuttuvien ja kiinteiden kustannusten välinen erottelu on 

toisarvoinen, kun sitä verrataan kohdistettavien ja ei-kohdistettavissa olevien kustannusten välillä 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2007, s.152–153). Oleellista on, että kustannukset nimenomaan 

kohdistetaan, eikä jaeta, vyörytetä tai jyvitetä laskennan kohteille. Kaikki kustannukset kohdistetaan 

aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kohdistamatta jätetään vain esimerkiksi ylikapasiteettikustannukset 

(Alhola 1998, s. 43). Toimintolaskennan yksinkertaisuudesta huolimatta on toimintojen ja 

kustannusajurien määrittäminen laskennan kannalta kriittistä. Huonosti määritellyt toiminnot tai 
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ajurit vääristävät heti laskentatuloksia. Esimerkiksi jos ulko- ja kotimaan kauppaa harjoittavan 

yrityksen kustannusajurina on tilausten lukumäärä, saa kotimaahan myytävät suoritteet rasitteekseen 

myös vientikustannuksia (Alhola 1998, s. 57). Toimintolaskentaan tarvittavia kustannusajureita on 

kahdenlaisia (Kuva 6). Ensimmäisen tason kustannusajureilla, eli resurssiajureilla kohdistetaan 

kustannuspaikkojen kustannukset toiminnoille. Toisen tason ajureilla, eli toimintoajureilla 

kohdistetaan toimintojen kustannukset laskentakohteelle. Jokainen toimintolaskentamallin toiminto 

yhdistetään laskentakohteeseen kustannusajurin avulla. Kustannusajuri aiheuttaa toiminnon 

suorittamisen ja tätä kautta kustannuksen syntymisen. Kustannusajuri siis ilmaisee, kuinka paljon 

laskentakohde kuluttaa tai käyttää toimintoa (Lumijärvi et al. 1995, s. 53). 

 

 

 
Kuva 6. Toimintolaskentamalli (Lumijärvi et al. 1995, s. 53) 

Kustannukset 

(Resurssit) 

Ajankäyttö, kulutus, suora kohdistus 

(Resurssiajurit) 

Toiminto 1 Toiminto 2 Toiminto 3 

 
Työnumeroiden, tilausten, työtuntien, laskujen & asiakkaiden lkm 

(Toimintoajurit) 

Tuote, palvelu, projekti, asiakas, markkina-alue 

(Laskentakohteet) 



   

16 
 

3 TOTAL COST OF OWNERSHIP – KOKONAISKUSTANNUSAJATTELU 

 

3.1 Kokonaiskustannukset 

 

Total Cost of Ownership eli omistamisen kokonaiskustannukset käsitetään hyödykkeen hankinnasta 

aiheutuneina kustannuksina hyödykkeen koko elinkaaren ajalta. Kokonaiskustannusajattelussa 

näkökulma hankintojen kustannuksiin laajennetaan pelkästä ostohinnan tarkastelusta hankinnasta 

aiheutuvien suorien ja epäsuorien kustannusten arvioimiseen. Tällä pyritään löytämään 

oleellisimmat hintojen muutokset ja niiden erot erilaisten tuote- ja palveluratkaisujen välillä eri 

toimittajilta hankittuna. Tämän lisäksi TCO:n avulla pyritään löytämään kaikki hankintaan sekä 

hankittavan tuotteen tai palvelun käyttöön vaikuttavat kustannustekijät (Kuva 7). Kuvasta käy ilmi 

karkeasti myös toimittajan, toimitusketjun ja toimitusverkon sisäinen kustannusrakenne. 

Liiketoimintamallista riippuen hankinnalla voi olla oleellistakin merkitystä hankinnan elinkaareen 

sekä sen koko elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, s. 186–188) 

 
Kuva 7. Kokonaiskustannusajattelu auttaa tunnistamaan kaikki hankintapäätöksestä aiheutuvat 
kustannusvaikutukset. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, s. 187) 
 



   

17 
 

Kokonaiskustannuslaskennan tarjoama merkittävin hyöty on sen aikaansaama ymmärrys 

toimittajien suorituskyvystä ja tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaisista vaikutuksista yrityksen 

omalle organisaatiolle ja asiakkaalle. Systemaattinen kustannusten tarkastelu ja tarkka 

kustannustieto ohjaavat yritystä kohti järkevämpiä päätöksiä. Sitä voi myös käyttää erittäin 

tehokkaana apukeinona toimittajaneuvotteluissa halutun sopimuksen syntymiseksi. 

Kokonaiskustannusajattelun tarjoama tieto mahdollistaa erittäin objektiivisen ja läpinäkyvän 

vaihtoehtojen vertailun. Tästä on apua erityisesti julkishallinnoille, joissa tärkeimpänä uuden 

investoinnin ostokriteerinä on usein pelkkä hinta. Tarkan kustannustiedon avulla ostopäätöksen 

tekeminen myös jonkin muun kuin hinnan mukaan on varsin perusteltua. 

Kokonaiskustannuslaskenta pakottaa päätöksentekijän arvioimaan erilaisten laadullisten 

ominaisuuksien pitkän tähtäimen taloudellisia vaikutuksia. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, s. 

189-190) 

 

3.2 Kokonaiskustannusten jaottelu 

 

Ellramin (1993b, s. 6-8) mukaan hankintapäätöksen aiheuttamia omistamisen kokonaiskustannuksia 

voidaan tarkastella jakamalla ne kolmeen osaan: hankintaa edeltäviin kustannuksiin (Pretransaction 

Components), hankintaan liittyviin kustannuksiin (Transaction Components) sekä hankinnan 

jälkeisiin kustannuksiin (Posttransaction Components). Tällä jaolla Ellram syrjäytti aiemman 

yleisesti käytetyn kokonaiskustannusten jaottelutavan. Vanhemmassa jakotavassa kustannukset 

jaettiin kuuteen ryhmään: laatuun, johtamiseen, jakeluun, palveluun, kommunikaatioon ja hintaan. 

Uusi kustannusten jaottelumalli on yksinkertaistetumpi, mutta se myös kuvaa huomattavasti 

havainnollisemmin hankinnan kustannusten muodostumista juuri hankinnan elinkaaren mukaisesti.  

Kustannusten jaottelu on esitetty tarkemmin kuvassa 8. Yleisperiaate on se, että kaikki 

kustannukset, jotka aiheutuvat hankinnan valmistelusta, toimittajan valinnasta ja yhteistyön 

tekemisestä valitun toimittajan kanssa tulisi ottaa huomioon hankinnan kokonaiskustannuksia 

määriteltäessä. (Ellram 1993b, s. 6-8) 
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Kuva 8. Hankinnan kokonaiskustannusten jako (Ellram 1993b, s. 7) 

 

Hankintaa edeltävät kustannukset ovat kustannuksia, jotka ilmenevät ennen tilauksen tekoa ja ennen 

hankittavan hyödykkeen vastaanottoa. Nämä kustannukset kertyvät hankinnan ensimmäisestä 

ajatuksesta tilaukseen saakka. Näitä kustannuksia aiheuttavat tarpeen identifiointi, tarveanalyysi, 

toimittajien etsintä, arviointi ja laadunvarmistus, toimittajan valinta sekä toimittajan kehittäminen. 

Oman toimittajan lisääminen yrityksen omaan toimitusketjuun on varsin kriittinen kustannuserä, 

varsinkin jos toimittaja sijaitsee maantieteellisesti kaukana tai tuotteen laatutason varmistaminen 

vaatii paljon toimittajan kouluttamista. (Ellram 1993b, s.7) 

 

Kustannukset, jotka ovat yhteydessä tuotteen tilaamiseen ja vastaanottoon, ovat liiketoiminnan 

aikana syntyviä kustannuksia. Näitä ovat esimerkiksi tuotteen ostohinta ja tilauksesta aiheutuvat 

kustannukset kuten puhelinkulut, yritysvierailut, kuljetukset, tullimaksut sekä tarkastuskäynteihin 

liittyvät kustannukset. Nämä kustannukset ovat miltei poikkeuksetta parhaiten ostajan tiedossa, 
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koska kyseessä olevat kustannukset ovat ajallisesti lähimpänä hankintatapahtumaa. Tämän vuoksi 

tarkkojen omistamisen kokonaiskustannusten muodostamiseksi kahteen muuhun kustannusryhmään 

tulisi kiinnittää enemmän huomiota. (Ellram 1993b, s. 7) 

 

Hankintatapahtuman jälkeiset kustannukset ovat yrityksille yleensä hankalimmat määrittää, koska 

ne ilmaantuvat vasta omistamisen jälkeen. Näitä kustannuksia ilmaantuu omistamisen elinkaaren eri 

vaiheissa. Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että mitä kauemmin aikaa kuluu kustannuksen 

realisoitumiseen sitä heikommalla todennäköisyydellä kustannusta on voitu ennakoida ja ottaa 

huomioon kokonaiskustannuksia määritettäessä. (Ellram 1993b, s. 7) 

 

3.3 Virtauskaavio 

 

Ennen TCO-mallin käyttöönottoa on yrityksen hyvä luoda prosesseistaan virtauskaavio (Process 

Flow Chart), koska tämän kaavion avulla saadaan selkeä kuva juuri niistä yrityksen kannalta 

kriittisimmistä omistamisen kuluista. Virtauskaavio auttaa yritystä seuraamaan niitä 

hankintatapahtuman keskeisiä toimintoja, joita yritys haluaa erityisesti tutkia. Virtauskaavio 

voidaan rakentaa kokonaiskustannusten kolmijaon pohjalta. Yrityksen virtauskaavio (Taulukko 2) 

on useimmiten taulukon tai johonkin muuhun mahdollisimman havainnollistavaan muotoon 

koostettu kuvaus yrityksen hankintaprosessin toiminnoista, potentiaalisista kustannuselementeistä ja 

kustannusajureista. Toiminnot ovat tässä tapauksessa kuluja aikaansaavia yksittäisiä prosesseja. 

Potentiaaliset kustannuselementit ovat jokaisen prosessin kuluja tuottavia päätoimintoja ja 

kustannusajurit ovat näiden kustannuselementtien eriteltyjä kuluja, jotka siis muodostavat yhdessä 

toimintojen kulut. Virtauskaavio havainnollistaa kuinka hankintaprosessin toiminnot aiheuttavat 

useita erilaisia kuluja. Sen avulla konkretisoidaan yksittäisiä kulun aiheuttajia, jotta nämä osattaisiin 

huomioida hankintaprosessin suunnittelussa. (Ellram 1993b, s. 8-9) 

 

Alla olevaan taulukkoon on Ellram (1993b, s. 8) koostanut yrityksen virtauskaavion. Esimerkiksi on 

valittu tuotantolaiteinvestointi. Kaikki lähtee liikkeelle uuden tuotantolaitteen tarpeesta, johon 

syynä voivat olla esimerkiksi kysynnän kasvun aiheuttama alikapasiteetti tuotantolaitteiden osalta 

tai entisen laitekannan kulumisesta aiheutuva kysyntä. Tarpeen tunnistamisen jälkeen yrityksessä 

muodostetaan työryhmiä, jotka ottavat vastuulleen tarvetta vastaavan tuotantolaitteen hankkimisen. 

Toimittajavaihtoehtoja kartutettaessa kuluja muodostavat lähinnä ryhmien jäsenten palkat sekä 

toimittajakontaktien ja – tapaamisten seurauksena aiheutuvat kulut. Kun hankittava laite ja 
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hankittavan laitteen toimittaja on saatu valittua, on itse transaktion aika. Transaktio eli 

vastikkeellinen vaihdanta jo itsessäänkin vihjaa, että seuraavaksi yritykselle kuluja aiheuttaa 

laitteesta maksettu hinta. Tuotantolaitteen hinta sisältää itse laitteen, sen jakelun ja takuun 

aiheuttamia kustannuksia. Transaktiokuluihin luetaan myös laitteen asennuksen vaatimat kulut, ja 

korvattavien tuotantolaitteiden alasajosta aiheutuvat kulut. Laitteen asennuksen jälkeen investointi 

aiheuttaa kuluja yritykselle koko lopun elinkaarensa ajan. Näitä kuluja ovat laitteen käytöstä 

aiheutuvat kustannukset ja laitteen toimintavarmuuden takaavan rutiininomaisen kunnossapidon 

sekä ylläpidon aiheuttamat kustannukset ja laitteen rikkoutuessa sen korjauskustannukset. 

 

Taulukko 2. Yrityksen tuotantolaiteinvestoinnin virtauskaavio (Ellram 1993b, s. 8) 

Toiminto 
(Activity) 

Kustannuselementti 
(Cost Element) 

Kustannusajuri 
(Cost Driver) 

Ennen transaktiota 
(Pretransaction) 

  

 
Tuotantolaitteen tarpeen 

tunnistaminen 

 
Pääomapyyntö 

Tutkimusryhmän muodostaminen 
 

 
Dokumenttien käsittely 
Tutkimusryhmän palkat 

Suunnitteluryhmän 
muodostaminen 

 

Ryhmäkulut 
Ulkoisten kumppanien 
tunnistaminen (Esim. 

tavarantoimittajien varhainen 
mukaantulo) 

 

Ryhmän palkat 
Toimittajien tunnistamisen, 

yhteydenoton, tapaamisen kulut 

Transaktio (Transaction)   
 

Laitteen osto 
 
 

Laitteen asennus 
 

 
Maksettu hinta 

 
 

Asennuskulut 
 

Muiden toimintojen 
sammuttaminen ja alasajo 

 

 
Laitteen kustannus, jakelu, takuu 

 
Työvoima, vanhojen laitteiden 

siirtäminen, raaka-aineet, hävikki 
testauksessa, työkalut ja laitteet 

asennuksessa 
 

Valmiiden tuotteiden hävikki, 
valmistuksen palkat 

 
Transaktion jälkeen 
(Posttransaction) 

  

 
Rutiininomainen kunnossapito, 

ylläpito 
 
 

Korjaukset 
 

 
Seisokki 

Takuukustannukset/takuun  
 

 
ulkopuoliset kustannukset 

 

 
Seisokkityövoiman palkat 

Kunnossapito-/ylläpitomaksut 
 
 

Seisokkityövoiman palkat 
Korjausmaksut 
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3.4 Lähestymistapa 

 

Ellramin (1995, s. 11–15) mukaan omistamisen kokonaiskustannuslaskentaan on TCO:ta käyttävien 

organisaatioiden keskuudessa käytössä kaksi erilaista lähestymistapaa. Nämä ovat rahapohjainen 

(Dollar-based) ja arvopohjainen (Value-based) lähestymistapa. Rahapohjainen järjestelmä perustuu 

kustannusten keräämiseen ja jakamiseen TCO-elementtien kesken (Ellram 1995, s. 11–15). 

Rahapohjaisessa menetelmässä laskenta perustuu tuote- tai palvelutarjousten sisältämien 

kustannuskomponenttien vertailuun. Vaihtoehtojen vertailuun voidaan rahapohjaisessa 

menetelmässä käyttää sekä tuottoja että kustannuksia. Rahapohjaisen menetelmän tukena käytetään 

lähes poikkeuksetta toimintolaskentaa, koska se tarjoaa erittäin tarkkaa ja helposti tulkittavaa tietoa. 

Tämän yksityiskohtaiseen analysointiin perustuvan menetelmän etuna on myös se, että sitä voidaan 

jatkossa käyttää muiden kustannuslaskelmien pohjana (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, s. 192). 

 

Taulukossa 3 on havainnollistettu kokonaiskustannustarkastelun rahapohjaista lähestymistapaa. 

Taulukkoon on kuvattu yrityksen hankkiman tuotantolaitteen kokonaiskustannukset ja laskettu 

kokonaiskustannukset tuotettua yksikköä kohden. Kustannuksia hankinnan ja toimituksen lisäksi 

ovat aiheuttaneet tuotteiden laadun hallinta sekä havaittujen laadullisten puutteiden korjaaminen. 

Tuotantolaitteen teknologian omaksumiseksi on tehty vastavuoroisia vierailuja toimittajan ja ostajan 

kesken. Tuotantolaitteesta aiheutuneet toimitusten viivästykset on myös huomioitu. 

 

Taulukko 3. Rahapohjainen lähestymistapa. 

Maksettu hinta  12 000,00 
Toimitusmaksu  500,00 
Laatu   
 Tutkimus 300,00 
 Viallisten tuotteiden takaisinmaksu 100,00 
 Valmiiden tuotteiden korjaus 200,00 
Teknologia   
 Yrityksen insinöörit toimittajan luona 1500,00 
 Toimittajan insinöörit yrityksessä -300,00 
Palvelu- ja tukitoiminnot   
 Toimitusten viivästysmaksut 104,00 
Kokonaiskustannukset  14 404,00 
Toimitetut yksiköt  900 
TCO per yksikkö (Kokonaiskustannukset / Toimitetut yksiköt) 16,00 
 

Arvoon pohjautuva lähestymistapa yhdistelee rahapohjaisen arvioinnin ja laadullisen arvioinnin. 

Arvopohjaiset menetelmät ovatkin tästä syystä melko monimutkaisia, kun kvalitatiivista dataa eli 
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laadullista tietoa muutetaan kvantitatiiviseksi dataksi, eli määrälliseksi tiedoksi. Tällaiset muutokset 

vaativat malliin laajat perustelut ja selitykset jokaiselle muutokselle, koska laadullisen sekä 

rahamääräisen tiedon yhdisteleminen on hankalaa yleisen muutosjärjestelmän puuttuessa. 

Hankaluuksia aiheuttaa ennen kaikkea se, että jokaisen tuotteen tai palvelun ominaisuudet 

arvostetaan eri tavalla. Arvopohjaisessa lähestymistavassa käytetäänkin tämän vuoksi tekijöiden 

painottamista niiden asettamiseksi tärkeysjärjestykseen (Ellram 1995, s. 11–12). Ilorannan ja 

Pajunen-Muhosen mukaan (2008 s. 194–195) arvopohjainen menetelmä sopiikin ainoastaan kahden 

ja useamman tuotteen tai palvelun suhteelliseen vertailuun, eikä laskennan tulos kuvaa todellisia, 

toteutuneita kustannuksia. Arvopohjaista menetelmää voidaankin pitää täydellisen rahapohjaisen 

laskelman kevennettynä versiona, jossa jopa kaikki kustannustekijät arvioidaan skaalatuilla 

suorituskyvyn arviointiin pohjautuvilla suhdeluvuilla.  

 

Taulukossa 4 on havainnollistettu kokonaiskustannustarkastelun arvopohjaista lähestymistapaa. 

Esimerkiksi on valittu sähkömoottoreiden hankinta tuotantokoneisiin. Toimittaja-arviointi on tehty 

tarkastelemalla laatua, toimitusaikaa ja toimittajan tarjoamia tukipalveluita. Tarkastelussa on 

painotettu laadun merkitystä, joka koetaan yhtä tärkeänä, kuin toimitusaika ja täsmällisyys 

yhteensä. Toimittaja-arviointipisteiden perusteella on molemmille toimittajille laskettu 

kokonaiskustannustekijät. Tarkastelussa otetaan huomioon sekä sähkömoottorin hankintahinta että 

sen arvioitu elinkaari. Lopuksi taulukkoon on laskettu sähkömoottorin kokonaiskustannukset tuntia 

kohden.  

 

Taulukko 4. Arvopohjainen menetelmä kokonaiskustannuslaskennassa. 

 Vaihtoehto A Vaihtoehto B Maksimipisteet 
Laatu (mm. Arvioitu 
vikatiheys, huoltoseisokit) 

45 40 50 

Toimitusaika, täsmällisyys 22 20 25 
Tukipalvelut  
(mm. After-sales-tuki, 
varaosien saatavuus) 

 
23 

 
15 

 
25 

Toimittaja-arvioinnin 
kokonaispisteet 

90 75 100 

Kokonaiskustannustekijä  
((100 – pisteet) / 100) + 1 

1,10 1,25  

Hankintahinta (€) 12 400 9 200  
Arvioitu elinkaari (Tuntia) 4000 3500  
Kokonaiskustannukset  / 
tunti  
((Hankintahinta x 
kokonaiskustannustekijä) / 
elinkaari) 

 
 

3,4 

 
 

3,3 
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Rahapohjaisen menetelmän etu on se, että laskenta tehdään tapauskohtaisesti ja siihen voidaan 

joustavasti ottaa mukaan useita vaihtuviakin tekijöitä. Rahapohjainen menetelmä lisää myös 

kustannustietämystä ja auttaa tunnistamaan keskeisimmät kustannusajurit. Suunnittelu- ja 

käyttöönottovaiheiden jälkeen laskennan hyödyntäminen helpottuu ja menetelmää voidaan 

hyödyntää tehokkaasti uudelleenostoissa (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, s. 195). Ellram listaa 

(1995, s. 14–15) rahapohjaisen menetelmän eduiksi myös mallin joustavuuden päätöksenteon 

vaatimusten suhteen sekä sen, että mallin avulla pystytään helposti identifioimaan kriittisiä tekijöitä. 

Rahapohjaisen mallin haitaksi sekä Ellram (1995, s. 14-15) että Iloranta ja Pajunen-Muhonen 

(2008, s. 196) mainitsevat sen, että menetelmä vie paljon aikaa. Lisäksi he ovat tulleet siihen 

lopputulokseen, että mallin rakentamisen hitauden takia sitä ei tule soveltaa halpoihin ostoihin. 

Rahapohjaisen mallin laskentayhtälöä pitää myös aika ajoin tarkastaa, jos sitä käytetään toistuvasti 

(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, s. 196). 

 

Arvopohjaisen mallin etuja ovat sen soveltuminen laadullisia näkökulmia painottavaan arviointiin ja 

sen helppokäyttöisyys toistuvissa, rutiininomaisissa päätöksissä silloin, kun saatavilla on tietoa 

toimittajien suorituskyvystä. Mallin rakentaminen ja kehittäminen vaatii paljon aikaa, joten se 

soveltuu ainoastaan tärkeisiin ja toistuviin päätöksiin (Ellram 1995, s. 14). Arvopohjaisen 

menetelmän suurimman riskin aiheuttaa painoarvojen ja kertoimien relevanttius sekä todellisia 

tarpeita ja tavoitteita tukeva määrittely. Painoarvojen määrittely saattaa pohjautua liikaa 

subjektiivisiin arvioihin, kuten tuoreimpiin kokemuksiin ja havaintoihin. Mitä konkreettisempia 

kustannusvaikutuksia ja –tekijöitä arvioidaan rahassa, sitä selkeämpiä tuloksia saadaan, koska 

rahapohjainen laskelma jättää vähemmän tilaa arvostelulle (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, s. 

196). Niinpä voidaan sanoa, että päätöksenteko on perustellumpaa rahapohjaisen lähestymistavan 

kautta. 

 

3.5 Pilottihanke ja täysimpletointi 

 

TCO:n toimeenpanoon yrityksessä on kaksi erilaista lähestymistapaa: pilottihanke ja 

täysimplementaatio. Pilottihankkeessa nimensä mukaisesti yritys valitsee yleensä yhden tai 

useamman nimikkeen, joita tarkastellaan omistamisen kokonaiskustannusajattelun näkökulmasta. 

Täysimplementaatio tarkoittaa sitä, että TCO otetaan käyttöön kerralla koko yrityksessä kaikille sen 

nimikkeille. Toimeenpanotavoista pilottihanke on yrityksissä huomattavasti suositumpi, koska on 
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riskittömämpää kokeilla täysin uutta ajattelutapaa aluksi pienessä mittakaavassa. Kun omistamisen 

kokonaiskustannusajattelusta on saatu yrityksessä selkeä kuva sekä tietoa että taitoa, voidaan 

ajattelutapaa viedä laajemmalle ja lopulta koko yrityksen toimintaa koskevasti. (Ellram 1993b, s. 9-

10) 

 

Täysimplementaatiota käytetään yrityksissä, joissa ylin johto on sitoutunut implementointiin ja 

uskoo yrityksen jo löytäneen tai kehittävän helposti oman visionsa TCO:sta. Usein näissä 

yrityksissä koetaan myös kovaa tarvetta TCO:lle ja yrityksissä omistamisen 

kokonaiskustannusajatteluun luotetaan ja siihen suhtaudutaan myönteisesti. Täysimplementoinnin 

hyötyjä ovat laajalle levinneet tulokset koko yrityksessä, nopeat hyödyt ja TCO–ymmärryksen 

nopea kehitys. Lisäksi uutena ajattelutapana TCO saa koko yrityksen henkilökunnan keskittymään 

sekä omaan että yrityksen toimintaan huolellisesti. (Ellram 1993b, s. 9-10) 

 

Pilottihanke perustuu ajattelutavalle, jossa TCO:n kokeileminen keskitetään johonkin uuteen, 

aiemmin kokeilemattomaan joukkoon, ottamalla tarkastelun kohteeksi jokin helposti kontrolloitava, 

usein yksittäinen nimike. Ellramin (1993b s. 9-10) mukaan pilottihankkeessa käytettävälle tuotteelle 

ominaisia piirteitä ovat:  

 

• Yritys käyttää siihen suuria summia rahaa  

• Tuotteita ostetaan ainakin joissain määrin säännöllisesti (saadaan tietoa tilaushistoriasta sekä 

voidaan kerätä helposti kustannustietoja) 

• Hankintaosastolla uskotaan tuotteella olevan transaktiokustannuksia, joita ei ole tunnistettu 

• Näistä transaktiokustannuksista yksi tai useampi on yksilöllisesti merkittävä 

• Hankintaosastolla on mahdollisuus vaikuttaa näihin transaktiokustannuksiin neuvottelemalla 

toimittajien kanssa, vaihtamalla toimittajia tai kehittämällä sisäisiä toimintoja 

 

Pilottihankkeesta hyödytään sisäistämällä tietolähteet, saamalla tietoa itse hankkeesta sekä saamalla 

selville ne hankkeen osa-alueet, joista tietoa ei ole saatavilla. Tärkein pilottihankkeen tuoma hyöty 

on yrityksen ja sen työntekijöiden saavuttama tieto TCO-ajattelusta. Käyttämällä pilottihanketta 

esimerkkinä saadaan kaikki työntekijät vakuutettua omistamisen kokonaiskustannusajattelun 

hyödyistä. Näin lievitetään siis myös muutosvastarintaa TCO-ajattelua kohtaan. Lisäksi yrityksen 

työntekijöiden yhteistyön taso paranee, kun kaikki osallistuvat pilottiprojektiin yhdessä. (Ellram 

1993b, s. 10) 
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3.6 Hyödyt 

 

TCO:n omaksumisella on saavutettavissa monia hyötyjä. Myös pilotti-tyyppisellä TCO-projektilla 

on merkittäviä hyötyjä, kun se on mitoitettu oikein. Tällöin panosten ja hyötyjen suhde pysyy 

järkevänä. Eri kustannuslaskentajärjestelmien mahdollistamalla laaja-alaisella ja tarkalla 

kustannustiedolla kykenee TCO antamaan aivan uuden näkökulman syy-yhteyksien 

ymmärtämiselle ja kustannusten sekä hankintojen johtamiselle. TCO:sta yleisesti saatavat hyödyt 

voidaan jakaa viiteen kategoriaan (Taulukko 5). Nämä kategoriat ovat suorituskyvyn mittaaminen, 

päätöksenteko, kommunikaatio, ymmärrys ja tuki jatkuvalle kehitykselle. (Ellram 1994, s.172–173) 

 

TCO:n implementointitasosta riippuen saavutettavat hyödyt voidaan karkeasti Ellramin (1993b, s. 

10) mukaan jakaa kahteen tasoon: täydelliseen implementointiin ja esitutkimukseen. Täydellisen 

implementoinnin hyötyjä verrattuna esitutkimukseen ovat laajat tulokset koko yrityksestä ja nopeat 

hyödyt. Lisäksi TCO-ajattelu kehittyy nopeasti ja saa yleensä tarvittavan huomion. Esitutkimus 

lisää ymmärrystä yrityksen informaatiolähteistä ja kokemusta TCO-malleista. TCO:sta tulee 

tutumpi, malli on mahdollista valita helpommin täysimplementointiin ja mahdolliset sudenkuopat 

pystytään välttämään (Ellram 1993 b, s. 10). Toisaalta pilottihanke voi liittyä vain yhteen 

suurempaan yrityksen hankintaan ja tällöin ajatukset prosessin hyödyistä poikkeavat normaalista 

esitutkimusimplementoinnista. Tällöin tavoiteltavat hyödyt liittyvät kustannustehokkaan ja 

suorituskykyisimmän toimittajan löytämiseen TCO-ajattelua hyödyntäen. 
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Taulukko 5. TCO:n hyödyt (Ellram 1994, 172-173) 

 
 

Suorituskyvyn mittaamisen kategoria sisältää toimittajien suorituskyvyn mittaamisen ja 

parantamisen. Sen avulla pystytään konkreettisesti seuraamaan laadunparannuksesta seuraavia 

hyötyjä ja tätä kautta se mahdollistaa selkeän sekä perustellun yhteyden laadun ja hinnoittelun 

välille. TCO toimii hyvin myös benchmarkingissa, jolloin sen tuottamaa informaatiota voidaan 

käyttää vertailupohjana toimittajille tai seurata muutoksia näiden kustannustehokkuudessa. (Ellram 

1993b, s.4) 

 

Suorituskyvyn mittaaminen 

 Työkalu toimittajien arviointiin 
 Konkreettinen keino laadunparannuksen mittaamiseen 
 Erinomainen työkalu benchmarking 
 
Päätöksenteko 

 Hyvä perusta toimittajan valinnalle 
 Lisää informaatiota päätöksentekoon 
 Hyvin jäsennelty päätöksentekoympäristö 
 
Kommunikaatio 

 Työkalu yrityksen ja toimittajan väliseen kommunikointiin 
 Hyvä tapa saada muut toiminnot mukaan ostopäätöksiin 
 
Ymmärrys 

 Tarjoaa hyvää tietoa kustannusten kehitysanalyysiin 
 Tarjoaa hyvää tietoa toimittajien suorituskyvyn vertailuun 
 Tarjoaa hyvää tietoa neuvotteluihin 
 Tarjoaa erittäin tärkeää tietoa tavoitehinnoitteluun 
 Keskittää hankinnan huomiota tärkeisiin ”ilmaisiin” lisäpalveluihin, jotka edistävät 

TCO:ta 
 Tarjoaa pitkälle aikavälille orientoitunutta suuren mittakaavan näkemystä 
 
Tuki jatkuvalle kehitykselle 

 Auttaa erottelemaan mihin toimittajien tulisi kiinnittää huomiota à tehdään oikeita 
asioita 

 Erottelee mahdollisuuksia kustannussäätöille 
 Auttaa yritystä sen sisäisissä kysymyksissä à miten yrityksen omat 

päätökset/vaatimukset vaikuttavat kokonaiskustannuksiin 
 Rohkaisee ostohenkilökunnan ammattimaista kehittymistä laajentamalla näkökulmaa 
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TCO:n käyttö parantaa myös päätöksentekoa. Se pakottaa määrittelemään kompromissit rahana tai 

muuten mitattavissa olevana arvona. Se antaa hyvän tuen toimittajan valintapäätöksen tueksi, koska 

se antaa valmiin vastauksen kustannustarkasteluna tärkeimpiin kustannuskysymyksiin. TCO antaa 

siis lisää informaatiota päätöksenteon tueksi jäsennellyssä ja systemaattisessa muodossa. Se antaa 

myös lisää apuja sisäiseen ja ulkoiseen kommunikointiin. TCO:n avulla saadaan tietoon perustuen 

tehoa toimittajien ja yrityksen väliseen kommunikointiin. Sisäisen kommunikoinnin osa-alueella 

saadaan myös muut yrityksen toimijat kommunikoimaan hankintapäätöksistä tarjoamalla tietoa ja 

erottelemalla sopivat kustannusnäkökohdat. (Ellram 1993b, s.4) 

 

TCO:n tulisi antaa käsitys ja syvempi ymmärrys kokonaiskustannuksista sekä tarjota lisää 

neuvotteluvoimaa. Ymmärrys kustannusten kehityksestä ja toimittajien tehokkuudesta vahvistuu. 

TCO:n avulla saadaan erityisen tärkeää tietoa nimenomaan tavoitekustannushinnoittelun tueksi ja 

ymmärtämiseksi. Prosessi auttaa hankintahenkilöstöä kehittämään ja keskittämään ajattelua ns. 

ilmaisien lisäpalvelujen osalta, jotka vaikuttavat yritykseen jokaisen merkittävämmän oston 

yhteydessä ja niiden jälkeen. Ymmärrys auttaa neuvotteluissa ja määritystyössä, kun mietitään mitä 

hinnattomia palveluita toimittajan pitäisi toimittaa. Toisaalta pystytään myös analysoimaan 

paremmin sitä, kannattaako nämä lisäpalvelut hankkia kyseiseltä toimittajalta vai jostain muualta 

taloudellisesti katsoen perustellummin. Myös TCO:n pitkälle aikavälille laadittava laajan 

perspektiivin analyysi helpottaa kokonaiskuvan hahmottamisessa. Saavutetaan ymmärrys siitä, 

miten tämän päivän hankinta vaikuttaa kustannusten osalta nyt ja tulevaisuudessa. (Ellram 1993b, s. 

4-5) 

 

TCO tukee yrityksessä myös jatkuvaa kehitystä. Se auttaa erottelemaan ne asiat, joihin toimittajien 

tulisi kiinnittää huomiota, jotta pystytään tekemään oikeita asioita. Prosessi erottelee 

mahdollisuuksia kustannussäätöille joihin yritys voi kiinnittää tarkempaa huomiota. TCO siis 

avustaa yritystä sen sisäisissä kysymyksissä siinä, kuinka yrityksen omat päätökset ja vaatimukset 

vaikuttavat kokonaiskustannuksiin. Yleisesti ottaen TCO rohkaisee ostohenkilökunnan ja muiden 

TCO:ta hyödyntävien tahojen ammatillista kehittymistä laajentamalla näkökulmaa. (Ellram 1993b, 

s.5) 
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3.7 Rajoitukset 

 

TCO:ta hyödyntää vain harvat yritykset, vaikka sen hyödyt on tunnistettu.  Prosessina TCO on 

varsin työläs ja TCO:hon liittyy useita tekijöitä, jotka voivat tehdä sen implementoinnista hankalaa. 

Implementoinnin rajoitukset, tai oikeastaan ongelmat voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen 

(Taulukko 6), jotka ovat kulttuurilliset, koulutukselliset ja resurssien allokointiin liittyvät 

kysymykset. (Ellram 1994, s. 174).  

 

Taulukko 6. TCO:n rajoitukset (Ellram 1994, s 175) 

 
 

Yleisesti voidaan todeta, että kulttuurikysymyksissä törmätään lähes poikkeuksetta jonkin asteiseen 

muutosvastarintaan. Tätä muutosvastarintaa tukee voimakas markkina- ja hintalähtöisyys, jolloin 

kustannus ei kuulosta miellyttävälle kenenkään korvaan. Koulutuksen osalta ongelmat ovat lähinnä 

ymmärtämiseen ja väärinkäsityksiin liittyviä, jotka johtavat sopivien työkalujen tarjoamiseen. 

Kuitenkin yrityksistä suurin osa pitää haastavimpana ongelmana resursseihin liittyviä kysymyksiä. 

Suurimmat ongelmat yrityksissä johtuvat TCO:ta riittävästi tukevan tietojärjestelmän puutteesta 

(Ellram 1994, s. 174–175). Järjestelmäpuutteista johtuen yritykset eivät kykene saamaan laskenta- 

ja raportointijärjestelmistään tietoa, jota tarvitaan TCO:n tueksi. Näin tietoa joudutaan keräämän 

paljon manuaalisesti, joka puolestaan on työlästä (Ellram 1993a, s.51). TCO:ta tehtäessä palataan 

yleensä myös laskentatoimen perusproblematiikkaan ja näin joudutaan miettimään onko nykyisen 

järjestelmän tuottama informaation oikeellisuus riittävä. Palataan siis peruskysymyksiin 

jaksotuksesta, laajuudesta, kohdistamisesta ja oikeellisuudesta. 

 

Kulttuurilliset  Koulutukselliset 
 
Kustannukset eivät ole tärkeitä käyttäjälle Teoreettinen ja joustamaton TCO:n imago 
Not invented here -syndrooma Käyttäjien osaamisen ja luottamuksen puute 
Vahva hintaorientoituneisuus Tukevien työkalujen ja koulutuksen tarve 
Muutosvastarinta Kustannusten ja hyötyjen tunnistaminen 
  Oikea soveltaminen 
 
 
Resurssien allokointi 
 
Informaation ja systeemien puutteet 
Intensiivinen kehityksen- ja tuen vaatimus 
resurssisen puute kehittää, implementoida ja ylläpitää 
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TCO tuottaa todetusti arvokasta tietoa eri tavoin hyödynnettäväksi, mutta on prosessina vaativa ja 

aikaa vievä. Ydinhaasteena onkin tasapaino TCO:sta saatavien hyötyjen ja panosten välillä. 

Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida käytettävissä olevat työvälineet ja resurssit ennen tavoitteiden 

asettamista laskennalle. Lisäksi on syytä huomioida TCO-prosessin tulevaisuuden huomiointi, 

jolloin tehdään paljon oletuksia ja arviota eikä näin ollen ns. oikeaa tietoa ole edes käytettävissä. 

Monet asiat, kuten erilaiset kriisit ja markkinatilanteen radikaalit muutokset voivat tehdä laskennan 

merkityksettömäksi varsin lyhyelläkin ajan jaksolla. Eri toimialojen välillä on suuria eroja ja osa 

onkin varsin luotettavasti ennustettavissa pitkällä aikavälillä stabiiliudesta johtuen. TCO:n 

seurauksena tärkein saavutettavissa oleva tulos on yhteinen ymmärrys, jota voidaan käyttää 

toiminnan ohjenuorana. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, s.201–203) 
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4 TCO:N SOVELTAMINEN 

 

4.1 Taloudellisesti merkittävät hankinnat 

 

Ellram ja Siferd (1993, s. 166) ovat eritelleet hankinnan kokonaiskustannuksien muodostuvan 

kuudesta tasavertaisesta, eri toimintoja sisältävästä osa-alueesta: hinnasta, laadusta, hankintatoimen 

johtamisesta, jakelusta, palvelusta ja kommunikaatiosta. Hanna Pajunen-Muhosen mukaan 

(Logistiikka-lehti 8/2007, s. 36–37) hankinnalla on erityisen suuri merkitys yrityksen tuloksen 

tekoon silloin, kun yrityksen ulkopuolelta ostettujen materiaalien ja palveluiden osuus 

liikevaihdosta on suuri, materiaalien hinnat vaihtelevat voimakkaasti lyhyellä aikajänteellä, 

tuotteisiin ja palveluihin liittyy innovaatioita tai yrityksen lopputuotemarkkinat ovat voimakkaasti 

kilpaillut. TCO:ssa siirretään pelkkä ostohinnan tarkastelu syrjään ja arvioidaan hankinnasta 

aiheutuvia suoria ja epäsuoria kokonaiskustannuksia. Tavoitteena on ymmärtää hankinnan 

aiheuttamat kokonaiskustannukset (Iloranta & Pajunen-Muhonen, 2008, s. 185–186). Monilla 

toimialoilla yrityksen ulkopuolelta hankitun kustannusmassan kilpailukykyisyys ja 

kustannustehokkuus vaikuttavat nykyaikana yhä enemmän yrityksen kilpailukykyyn. Viitaten 

tutkimukseen vuodelta 2005, Pajunen-Muhonen kertoo hankintojen osuuden olevan yrityksen 

kokonaiskustannuksista varsin merkittävä niin teollisuudessa, kaupassa kuin palvelusektorilla. 

Tutkimuksen mukaan vuonna 2005 suomalaisten yritysten suorat hankintakustannukset olivat 

liikevaihdosta noin 63 %. Perinteistä tapaa tästä hieman eteenpäin soveltaen tutkimus tulkitsi 

hankintojen arvon olleen 86 % suhteutettuna mukailtuun liikevaihtoon. Tässä huomioitiin hankintaa 

sisältäneet investointihankinnat ja arvonlisäykset (Logistiikka-lehti 8/2007, s. 37). 

 

Taloudellisesti merkittäviä hankintoja tehtäessä on hyvä muistaa se usein huomiotta jäävä totuus, 

että matala hinta voi johtaa korkeisiin hankinnan kokonaiskustannuksiin. Kun hyödyke on hankittu, 

sen käytöstä aiheutuu vielä usein muitakin kustannuksia. Tämän vuoksi TCO-ajattelua on otettu 

mukaan hankintatoiminnan piiriin. Vaikka hinta on hankinnan kustannuksista kaikista näkyvin, 

kannattaa muistaa, että yleensä hankintaan sisältyy muitakin kustannuksia, jotka voivat olla piilossa. 

Tätä ilmiötä havainnollistaa ns. hinta/kustannusjäävuori (kuva 9.). (Baily et al., 2005, s. 14-15) 
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Kuva 9. Hinta/kustannus –jäävuori. (Baily 2005, s. 15) 

 

4.2 Ulkoistamispäätökset 

 

Yritystoimintojen ulkoistamiseen on alettu kiinnittää huomiota vasta viime aikoina, mutta ilmiönä 

se ei ole kovinkaan uusi. Yrityksen mahdollisuuksia järjestää toimintonsa on käsitelty make-or-buy 

– valintana. Yrityksen on mahdollista joko suunnitella ja valmistaa itse hyödyke omassa 

organisaatiossaan tai vaihtoehtoisesti hankkia se markkinoilta. Ulkoistamisessa ilmenee 

taloudellisten ja toiminnallisten toimintojen rajojen murentuminen. Keskeisimpänä syynä 

organisaatioiden hajautumiselle ja näin ollen myös ulkoistamisen kasvulle on usein mainittu 

informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehitys, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman 

yritysten välisen yhteistoiminnan koordinoinnin. (Kiiha 2008, s. 4) 

 

Make-or-buy – valinta voi pohjimmiltaan vaikuttaa liiketoiminnan luonteeseen. Se vaikuttaa 

suoraan henkilökuntaan, johtamistapaan ja organisaation kilpailuetuun. Make-or-buy – päätökset 

Hinta 

Jakelu 
Tuki 

Puutteellinen työ 

Tarvikkeet 

Harjoittelu 
Viivästys 

Tutkimus 

Käsittelykustannukset Varastokustannukset 
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vaikuttavat yrityksen menestykseen pitkällä aikavälillä. Kuten monet muutkin liiketoiminnan 

pyörittämiseen liittyvät päätökset voidaan jakaa taktisiin, operationaalisiin ja strategisiin päätöksiin, 

sama pätee myös ulkoistamiseen liittyvään make-or-buy päätöksentekoon (Baily et al. 2005. s, 269). 

Ulkoistamisprojekteilla tavoiteltavat hyödyt voidaan Ilosaaren ja Pajunen-Muhosen (2008, s 210) 

mukaan jakaa kuuteen ryhmään, jotka ovat kustannussäästöt, pääoman vapauttaminen, 

teknologiaedun saavuttaminen, keskittymisen tuomat edut, markkinakilpailun hyödyntäminen ja 

joustavuus. Näistä merkittävimmät hyödyt ovat kustannussäästöt, pääoman vapauttaminen, 

teknologiaedun saavuttaminen ja keskittymisen tuomat edut, joista keskeisimpänä ehdottomasti 

kustannussäästöt. Kustannusetuja tavoitellaan ainakin osatavoitteena lähes kaikissa 

ulkoistamisprojekteissa. 

 

Onnistuneen ulkoistamisen saavuttamiseksi, on vältettävä ulkoistuksen pahimmat kompastuskivet. 

Syy epäonnistumiseen löytyy yleensä seuraavista ulkoistuksen onnistumisen kannalta keskeisistä 

tekijöistä ja niihin liittyvistä puutteista ulkoistusprosessissa. 

 

• Oman ydinosaamisen tunnistaminen 

• Huolellisuus toimittajan valinnassa 

• Ulkoistamisen kustannuksien ja hyötyjen analysointi 

• Toiminnon johtaminen ulkoistamisen jälkeen 

• Prosessijohtaminen yli organisaatiorajojen 

 

Näiden lisäksi on myös useita muita syitä ulkoistamisen epäonnistumiseen johtavia syitä kuten 

esimerkiksi luottamuksen puute, kommunikointiongelmat ja valta- sekä voimasuhteiden 

epätasapaino. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, s. 224–225) 

 

TCO nojaa vahvasti toimintolaskentaan ulkoistamispäätöksissä. TCO-laskenta tarjoaa 

mahdollisuuden objektiiviseen ja läpinäkyvään vaihtoehtojen vertailuun. TCO laajentaa 

ulkoistamisen tarjousvertailun koko ulkoistamisesta aiheutuvien suorien ja epäsuorien 

kustannuksien tarkasteluun. Lisäksi tarkastelussa huomioidaan koko aikaperiodi ulkoistamisen 

ajatuksesta aina yhteistyön mahdolliseen päättymiseen (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, s. 186–

189). Lisäksi TCO vastaa hyvin vaatimukseen toimittajien huolellisesta valinnasta, mikä on pitkälti 
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samaa mekaanista TCO-analyysiä kuin taloudellisesti merkittävien hankintojen arviointi. TCO:n 

ominaisuuksilla voidaan myös auttaa toiminnon johtamista ulkoistamisen jälkeen, jolloin TCO:sta 

tulee toimittajan suorituskyvyn seurantaan ja analysointiin käytetty työkalu. Asiaa käsitellään 

tarkemmin luvussa 4.4 Toimittajan suorituskyvyn seuranta ja analysointi. 

 

Ellramin & Maltzin (1995, s.62–63) tutkimuksien mukaan TCO-analyysi palvelee kahdessa 

tärkeässä roolissa joita ulkoistaminen käyttää hyväkseen. Ensinnäkin TCO palvelee huolellista 

analyysiä nykyisistä ja suunnitelluista prosesseista ja nostaa esiin alueita, joilla ulkoistamisen avulla 

voidaan saavuttaa parannuksia. Toiseksi TCO nostaa esiin ne merkittävät kustannussäästöt, jotka 

ovat saavutettavissa. Niitä voidaan saada esimerkiksi toimittajien kaupintavarastoilla tai toimittajan 

vastaamilla varastoilla, jolloin tilaus ja varastokirjanpito siirtyvät toimittajalle. Toimittaja pystyy 

vähentämään kustannuksia edistämällä standardisointia ja yhtenäistetyllä tavaraselosteella. 

 

4.3 Hinnoittelu 

 
Yrityksen näkökulmasta kustannukset ovat tärkeä hintaan vaikuttava tekijä. Mitä enemmän tuotteen 

tuottamisesta aiheutuu kustannuksia, sitä enemmän tulee tuotteella saada tuottoa kustannuksien 

kattamiseksi. Tämä vaikuttaa siis suoraan tuotteen hintaan. Asiakkaan kannalta tuotteen 

kustannukset eivät ole niinkään tärkeitä vaan katse kiinnittyy yleensä hintaan. Harvoin asiakkaalla 

on edes mahdollisuus perehtyä tuotteen kustannusrakenteeseen. Niillä on kuitenkin selkeä epäsuora 

merkitys, sillä niiden avulla pystytään nostamaan tuotteen arvoa asiakkaan kannalta. Onkin tärkeää, 

että tuotteen kustannusten ja asiakkaan kokeman arvon välinen suhde on johdonmukainen. (Laitinen 

2007, s.101) 

 

Vaikka TCO on vahvasti liitetty kirjallisuudessa hankintojen analysointiin ja ostajaosapuoleen, on 

sen linkittyminen hinnoitteluun erittäin selkeä. Kun asiaa tarkastellaan nykytrendien kannalta, on 

asiakaslähtöisyys selkeä syy myös toimittajalle hyödyntää TCO analyysiä. Suurempien toimituksien 

yhteydessä hinnoittelua pystytään suunnittelemaan paremmin asiakaskohtaisesti. Esimerkiksi jos 

asiakas on halukas sitoutumaan yritykseen pitemmäksikin aikaa, voidaan myyntihinnan katteesta 

tinkiä, ja sitouttaa asiakas tuottamaan tuloa yritykselle huollon tai muiden hankinnan jälkeisten 

palvelujen avulla siten, että asiakas ja tuote ovat yritykselle kannattavia. Toisaalta, jos asiakas ei ole 

valmis maksamaan hankinnasta välillisesti aiheutuvista kustannuksista tulevaisuudessa, on 

toimittajalla mahdollisuus perustella sen vaikutus myyntihintaan. TCO on siis hyvä työkalu 

hinnoittelussa kustannusten ja tuottojen tulouttamisen suunnitteluun ja perusteluun. Sen avulla 
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hinnoittelun rakennetta pystytään avaamaan sekä TCO:n tuomaa informaatiota voidaan ottaa 

käyttöön hinnoittelupäätöksenteon tueksi ja myös asiakkaalle tietyissä olosuhteissa ja tietyin 

rajoituksin. 

 

TCO ajattelua voidaan soveltaa myös tavoitekustannuslaskennassa. Tavoitekustannuslaskenta 

vaikuttaa menetelmänä kannattavuuteen ja kilpailukykyiseen hinnoitteluun. Aggressiivisessa ja 

tulosta tekevässä tavoitekustannuslaskennassa on muutamia tärkeitä avainkohtia, joihin on syytä 

kiinnittää huomiota. Ensinnäkin tuotekehityksen tulee tuottaa selvää lisäarvoa, toiseksi käytössä 

olevan hintamallin tulee sisältää kaikki TCO:n elementit. Viimeiseksi tuotekehitystiimin tulee olla 

innovatiivinen ja sillä pitää olla valtuudet päätöksentekoon sekä oikeudet riittäviin resursseihin. 

Dynaaminen yhdistelmä näitä osa-alueita on esitetty tavoitekustannusjohtamismallissa (Kuva 10). 

(Ducharme & Lucansky, s. 1) 

 
Kuva 10. Tavoitekustannusjohtamismalli (Ducharme & Lucansky, s. 1) 

 

Ducharme & Lucanskyn (s.2) mukaan hankintahinta on vain yksi tekijä, kun asetetaan 

kannattavuustavoitteita. Sen vaikutus on todennäköisesti merkittävin ja suora. Kun hinnoittelu 

esitetään TCO:n termein, vaikutus on laajempi ja se kohdistuu useimpiin yrityksen osiin.  

 

4.4 Toimittajien suorituskyvyn seuranta ja analysointi 

 
Ellram (1993b, s. 4) ja Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2008, s.187–188) ovat yhtä mieltä siitä, että 

TCO:n yksi tärkeimmistä tehtävistä sekä saatavista hyödyistä on toimittajien suorituskyvyn 

seuranta ja analysointi. Ilorannan ja Pajunen-Muhosen mukaan toimittajan suorituskyvyn mittaus on 

tarpeen yhteistyön syvyydestä riippumatta. Tasaisin väliajoin tehtävän kontrollin avulla seurataan, 

miten hyvin toimittaja täyttää yrityksen tarpeet sovittujen ohjeiden mukaan. Vielä nykypäivänäkin 

Toiminnot 

Markkinatason 
tavoitekustannus 

Osahistoria Toiminnon kustannus 

Kustannusten alentamis- % 

Toimittajat Osatason 
tavoitekustannus 
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tavoitekustannus 

Asiakastoiveet 
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Toimittajakunta- 
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monessa yrityksessä toimittajien seuraaminen tapahtuu subjektiivisesti, eikä kirjallista pitkänajan 

dokumentaatiota ole laadittu. Palautteen antamisen puute on varsin yleistä niillä, jotka säännöllisesti 

mittaavat toimittajiensa suorituksia. Toimittajien puutteellisien suorituksien koetaan tapahtuvan 

yleensä vain satunnaisesti ja tällöin palautetta ei anneta. Tästä johtuen toimittaja ei saa 

mahdollisuutta parantaa toimintaansa ja jatkaa samalla tyylillä. Samalla menetetään tärkeä 

neuvotteluase ja huonoimmassa tapauksessa liimaudutaan kiinni kroonisesti huonoon toimittajaan. 

Yksinkertaisimmillaan toimittajan suorituskyvyn mittaaminen on yksittäisten toimituksien laadun, 

määrän ja toimitusajan kontrolloimista. Toimittajasuhteen syventyessä seurannan ja mittaamisen 

ulottuvuus on yhteisiin tavoitteisiin tähtäävien kyvykkyyksien ja resurssien kehittämisessä ja 

analysoimisessa.  

 

TCO:n rahapohjaisen analyysin tuottama informaatio soveltuu parhaiten toimittajien arvioinnin 

mittaristossa, kustannussäätöjä hakeviin mittareihin. TCO erottelee erilaiset säästöt ja liittää ne 

budjetointiin. Samalla ongelma säästöjen raportointiin liittyvästä yli- ja alijäämästä pienenee. 

Toimitusketjusäästöt eivät mahdu yhteen lähestymistapaan, koska on erilaisia säästöjä, jotka 

mahdollistavat selkeästi erilaisia hyötyjä. Säästöt voivat tulla esimerkiksi kustannusten 

välttämisestä tai niiden jatkuvasta vähentämisestä. Ne voivat olla parannusta yksikköhinnoissa, 

käyttöpääomassa, muuttuvissa ja kiinteissä kustannuksissa, käyttöasteessa, laadussa, 

myyntituotoissa tai katteessa. TCO vaikuttaa selkeästi informaatiollaan kustannussäästöihin ja on 

siten varsin käyttökelpoinen toimittajien suorituskyvyn parantamiseen tähtäävä työkalu. (Johnson & 

Leenders 2010, s.30–31) 

 

4.5 TCO:n soveltaminen käytännössä, IT-hankinnat 

 

TCO:ta käytetään jo laajalti, mutta tarkastellaan seuraavaksi hieman tarkemmin Gartner groupin 

tuottamaa IT-hankintojen arviointiin tarkoitettua TCO-laskentamallin käyttöä julkisien IT-

hankintojen kautta. Tarkastelu kohteena on 2000-luvun alkupuolella Vaasassa ja Lappeenrannassa 

toteutettu tutkimus, jossa mallia hyödynnettiin ohjelmistohankintojen aiheuttamien 

kokonaiskustannuksien selvittämiseen. Hankintojen mittasuhteista todettakoon, että molempien 

kohdekaupunkien käytössä oli hankintaa tehtäessä noin 1500 päätettä. Vaasassa Client/Server-

tietojärjestelmäsovelluksia oli käytössä runsaasti yli 100 kpl ja määrä oli vielä lisääntymässä. 

Vastaavia analyysejä oli tuolloin tehty mm. Tanskan julkishallinnolle. (Gartner TCO-tutkimus 

2001. s, 1-2) (Gartner TCO-tutkimus 2002, s. 1) 
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Vaasan kaupungin tutkimuksissa tulokset olivat selkeät ja TCO:n käytön kannattavuus tuli täten 

perusteltua. Tutkimus osoitti, että Vaasan kaupunki säästää tavoiteympäristön avulla välittömissä 

kustannuksissa 6 % joka merkitsi 2,7 Mmk säästöjä vuodessa. Välillisten kustannusten osalta 

laskelma osoitti 28 Mmk säästöjä vakioidun, hallitun ja keskitetyn ympäristön ansiosta. Keskitetyn 

tuen kustannus oli 1,2 Mmk, mutta sen vaikutus oli pienentävä kokonaiskustannuksiin 3 Mmk:lla. 

Kokonaiskustannuksien säästöt vuositasolla olivat rinnakkaisratkaisujen poistuttua ja investointien 

tehostuttua 35,8 Mmk eli 33 % tietotekniikan kokonaiskustannuksista. Kun huomioidaan vielä 

kumulatiiviset säästöt kaupunkitasolla, niin päädytään summaan 96,2 Mmk mikä oli noin 2,5 % 

kokonaismenoista. (Gartner TCO-tutkimus 2001. s, 3-4) 

 

Lisäksi Vaasassa tehtiin tavoitetilalle vaihtoehto ja tutkittiin sen aiheuttamia kustannuksia sekä 

verrattiin tavoiteympäristön kustannuksiin. Vertailu avasi hyvin eri vaihtoehtojen säästöjen ja 

kustannuksien syy-seuraussuhteita. Esimerkiksi täysin uuden ja hieman halvemman ohjelmiston 

hankkimisesta olisi aiheutunut merkittävät koulutus- ja sovelluskustannukset, jotka tekivät 

vaihtoehdosta selvästi kalliimman verrattuna päivittämisvaihtoehtoon. (Gartner TCO-tutkimus 

2001. s, 4-5) 

 

Lappeenrannassa vertailtiin Nykyistä NT4 / Office 97 –ympäristöä, Windows 2000 / Office 2000 

ympäristöä ATK-keskuksen suunnittelemassa muodossa sekä Linux ja Open Office –ympäristöä. 

Tutkimus osoitti, että Windows 2000 / Office 2000 ympäristö alensi käytönkustannuksia 23,3 % 

verrattu muihin vaihtoehtoihin. Koska laitemäärän oli investoinnin yhteydessä tarkoitus kasvaa, oli 

tämä ainut vaihtoehto, joka pystyi vieläkin alentamaan kustannuksia. Lisäksi Linux ja Open Office 

–ympäristön siirtymäkustannukset oli laitettu yhtä suuriksi muiden vaihtoehtojen kanssa tarkan 

arvion puuttuessa, joka ei ole todellisuutta siirryttäessä täysin uutteen järjestelmään. (Gartner TCO-

tutkimus 2002, s. 5-6)  

 

Vaikutus kokonaiskustannuksiin on: 

 

• W2000 + O2000 = -5,7 mmk / vuosi  

• Nykyinen = +14,2 mmk / vuosi 

• Linux + OpenOffice = +20,4 mmk / vuosi + X mmk:n kertainvestointi sovelluksiin ja 

koulutukseen   
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Yllä olevan perusteella voitiin todeta, että Lappeenrannan ATK – yksikön käynnistämä hanke oli 

toteuttamassa sille asetetut kustannustavoitteet myös Gartnerin kustannusanalysointimallin 

perusteella, ja oli tarjolla olevista vaihtoehdoista Lappeenrannan kaupungille 

kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. (Gartner TCO-tutkimus 2002, s. 7) 

 

Myös Espoon kaupunki teki vastaavan TCO-ajatteluun perustuvan analyysin vuonna 2002 

toteutetun tietokoneiden ja oheislaitteiden toimittajavalinnan yhteydessä. Tämä TCO-analyysi 

poikkesi Vaasan ja Lappeenrannan tekemistä analyyseistä siinä, että sen lähestymistapa oli 

rahapohjaisen lähestymistavan sijaan arvopohjainen. Espoon kaupunki hankki tuolloin vuosittain 

noin 1500-2000 uutta mikroa ja saman verran erilaisia kirjoittimia. Espoossa projekti lähti liikkeelle 

toimittajilta pyydettävistä tarjouspyynnöistä. Tarjouksien valintakriteerit oli ilmoitettu toimittajille 

ja ne olivat seuraavat: 

 

• Toimittajan toiminnan laatu 30 % painoarvolla 

• Tuotteiden hinta 40 % painoarvolla 

• Tuotteiden laatu 30 % painoarvolla. 

 

Espoon kaupunki sai yhteensä 12 tarjousta, joiden vertailu toteutettiin arvopohjaisella TCO-

analyysillä. Tarjouspyynnön laatimisen yhteydessä Tenderi-järjestelmään määriteltiin tarkemmin 

toimittajaan liittyvät laatutekijät ja niiden painoarvot kyseisen kriteerin sisällä. Samoin annettiin 

kullekin tuoteryhmälle painoarvot sekä tuote- että hinnoittelukriteerien sisällä. Arvioinnissa 

kiinnitettiin huomiota toimittajan 

 

• kykyyn suoriutua toimituksista arvioiduilla hankintamäärillä 

• kykyyn ja haluun kehittää toimintaansa sopimuskauden aikana 

• laadunvalvontaan 

• referensseihin ja niistä saatuihin tietoihin 

• kokemukseen ja työn laatuun 

• takuuhuoltoihin ja niiden laatuun. 

 

Seuraavaksi valintaryhmä pisteytti tuotteet ja toimittajat kriteereittäin. Analyysin perustella 

valintaryhmä esitti valittavaksi mikro- ja oheislaitetoimittajiksi Fujitsu Services MCD Oy:n 

toimittamaan Fujitsu Siemens merkkisiä mikroja ja HP-merkkisiä tulostimia sekä Atea Finland 
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Oy:n toimittamaan IBM-merkkisiä mikroja ja Lexmark-merkkisiä tulostimia. Analyysin pohjalta 

näiden toimittajien ammattimaiset prosessit, luotettavuus ja toimintavarmat toimitukset olivat 

edellytyksenä hajautetun hankinnan onnistumiselle. Espoossa oli mikrojen tilaus-, huolto- ja 

poistoprosessit hajautettu toimialoille ja tulosyksiköille noin sadalle henkilölle. Toimittajien kanssa 

esitettiin tehtäväksi 2+1 vuoden sopimukset. (Espoon kaupunginhallituksen asiakirja) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 
TCO laskenta on vahvasti sidoksissa kustannuslaskentaan. Kustannuslaskennalla on tärkeä rooli 

TCO:n toteutuksessa. Siksi TCO:ta toteutettaessa kohdataan laskentatoimen perusongelmat. TCO:n 

laskennan rooli on haastava, sillä hankintojen arvioinnissa kohdataan paljon erilaisia epäsuoria 

kustannuksia, joita ensinäkin joutuu osittain arvioimaan ja toiseksi kohdistamaan. Tulevaisuuteen 

ulottuva arviointi tuo omat haasteensa. Syntyy kustannuksien jaksotuksen ongelmia ja toisaalta 

kustannuksien vertailukelpoisuuteen eri vaihtoehtojen välillä liittyviä ongelmia, joita joudutaan 

miettimään. Laajuusongelma puolestaan liittyy sekä kustannuksiin että itse TCO:n toteutukseen. 

Syntyy kysymys siitä mikä on järkevää toteuttaa ja mikä ei, sekä millaisia rajauksia tehdään. Myös 

laskenta- ja rekisteröimisjärjestelmät ovat tärkeässä osassa, etenkin jatkuvan TCO analyysin 

kannalta. 

 

TCO:n hyvin kattava ja läpinäkyvyyttä tuova kuvaus kustannuksista perustuu pitkälti tulevaisuuden 

arviointiin. Tulevaisuuden aiheuttamien riskien ja virheiden minimoimiseksi TCO:lla on aina hyvä 

puntaroida eri vaihtoehtoja ja tehdä vertailuja jo olemassa olevan tiedon tai kokemuksien pohjalta. 

Tällöin ollaan tietoisia mahdollisista, mutta epätodennäköisemmistä tulevaisuuden kuvista ja niihin 

reagointi on ketterämpää.  

 

TCO:n käytössä joudutaan valitsemaan raha- tai arvopohjainen lähestymistapa. Näistä yleisemmin 

käytetty on rahapohjainen lähestymistapa. Se on toisaalta varsin luontaista kustannus- ja 

elinkaarilaskentaan pohjautuvalle TCO:lle, sillä onhan se viivan alle jäävä rahamäärä aina 

suurennuslasin alla. Sama pätee siis myös TCO:hon. Jokin vaikutus voi olla sillä, millä 

liiketoiminnan tasolla TCO:ta käytetään. Todennäköisesti strategisessa päätöksenteossa hyvin 

toteutetulla ja perustellulla arvopohjaisella TCO:lla on enemmän käyttöä kuin operationaalisen 

tason päätöksenteossa. 

 

Mielenkiintoinen asia on myös käyttäjänäkökulma. Total cost of ownership kertoo selkeästi, että 

analyysin näkökulma on asiakkaan puolella ja sille tuotteesta koituvissa kustannuksissa. Tämä ei 

kuitenkaan rajaa TCO:ta vain omistajan työkaluksi. Kuten jo hinnoittelu osiossa pohdittiin, on TCO 

varsin käyttökelpoinen myös toimittajalle. Se toimii hyvin tuotteiden hinnoittelun tukena ja avustaa 

siihen liittyvää päätöksentekoa. Toisaalta TCO-ajattelua käytetään toimittaja puolella myös omien 
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tuotteiden ”mainontaan”. Vaikka täysin syvällistä TCO laskelmaa ei asiakkaalle pystytä tarjoamaan 

tai vaikka pystyttäisiinkin, ei sitä varmasti kaikilta osin näytettäisikään. Ajatus tuotteen 

kokonaiskustannusten minimoinnista ohjaa asiakkaiden ajattelua pois myyntihinnasta. Tämä on 

tärkeä näkökohta etenkin korkealaatuisia ja hintavia tuotteita myytäessä, jolloin jo ensivaikutelmana 

hinta voi muodostua kauppojen esteeksi. Silloin toimittajalla on aseenaan TCO-ajattelu, jonka 

avulla se mahdollisesti pystyy asiakkaalle perustelemaan korkeamman myyntihinnan ja kuitenkin 

yhtäläisen TCO:n halpojen tuotteiden rinnalla. 

 

TCO:ta käytetään yleisimmin merkittävien hankintojen arviointiin. Tämä johtuu suoraan TCO:n 

kohtuullisen työläästä toteutuksesta. Erityisesti paljon mahdollisia epäsuoria kustannuksia sisältävät 

ja taloudellisesti merkittävät hankinnat hyötyvät TCO analyysistä. Yleensä tällaisissa hankinnoissa 

hankintahinta ei ole merkittävä verrattuna kokonaiskustannuksiin. TCO pystyy tekemään tällöin 

hankintojen vertailun yhdenmukaiseksi ja läpinäkyväksi ja näin oikeita hankintapäätöksiä on 

helpompi tehdä. TCO:n käyttö on ollut yleistä IT hankinnoissa jo pitemmän aikaan. Toimittaja 

puolella autoteollisuus on omaksunut osan TCO:n toimittajan kannalta tärkeistä hyödyistä. TCO 

kuten monet muutkin laskentatoimen asiat, ovat laajemmassa käytössä yhdysvalloissa kuin muualla 

maailmassa. Suomeen TCO on rantautunut myös IT avulla, mutta muuten itse analyysin käyttö on 

varsin rajallista. 

 

Tulevaisuudessa TCO ajattelu tulee varmasti valtaamaan toimialoja enemmän myös Suomessa. 

Onhan asiakaslähtöisyys ja kustannustietoisuus ollut liiketoiminnassa jo pitkään trendinä. 

Mielenkiintoista on myös nähdä mihin TCO analyysinä ja ajatuksena kehittyy. Tuleeko siitä yksi 

tasapainotetun mittariston tärkeä toimittajien analysointimittari vai markkinoinnin salakavala 

ihmismieleen vaikuttava myyntikoukku. Todennäköistä on kuitenkin, että mitään räjähdysmäistä 

ryntäystä TCO:n pariin Suomessa ei tulla näkemään, jos vaikka peilaa toimintolaskennan 

leviämiseen ja käyttöön. Lisäksi TCO analyysin leviämistä hillitsee juuri toimintolaskenta, joka 

kuitenkin suuressa osassa yritystapauksia tukee TCO:ta parhaiten kustannuslaskennan 

vaihtoehdoista. Mielenkiintoisia jatkotutkimus aiheita TCO:hon liittyen olisikin tarjolla varmasti 

myös edellisten osa-alueiden lisäksi runsaasti. 
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6 YHTEENVETO 

 

Kandidaatintyössä tarkasteltiin Total cost of ownershipia, eli TCO:ta, elinkaarilaskennan sovellusta. 

Työn alussa luotiin työlle teoriapohja kirjallisuutta, artikkeleja sekä www-dokumentteja 

hyväksikäyttäen. Teoriaosuudessa käytiin läpi TCO:hon keskeisesti liittyvät kustannuslaskennan 

osa-alueet ja kattavasti TCO hyvän yleiskuvan saamiseksi. Teoriaosuuden jälkeen työssä käsiteltiin 

TCO:n soveltamista. Aihetta lähestyttiin perinteisiin käyttökohteisiin liittyvän soveltamisen kautta 

ja lopuksi kolmen kotimaisen julkisensektorin IT-hankintaprosessin tarkastelulla. Työn lopuksi 

niputettiin keskeisimmät työtä tehtäessä kypsyneet ajatukset. Työn tavoitteena oli saada vastaus 

kysymykseen ”Mikä on Total Cost of Ownership eli TCO?”. Kysymys oli keskeisin työtä ohjaava 

ja rajoittava tekijä. Työssä onnistuttiin saamaan laaja ja hyvä kuva siitä, mikä TCO on ja mitä 

asioita siihen liittyy. 

 

TCO:hon liittyvistä johtopäätöksistä tärkeimpiä olivat riippuvuus kustannuslaskennasta, 

tulevaisuuden aiheuttama problematiikka, lähestymistapaan liittyvä pohdinta ja käyttäjän 

näkökulma. TCO:lla on vahva sidos kustannuslaskentaan ja sen tulevaisuuden riskejä on syytä 

kartoittaa. TCO analyysin yleisempi lähestymistapa on rahapohjainen lähestymistapa ja analyysi 

sopii niin ostaja- kuin myyjäorganisaatiolle. TCO:ta käytetään yleisimmin merkittävien hankintojen 

arviointiin, mutta Suomessa se on vielä varsin tuntematon termi. TCO ajattelu tulee varmasti 

nousemaan suurempaan rooliin tulevaisuudessa asiakaslähtöisyyden ja toimintolaskennan 

vanavedessä. 
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