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Tämän työn tavoitteena oli rakentaa investointi- ja kustannusmalli yritykselle,
jonka avulla voidaan arvioida uusien tuotteiden kustannuksia sekä niihin liittyvien
laiteinvestointien kustannuksia. Kustannusmalli on rakennettu Microsoft Excel –
ohjelman avulla. Mallin tavoitteena oli saada tarkempaa kustannustietoa uusista
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kustannuksia aina tapauskohtaisesti, jolloin laskentoihin on kulutettu enemmän
aikaa.
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ja
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teorioita
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tuoteryhmiä.
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The main goal of this thesis was to build investment and cost model for a
company which can be used to assess costs for new product designs. Model can
also be used to estimate investments’ profitability. The model is built with
Microsoft Excel program. The purpose of this cost model was to get better cost
information from new product designs and their thermal conductivity. In the past
in company’s product development department a such model has not been used
but they have calculated costs of new product designs based on current case
wherein the calculation time is more consuming.

This thesis utilizes cost accounting and investment theories to build cost model. In
the empirical section will be shown how the cost model is built and what kind of
properties the cost model includes. The empirical section will also test the
functionality of the model wherein costs are calculated for one product category.

As a result in this study a functional cost model which has the property of
simplicity and easy data customization was constructed. The cost model can be
used over and over again and it can also be extended to include more product
categories.
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ohjannut tutkimustani pysymään oikeille raiteilla.
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1
1.1

JOHDANTO
Työn tausta

Eristettyjen putkien tuotannossa energiatehokkuusvaatimukset ovat tiukentumassa
lähivuosina. Vaatimusten tiukentaminen johtaa tulevaisuudessa siihen, että
putkien

eristystä

tulee

muuttaa

paremmaksi.

Tämä

onnistuu

eristemateriaaliyhdistelmää vaihtamalla, kokonaan uudella eristemateriaalilla tai
paksuntamalla eristekerroksia. Tulevaisuuden muutokset lämmöneristyksessä
pyritään pitämään minimaalisina, jotta nykyiselle putkelle asetetut vaatimukset
eivät kärsisi. Eristemateriaalin vaihtaminen saattaa esimerkiksi tehdä putkesta
jäykemmän, joka vaikeuttaa sen asentamista. Lämmöneristykseen tehdyt
muutokset tulevat vaikuttamaan myös kustannuksiin. Vaikutukset kustannuksiin
riippuvat siitä, mitä eristemateriaalia käytetään. Toiset materiaalit vaativat
enemmän investointeja ja toiset eivät välttämättä ollenkaan.

Kustannusten muutokset ovat epämääräisiä ja niitä on vaikea ennustaa.
Vaatimusten muuttuessa kustannusten muutokset ja vaikutukset muuttuvat vielä
epämääräisemmiksi, joten investointien ja kustannusten mallintaminen muuttuu
tarpeelliseksi.

Tuotekehityksessä on tärkeää, että tulevaisuuden kustannuksia ja tuottoja
pystytään arvioimaan mahdollisimman tarkasti. Tarkkojen laskelmien perusteella
pystyttäisiin arvioimaan hankkeiden kannattavuudet, jolloin tiedetään onko
rationaalista lähteä investoimaan uusiin laitteisiin tai tekemään tuotannossa
muutoksia. Kustannusten ja tuottojen mallinnuksen avulla saataisiin tuotettua
konkreettista informaatiota, joka olisi ylemmän johdon tukena päätöksenteossa.
Näin laiteinvestointien ja -muutoksien kannattavuus tai kannattamattomuus ei jää
epäselväksi.

Vaatimusten sääntelyn myötä kilpailu eristettyjen putkien tuotannossa tulee
kiristymään. Kovien lämpöhäviövaatimusten myötä yritykset pyrkivät olemaan
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markkinoilla ensimmäisenä uusien tuotteiden kanssa, jotka ovat uusien
vaatimusten sallimissa rajoissa. Yrityksistä, joiden tuote pääsee ensimmäisenä
markkinoille uusilla paremmilla lämpöeristyksillä, voi saada myös edun
markkinoilla. Lämpöeristyksen vaikutus kuluttajan päätökseen on merkittävä,
koska paremmalla lämpöeristyksellä säästetään enemmän energiakuluissa.

1.2

Tavoitteet ja rajaukset

Tämän työn tavoitteena on luoda eristettyjä putkia tuottavalle yritykselle
investointi-

ja

kustannusmalli.

jonka

avulla

uusia

potentiaalisia

lämmöneristysmateriaalivaihtoehtoja voidaan suunnitella. Mallin tarkoituksena on
selvittää kustannukset, tuotot ja kannattavuudet eri vaihtoehtojen välillä, mikä
auttaa päätöksenteossa. Investointi- ja kustannusmallilla voidaan vakuuttaa
yrityksen ylin johto uusista lämpöeristysvaihtoehdoista.

Tavoitteena on rakentaa malli, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa moneen
kertaan.

Tuotekehitys

on

jatkuvaa

prosessia,

joten

investointi-

ja

kustannusmallille tulee käyttöä tietyin väliajoin riippuen muusta teknologian
kehityksestä.

Tämä tutkimus tehdään osana eristetyn putken kehitysprosessia. Tutkimuksen
tarkoituksena on paneutua syvemmin kustannusnäkökulmaan. Tällä hetkellä
eristetyn putken kehitysprosessissa ei tarkasti huomioida kustannusten vaikutusta.
Kehitysprojekteissa keskitytään enemmän itse tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin,
jolloin

kustannustarkastelu

jätetään

vähemmälle

huomiolle.

Toisaalta

kehitysprojektien tarkoitus on kehittää tuotetta 5-10 vuoden päähän, jolloin
tuotteet tulisivat vasta tuotantoon. Tämä tarkoittaa sitä, että näin pitkälle
tulevaisuuteen

kohdistuvat

kustannukset

ovat

erittäin

epämääräisiä.

Tulevaisuuden tuotteissa olevat materiaalit tai valmistusmenetelmät eivät
välttämättä ole yleistyneet, joten kustannusten määrittäminen on hankalaa.
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Tutkimuksessa hyödynnetään kustannusteoriaa soveltaen sitä eristettyjen putkien
tuotannon kustannuksiin ja investointeihin. Investointi- ja kustannusmalleja on
tehty diplomitöinä aikaisemmin ja niitä tullaan hyödyntämään tämän tutkimuksen
osalta.

Tutkimuksen tavoitteena on etsiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
Pääkysymys:


Millainen on sopiva investointi- ja kustannusmalli eristettyjä putkia
valmistavalle

yritykselle

arvioidessa

uusia

potentiaalisia

eristysvaihtoehtoja?

Osakysymykset:


Minkälainen on logiikka ja rakenne mallissa?



Mitkä ovat kustannustekijät eristettyjä putkia valmistavassa yrityksessä?



Miten kannattavuus ja kustannustehokkuus tulevat esille mallissa?

Työ rajoitetaan koskemaan vain eristetyn putken valmistusprosessia. Tarkastelusta
jätetään pois putkiin tehdyt osat, kuten liittimet ym. Kustannusten ja investointien
tarkastelu rajoittuu koskemaan eristetyistä putkista yhtä tuoteryhmää.

Tässä tutkimuksessa kustannustietoja sekä materiaalitietoja on muutettu tai
peitetty tietojen salaisuuden vuoksi. Myös työssä esitettävien taulukoiden tietoja
on peitetty.

1.3

Tutkimusmetodologia

Tämän tutkimus toteutetaan konstruktiivisena tutkimuksena. Konstruktiivinen
tutkimus tarkoittaa ongelmien ratkaisemista konstruktion avulla. Konstruktion
vastaa ennalta määrättyyn ongelmaan esimerkiksi mallin tai diagrammin avulla.
Konstruktiivisessa tutkimuksessa olennaista on sitoa ongelma ja siitä syntyvä
ratkaisu kerrytettyyn teoreettiseen tietoon. Konstruktiivisessa tutkimuksessa
pyritään tarkastelemaan asioita uudesta näkökulmasta. Tutkimustavassa on myös
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ominaista selvittää konstruktion eli luodun mallin soveltuvuus ja analysoida
mallin käytettävyys. (Kasanen et al. 1993, s. 243–247) Konstruktiivinen
tutkimusmenetelmä sopii tähän tutkimukseen parhaiten, koska menetelmän
tarkoituksena

on

löytää

ratkaisu

tutkimusongelmaan.

Tämän

työn

tutkimusongelmana on löytää ratkaisu, kuinka voidaan mallintaa kustannuksia,
kun suunnitellaan uudenlaisia eristettyjä putkia. On olemassa myös teoriaa
testaavaa, matemaattista ja kuvailevaa tutkimusta, mutta niiden tutkimustapa ei
sovellu tämänkaltaiseen tutkimukseen.

Kasanen et al. (1993, s. 246) määrittelee konstruktiivisen tutkimus prosessin
koostuvan kuudesta eri vaiheesta:
1. Käytännön ongelman löytäminen, jossa on potentiaalia tutkimukseen
2. Aiheen ja tiedon omaksuminen ja ymmärtäminen
3. Innovatiivisen ratkaisun löytäminen käytettyyn teoriaan perustuen
4. Ratkaisun testaaminen käytännön esimerkin avulla
5. Teoreettisen

ja

empiirisen

tutkimuksen

vaikutuksen

osoittaminen

päädyttyyn ratkaisuun
6. Ratkaisun käytännön soveltuvuuden pohtiminen.

Konstruktiivisessa menetelmässä ratkaisua määriteltyyn ongelmaan lähdetään
etsimään ensin teoriaan tutustumalla. Tämän jälkeen ongelmaan haetaan ratkaisua
teoreettisiin lähtökohtiin perustuen.

1.4

Työn rakenne

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa on johdanto, jossa määritellään tutkimuksen
tausta, rajoitukset sekä menetelmät ja aineisto. Ensimmäisessä teorialuvussa 2
käydään

läpi

kustannuslaskennan

teoriaa.

Kustannuslaskennan

teoriassa

tarkastellaan erilaisia tapoja laskea kustannuksia, laskentatoimen ongelmia ja
kustannuslaskentajärjestelmän tekemisessä huomioitavia tekijöitä. Toisessa
teorialuvussa 3 esitetään investointilaskennan teoriaa, jossa esitellään työkalut
investoinnin analysointia sekä kannattavuus tarkastelua varten.
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Luvussa 4 esitellään tämän työn kohdeyritys, jossa tarkastellaan yrityksen
tilannetta sekä tämän tutkimuksen tarkoitusta yritykselle. Kustannusmallin
rakentamista käsitellään luvussa 5, jossa käydään läpi, kuinka kustannusmalli on
rakennettu ja mitä mallilla voidaan simuloida. Luvussa 5 myös testataan mallia.
Luvussa 6 on mallista saatavat tulokset ja johtopäätökset. Luvussa tarkastellaan
kustannusmallin toimivuutta sekä kustannusmallin käytön edellytyksiä ja
suositukset jatkotutkimukselle. Viimeisenä lukuna 7 on yhteenveto tutkimuksesta.
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2

KUSTANNUSLASKENNASSA HUOMIOITAVAT TEKIJÄT
JA KUSTANNUSLASKENTAMENETELMÄT

2.1

Kustannuslaskennan tehtävät

Horngrenin (2006, s. 2) mukaan laskentatoimi voidaan jakaa kahteen erilaiseen
ryhmään. Toinen on johdon laskentatoimi ja toinen on yleinen laskentatoimi.
Johdon laskentatoimi ja yleinen laskentatoimi eroavat toisistaan tavoitteillaan.
Johdon laskentatoimen tavoitteena on luoda tietoa yrityksen johdolle mittareiden,
analyysien tai raporttien avulla. Yrityksen johto käyttää tämän tyyppistä
informaatiota esimerkiksi strategian implementointiin. Yleinen laskentatoimi
keskittyy

raportoimaan

ulkopuolisille,

kuten

investoijille

pankeille

ja

tavarantoimittajille. Yleinen laskentatoimi raportoi menneestä ajasta ja sen
päätehtävän on luoda tilinpäätös. Yleiselle laskentatoimelle on olemassa
lakisääteisiä vaatimuksia, joita esimerkiksi tilinpäätöksessä tulee noudattaa, kuten
GAAP tai IFRS standardeja. Taulukkoon 1 on koottu selkeimmät erot johdon
laskentatoimen ja yleisen laskentatoimen välillä.

Kustannuslaskenta tuottaa informaatiota sekä johdon laskentatoimen, että yleisen
laskentatoimen tarpeisiin. Kustannuslaskennan tavoitteena on mitata, analysoida
ja raportoida taloudellista ja ei-taloudellista tietoa liittyen organisaation
hankintakustannuksiin tai resurssien käyttöön organisaatiossa. (Horngren et al.
2006, s. 2) Esimerkiksi tuotekustannuksien laskenta on kustannuslaskennan
toiminto, joka vastaa yleisen laskentatoimen ja johdon laskentatoimen tarpeisiin.
Yleinen laskentatoimi voi käyttää tätä tietoa varaston arvottamiseen ja johdon
laskentatoimi voi hyödyntää tietoa päätöksenteon tukena.
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Taulukko 1: Yleisen laskentatoimen ja johdon laskentatoimen erot (Mukaillen
Horngren et al. 2006, s. 3)
Johdon laskentatoimi
Informaation tarkoitus

Informaation käyttäjät

Yleinen laskentatoimi

Auttaa johtajia

Kommunikoida organi-

päätöksenteossa ja

saation taloudellisesta

saavuttamaan

tilasta sijoittajien,

organisaation tavoitteet

pankkien ym. kanssa

Organisaation johtajat

Ulkoiset osapuolet, kuten
pankit ja sijoittajat

Painopiste

Tulevaisuudessa

Menneisyydessä

Mittaamisen ja

Lainsäädäntöä ei tarvitse

Tilinpäätöksen tulee

raportoinnin säännöt

noudattaa

noudattaa lainsäädäntöä

Aikajänne ja

Vaihtelee tunnista 15–20

Vuosittaiset tai

raportoinnin tyyli

vuoteen, taloudellisia ja

kvartaaleittain, yrityksen

ei-taloudellisia raportteja

tilinpäätökset

tuotteista, osastoista,
alueista ja strategioista
Vaikutukset

Suunniteltu vaikuttamaan Vaikuttaa johtajien

käyttäytymiseen

johtajien ja

käyttäytymiseen, koska

työntekijöiden

taloudelliset tulokset

käyttäytymiseen

vaikuttavat bonuksiin

2.2

2.2.1

Kustannusluokat

Muuttuvat ja kiinteät kustannukset

Kustannuksia syntyy resursseista, joita hyödynnetään tuotetta tehdessä. Resursseja
ovat esimerkiksi materiaalit, työntekijät ja laitteet. Kustannukset voidaan jakaa
muuttuviin

ja

kiinteisiin

kustannuksiin.

Muuttuvat

kustannukset

ovat

kustannuksia, jotka muuttuvat tuotetun määrän tai myynnin mukaan. Esimerkiksi
palkkakustannukset

ovat

muuttuvia.

Muuttuvat

kustannukset

pysyvät

yksikkötasolla samana, mutta kokonaiskustannus muuttuu tuotannon kasvun
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myötä. Kiinteät kustannukset puolestaan pysyvät muuttumattomana riippumatta
siitä, mikä on tuotettu tai myyty määrä. (Horngren et al. 2006, s. 30–32; Hansen et
al. 2009, s. 50–53) Esimerkiksi tilan vuokra on kiinteä kustannus. Riippumatta
siitä, kuinka paljon tuotetta tehdään, vuokra pysyy samana. Kiinteät kustannukset
siis laskevat per tuote, mitä enemmän tuotteita valmistetaan. Kustannukset ovat
joko muuttuvia tai kiinteitä riippuen aktiviteetista.

Teollisuusyrityksessä tyypillisiä muuttuvia kustannuksia ovat: raaka-aineet,
puolivalmisteet, alihankintapalvelut, valmistuksen palkat ja energiankulutus.
Joissakin kustannuslajiryhmissä voi olla muuttuvien ja kiinteiden kustannusten
elementtejä. Esimerkiksi sähkön hinta määräytyy kiinteästä perusmaksusta sekä
käytön määrästä riippuvasta muuttuvasta kustannuksesta. (Neilimo & Uusi-Rauva
2005, s. 56)

Kiinteitä kustannuksia ovat mm. koneiden sitoman pääoman korot ja poistot,
tilavuokrat, sähkön perusmaksut ja toimihenkilöiden palkat. Kiinteät kustannukset
voidaan

jakaa

kahteen

eri

luokkaan,

seisontakustannuksiin

ja

valmiuskustannuksiin. Seisontakustannuksia syntyy vaikka tuotantoyksikköä ei
käytettäisi lainkaan, kuten vuokrat ja poistot. Tuotantoyksikön käyntivalmius
aiheuttaa valmiuskustannuksia, joita syntyy esimerkiksi kantamiehityksestä.
(Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 56–57)

Kinneyn & Raibornin (2011, s. 26) mukaan jokainen kustannuserä organisaatiossa
on muuttuva kustannus. Ajan kuluessa jokainen kustannuserä tulee muuttumaan
pitkällä aikavälillä. Analysoidessa kustannuksia muuttuvina ja kiinteinä täytyy
asettaa aikaväli millä ajalla kustannuksia tarkastellaan.

Alla olevassa kuvassa 1 on kuvattuna muuttuvat ja kiinteät kustannukset. Kuvista
nähdään, kuinka muuttuvat ja kiinteitä kustannukset reagoivat tuotannossa
tapahtuviin muutoksiin.
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Kustannukset

Kustannukset

Kustannukset

Tuotanto

Tuotanto

Tuotanto

A) Muuttuvat kustannukset

B) Kiinteät kustannukset

C) Kokonaiskustannukset

Kuva 1: Kustannusten kehitys suhteutettuna tuotantomäärään (Mukaillen Hansen
et al. 2009, s. 52–54)

2.2.2

Välilliset ja välittömät kustannukset

Välittömät
Esimerkkinä

kustannukset
välittömistä

työvoimakustannukset.

voidaan

kohdentaa

kustannuksista

Välittömät

ovat

kustannukset

suoraan

laskentakohteelle.

materiaalikustannukset
ovat

yleensä

ja

muuttuvia

kustannuksia, jotka voidaan kohdentaa laskentakohteelle kustannustehokkaasti.
(Horngren et al. 2006, s. 27; Hansen et al. 2009, s. 25–26)

Välillisiä kustannuksia ei voida puolestaan kohdentaa laskentakohteelle
kustannustehokkaasti. Tämän tyyppisiä kustannuksia ovat esimerkiksi tilavuokrat
tai

organisaation

johtajien

palkat.

Välilliset

kustannukset

allokoidaan

laskentakohteille parhaalla mahdollisella tavalla. Kustannusten kohdentaminen
välillisten kustannuksien kohdalla ei ole välttämättä niin yksiselitteistä. (Horngren
et al. 2006, s. 27; Hansen et al. 2009, s. 25–26) Esimerkiksi ei tiedetä tarkasti,
kuinka paljon aikaa johtajat ovat käyttäneet ajastaan tiettyyn tuotteeseen.
Välillisten kustannusten allokointiin käytetään ajureita, joiden avulla voidaan
kustannukset kohdentaa laskentakohteelle oikeassa suhteessa (Horngren et al.
2006, s. 27; Hansen et al. 2009, s. 25–26). Ajurit ovat tekijöitä, jotka aiheuttavat
muutoksen resurssin käytössä, toiminnon käytössä, kustannuksissa ja tuloissa.

Välittömien ja välillisten kustannusten kohdentaminen ja allokoiminen on tärkeää
tehdä oikein. Väärin kohdennetut ja allokoidut kustannukset vääristävät tuotteiden

15

kustannuksia ja johtavat yrityksen johtajia harhaan kannattavuuslaskelmissa. Näin
johtajat saattavat myydä kannattamatonta tuotetta. Yleensä päänvaivaa aiheuttavat
enemmän välilliset kustannukset, koska niitä ei voida suoraan kohdentaa
tuotteelle. (Horngren et al. 2006, s. 28; Hansen et al. 2009, s. 25-26)

2.2.3

Kustannuslajit

Neilimon & Uusi-Rauvan (2005, s. 48) mukaan tuotantoprosesseista aiheutuvien
kustannusten

laskenta

perustuu

yleensä

kustannuslajeihin.

Jokaiselle

tuotannontekijäryhmälle liittyy vastaavat kustannuslajinsa. Taulukossa 2 on
koottuna

tyypillisimmät

tuotannontekijäryhmät

sekä

niiden

vastaavat

kustannusten pääryhmät. Kustannuslajijako kustannuslaskennassa on lähes
samanlainen liikekirjanpidossa kuin kustannuslaskennassa. Kustannuslajien
lukumäärä vaihtelee yrityksen koosta ja toiminnasta riippuen. Pienissä yrityksissä
kustannuslajeja on kymmeniä ja suurissa yrityksissä satoja. Esimerkiksi poistot
voidaan jaotella alaluokkiin, kuten rakennuspoistoihin ja koneiden poistoihin.

Taulukko 2: Tuotannontekijäryhmät ja kustannuslajit (Neilimo & Uusi-Rauva
2005, s. 49)

Tuotannontekijäryhmät

Vastaavat kustannusten pääryhmät

Raaka-aineet ja komponentit

Ainekustannukset

Työsuoritukset

Työkustannukset: palkat ja
henkilösivukustannukset

Muut lyhytvaikutteiset
tuotannontekijät

Lyhytvaikutteiset tuotannontekijämaksut:
tarvikekustannukset, tilavuokrat,
energiakustannukset, tietoliikennekulut
jne.

Pitkävaikutteiset
tuotannontekijät

Pääomakustannukset: poistot, sidotun
pääoman korot ja vakuutukset
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Kustannuslajeista

suurimman

kustannuksen

teollisuuden

alalla

aiheuttaa

ainekustannukset ja tämän jälkeen palkkakustannukset. Ainekustannuksiin
sisältyvät kaikki aineet, joita tarvitaan tuotteen rakentamiseen, kuten raaka-aineet,
puolivalmisteet ja polttoaine. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 84–90)
Henkilökustannukset ovat keskeinen kustannustekijä muoviteollisuuden aloilla.
Tuotteelle

aiheutuva

yksikkökustannuksesta

työkustannus
ja

tehdyn

riippuu
työn

kahdesta

määrästä.

osatekijästä,
Keskeisenä

työn

tekijänä

työkustannuksissa on varsinainen palkkakustannus. Palkkaa voidaan määritellä
työntekijälle aika-, suorite- tai tulosperusteisesti

Neilimon & Uusi-Rauvan (2005, s. 96-97) pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä
aiheutuu

yritykselle

pääomakustannuksia.

Pääomakustannuksia

syntyy

käyttöomaisuuden hankinnasta ja hallussapidosta. Hankinnasta aiheutuvia
kustannuksia ovat poistot ja korot. Pääomakustannuksia ovat myös vaihtoomaisuusvarastoihin

sidotun

pääoman

korot

sekä

vakuutukset.

Kustannuslaskennassa poistossa on kyse tuotantovälineen jaksottamisesta niiden
ajanjakson kustannuksiksi, joina tämä hyödyke on käytössä. Taustalla tähän
malliin on elinkaarikustannusajattelu. Korolla tarkoitetaan rahan hintaa tai
pääoman tuottoa.

Teknisten muovituotteiden toimialalla, jossa tämän tutkimuksen kohdeyritys
toimii, selkeästi suurimmat kustannuserät aiheuttavat materiaalikustannukset.
Materiaalikustannukset kattavat kaikista kustannuksista noin 50 prosenttia.
Seuraavaksi

suurimman

kustannuserän

aiheuttavat

työvoimakustannukset.

Työvoimakustannukset kattavat noin 20 prosenttia kaikista kustannuksista.
Materiaalikustannusten osuus kustannuksista on kasvanut tasaisesti vuosi
vuodelta, mutta työvoimakustannukset ovat pysyneet samalla tasolla. Myös
poistojen osuus kustannuserissä on pysynyt samansuuruisena. (Hinkkanen 2007,
s.41) Yllä mainitut tiedot on viimeisimmästä toimialaraportista, joka on vuodelta
2007. Nykyään tilanne voi olla erilainen, johtuen tämän hetkisestä taloudellisesta
tilanteesta, joka vaikuttaa myös teknisten muovituotteiden toimialaan tuntuvasti.
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2.3

Kustannuslaskennan ongelmat

Neilimon & Uusi-Rauvan (2005, s. 41-43) mukaan tuottaessa ja käyttäessä
laskentatoimen raportteja on keskityttävä huolellisesti raporttien sisältämään
tietoon. Yrityksen arvioidessa taloudellista menestystä ratkaisuja on tehty
raportteja tuottaessa. Asiaa voidaan lähestyä tarkastelemalla neljää laskentatoimen
ongelmaa

ja

niiden

ratkaisumahdollisuuksia.

Laskentatoimen

ongelmien

tunteminen antaa lukijalle mahdollisuuden ymmärtää ja tulkita laskentaraportteja
sekä käyttää niitä päätöksenteon tukena. Tämän vuoksi ongelmien tunteminen on
tärkeää kun suunnitellaan laskentaraporttien rakennetta ja sisältöä.

Neilimo & Uusi-Rauva (2005, s.41-43) on jakanut laskentatoimen ongelmat
neljään luokkaan:

1. Laajuusongelma

Laajuusongelmalla tarkoitetaan tuottoihin ja kustannuksiin liittyvää ongelmaa,
jossa pohditaan mitä osia tuotoista ja kustannuksista otetaan laskelmiin mukaan.
Esimerkiksi on valittava otetaanko laskelmiin mukaan vain liiketoiminnan tuotot,
jolloin satunnaiset tuotot jäävät laskelmien ulkopuolelle. Tässä tapauksessa
kustannuksista otetaan mukaan vain liiketoiminnan kustannukset, jolloin muut
kustannukset jäävät tarkastelun ulkopuolelle.

2. Arvostusongelma

Laskentatoimen raporteissa voi olla ongelmana se, että mitä arvoja raporteissa
käytetään. Esimerkiksi käytetäänkö hankintahintaista arvostusta vai päivähintaista
arvostusta. Inflaatioaikana pyritään turvaamaan reaalipääoman säilyminen, jolloin
käyttöomaisuuserien arvostus voidaan muuttaa päivähintaiseksi. Tällöin poistot
ovat hankintahinta-arvoisia poistoja suurempia. Tämä myös tarkoittaa, että
tulorahoitus pidättäytyy yrityksen sisällä ja mahdollistaa myöhemmin koneiden
uusimisen huolimatta koneiden hinnan noususta.
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3. Jakamisongelma

Jakamisongelma

jakautuu

kohdistusongelmaan.

kahteen

osaongelmaan,

Pitkävaikutteisiin

jaksotusongelmaan

tuotannontekijöihin

ja

liittyy

jaksotusongelma, jolla tarkoitetaan poistojen jaksottamista eri vuosille. Poistoaika
perustuu teknis-taloudelliseen pitoaikaan, joka tulee tiedostaa ennen kuin poistoja
suunnitellaan

eri

Kohdistusongelmalla
kohdistamista

vuosille,

jotta

puolestaan

tuotteelle,

jaksotusongelma

tarkoitetaan

palvelulle

tai

voidaan

tuottojen

toiminnolle.

ja

ratkaista.

kustannusten

Esimerkiksi

kuinka

kohdistetaan johdon palkkakustannukset tuotteelle. Kohdistuskriteereitä on
yrityksissä erilaisia, mutta yritysten tulee mahdollisimman hyvin noudattaa
aiheuttamisperiaatetta. Kustannukset ja tuotot kohdistetaan niille tuotteille, jotka
ne ovat aiheuttaneet.

4. Mittaamisongelma

Mittaamisongelma liittyy yrityksen laskentatoimen rekisteröintijärjestelmään ja
sen tarkkuuteen. Esimerkiksi kuinka tarkasti eri kustannukset merkitään
tilikarttaan? Mittaamisongelma voi liittyä myös resurssien käyttöön eli
esimerkiksi

kuinka

paljon

raaka-ainetta

ja

työtä

käytetään

tuotteen

valmistamiseen? Mittaamisongelma ratkaistaan tarkalla mittaamisella ja tulosten
dokumentoinnilla.

2.4

Kustannuslaskentajärjestelmät

Suurin ongelma suunnitellessa laskentajärjestelmää on se, että kohdennetaanko
vain välittömät kustannukset laskentakohteelle vai kohdennetaanko myös
välilliset kustannukset. Välillisten kustannuksien kohdentamisessa ongelmana on,
että niitä on vaikea kohdentaa. Välillisten kustannuksien kohdentamiseen
laskentakohteille on suunniteltu erilaisia laskentamenetelmiä, viimeisimpänä
toimintolaskentajärjestelmä. (Schoute 2009, s. 209)
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Kaplanin

ja

Cooperin

(1998,

kustannustenlaskentajärjestelmää

s.

2)

kolmeen

mukaan
erilaiseen

yritykset

tarvitsevat

tehtävään:

varaston

arvottamiseen ja myytyjen tuotteiden kustannusten selvittämiseen, estimoimaan
aktiviteettien, tuotteiden, palveluiden ja asiakkaiden kustannuksia sekä tuottamaan
tietoa ja palautetta johtajille prosessin tehokkuudesta. Viimeaikaisten tutkimusten
mukaan yrityksillä on olemassa vain yksi kustannuslaskentajärjestelmä, josta eri
tahot kaivavat itselleen tarvitsemansa tiedon (Drury & Tayles 2005, s. 49).
Yritykset

käyttävät

tätä

ainoaa

kustannuslaskentajärjestelmää

tuotteiden

hinnoitteluun, asiakaskannattavuus analyyseihin, uusien tuotteiden suunnittelussa
ja suorituskyvyn mittaamiseen (Schoute 2009, s. 210).

Kustannuslaskentajärjestelmät
käyttötarkoituksesta

eroavat

ollakseen

toisistaan
optimaalisia.

riippuen

niiden

Operationaalisissa

käyttötarkoituksissa kustannuslaskentajärjestelmien tulee olla monimutkaisempia
kuin strategisissa käyttötarkoituksissa. (Schoute 2009, s. 210) Kaplanin ja
Cooperin (1998, s. 138) mukaan strategisissa systeemeissä toimintojen määrä on
pienempi kuin operationaalisissa toiminnoissa. Ajatellessa toimintolaskennan
näkökulmasta strategisia toimintoja on 20–60 kun puolestaan operationaalisia
toimintoja on satoja. Siten operationaalisiin käyttötarkoituksiin tarvitaan
monimutkaisempi

kustannuslaskentajärjestelmä

kuin

strategisiin

käyttötarkoituksiin.

Druryn

ja

Taylesin

kustannuslaskentajärjestelmät
yksinkertaiseen.

(2005,

s.

vaihtelevat

Yksinkertainen

54–57)
erittäin

mukaan

yrityksissä

monimutkaisesta

laskentajärjestelmä

koostuu

erittäin
yhdestä

kustannusaltaasta ja yhdestä kustannusajurista. Monimutkainen järjestelmä
puolestaan koostuu monesta ensimmäisen vaiheen kustannuserästä sekä monesta
toisen vaiheen kustannusajurista. Kustannusaltaalla tarkoitetaan eri toimintojen
kustannuksia ja kustannusajuri on suorituksen mittayksikkö, joka mittaa
resurssikulumista tai toiminnan käyttöä (Kinnunen et al. 2007, s. 114–116). Kun
tuotteen tai palvelun tuottamiseen tarvitaan monta prosessia, on suositeltavaa
käyttää monimutkaisempia kustannuslaskentajärjestelmiä. Tämä siksi, että
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tiedetään tarkemmin kuinka paljon tuote/palvelu kuluttaa resursseja eri
prosesseissa ja toiminnoissa. Suuremmalla määrällä kustannusaltaita ja -ajureita
saadaan

tarkempi

kuva

resurssien

kulutuksen

muutoksista.

Kustannuslaskentajärjestelmän monimutkaisuuden määrittää kolme tekijää, jotka
ovat kustannusaltaiden tai kustannuserien määrä, kustannusajureiden määrä ja
kustannusajureiden luonne. Laskentajärjestelmät ovat siis sitä monimutkaisempia,
mitä suurempi osuus välillisillä kustannuksilla on kokonaiskustannuksista.

Yrityksissä

on

kehitelty

itselleen

optimaalisia

laskentajärjestelmiä.

Laskentajärjestelmä tulisi määrittää siitä saatavien hyötyjen ja kustannusten
perusteella. Yksinkertaiset laskentajärjestelmät ovat edullisia käyttää, mutta
tulokset ovat epätarkkoja. Epätarkoilla kustannusinformaatioilla johtajat tekevät
vääriä päätöksiä, mitkä voivat puolestaan vaikuttaa merkittävästi yrityksen
tulokseen. Virheille saattaa tulla erittäin kalliit kustannukset. Tarkemmat
laskentajärjestelmät puolestaan ovat kalliita, mutta vähentävät virheiden
mahdollisuutta. Kuitenkaan tarkoitus ei ole aina tehdä mahdollisimman tarkkaa
kustannuslaskentajärjestelmää. Laskentajärjestelmän tarkkuus ja monimutkaisuus
tulee

tehdä

siihen

pisteeseen,

missä

laskentajärjestelmän

parannuksesta

aiheuttama rajahyöty on sama kuin parannuksesta aiheutuva rajakustannus. (Drury
2006, s. 90)

Kustannuslaskentajärjestelmä on tärkeä komponentti johdon laskentatoimessa
sekä päätöksenteossa. Yritykset erilaisilta aloilta voivat hyötyä suuresti
jäsennellystä kustannuslaskenta- ja raportointijärjestelmästä. Suunnitellessa
kustannuslaskentajärjestelmää

täytyy

tutkia

tarkasti

erilaisia

kustannuslaskentajärjestelmiä, koska niistä voidaan oppia uutta oman yrityksen
kustannuslaskentajärjestelmään. Laskentajärjestelmien tutkiminen auttaa oman
järjestelmän suunnittelussa, vaikka laskentajärjestelmät ovat yksilöityjä ratkaisuja
jokaisessa yrityksessä. Kustannuslaskentajärjestelmän tarkka suunnittelu on
tärkeää, koska siitä täytyy saada tarkat tiedot kuinka resursseja kulutetaan. Jos
resurssien kulutusta ei tiedetä tarkasti, johtajat saattavat tehdä vääriä valintoja
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kannattavien ja kannattamattomien tuotteiden väliltä. (Drury & Tayles 1998, s.
40–42)

2.5

2.5.1

Tuotekohtaiset kustannuslaskentamenetelmät

Jakolaskenta

Jakolaskenta on yksinkertainen laskentatapa, joka soveltuu pääasiassa yrityksille,
jotka valmistavat vain yhtä tuotetta ja jossa tuote suoritetaan yhdellä prosessilla.
Tuotteen

yksikkökustannukset

saadaan

selville jakamalla

laskentakauden

kustannukset laskentakauden suoritemäärällä. Suomala et al. (2011, s.108)
mukaan oleellista tässä laskentatavassa on, että jokainen tuote käy läpi saman
prosessin, jotta jokaiselle tuotteelle voidaan kohdistaa sama määrä kustannuksia.
Tällöin ei ole tarpeen luokitella kustannuksia välittömiin ja välillisiin
kustannuksiin. (Horngren et al. 2006, s. 595; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 127;
Suomala et al. 2011, s. 108)

Todellisuudessa

harva

yritys

pystyy

sellaisenaan

soveltamaan

jakolaskentamenetelmää. Harvassa yrityksessä myöskään ei ole vain yhtä
prosessia ja yhtä tuotetta. Laskentakauden kustannukset on myös hyvä jakaa
muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin, jos halutaan tietää toiminta-asteen
muutoksen vaikutus.
vaikutus

Jos puolestaan halutaan tietää eri osastojen toiminnan

yksikkökustannuksiin,

yritys

tulee

jakaa

kustannuspaikkoihin.

Valmistavassa teollisuudessa on tyypillistä, että kaikki tuotteet eivät valmistu
laskentakauden aikana. Tällöin laskelmissa tulee huomioida keskeneräisten
tuotteiden määrä ja jalostusasteen vaihtelu eri kustannuspaikoilla. (Neilimo &
Uusi-Rauva 2005, s. 127; Suomala et al. 2011, s. 108)

Ekvivalenssilaskenta, tulee kyseeseen kun yritys valmistaa useampaa tuotetta,
mutta ovat kuitenkin samantyyppisiä. Ekvivalenssilaskenta on jakolaskennan
sovellus. Tuotteet valmistetaan usein samasta raaka-aineesta ja samanlaisilla
valmistusmenetelmillä. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi rautatehtaat, jossa vain
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tuotteen koko muuttuu ja muuten tuotteet pysyvät samankaltaisena. Tuotteiden
kustannukset jaetaan ekvivalenssilukujen avulla eri tuotteille. Ekvivalenssilukujen
avulla kustannukset jaetaan yhteismitallisiksi arvoiksi ja tuotantomäärä voidaan
näin ilmaista yhteismitallisina yksikköinä. Jokaista ekvivalenssiyksikköä kohden
lasketut kustannukset ovat yhtä suuret. Kustannus suoriteyksikölle saadaan
kertomalla

valmistamiseen

tarvittavat

ekvivalenttiyksiköt

vastaavalla

yksikkökustannuksella. (Kinnunen et al. 2007, s. 113; Neilimo & Uusi-Rauva
2005, s. 128–129; Suomala et al. 2011, s. 113)

2.5.2

Lisäyslaskenta

Lisäyslaskentamenetelmä on tarkoitettu yrityksille, joiden tuotteet eroavat selvästi
toisistaan ja käyttävät resursseja eri tavalla. Lisäyslaskentaa soveltavan yrityksen
kustannukset

jaetaan

kohdistetaan

tuotteille

välittömiin

ja

välillisiin.

aiheuttamisperiaatteen

Välittömät

mukaan,

kustannukset

kuten

aine-

ja

työkustannukset. Jotta välittömien kustannusten laskenta olisi mahdollista, on
tunnettava laskentatilanteesta riippuen tuotteiden tarvitsemat ainemäärät ja
yksikkökustannukset sekä työmäärät vaiheittain ja vastaavat yksikkökustannukset.
Välilliset kustannukset puolestaan kohdistetaan välittömiin kustannuksiin käyttäen
pääkustannuspaikoille määriteltyjä yleiskustannuslisiä. (Horngren et al. 2006, s.
98; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 132–133; Suomala et al. 2011, s. 115)

Neilimo & Uusi-Rauvan (2005, s. 133) sekä Suomalan et al. (2011, s. 115)
mukaan yleiskustannuslisiä edellyttämiä kustannuksia on tyypillisesti välilliset
aine- ja valmistuskustannukset sekä myynnin ja hallinnon kustannukset.
Yleiskustannuslisä

lasketaan

yksinkertaisesti

laskentakauden

välilliset

kustannukset jaettuna laskentakauden suoritemäärällä. Yk-lisät ilmaistaan yleensä
absoluuttisina yksikköinä. Jos yksikkö on rahamääräinen, se ilmoitetaan
tavallisesti

prosenttilukuna.

Yk-lisä

kerrotaan

välittömillä

aine-

työkustannuksilla tai absoluuttiset arvot esimerkiksi välittömillä työtunneilla.

tai
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2.5.3

Standardikustannuslaskenta

Standardilla tarkoitetaan toistuvaa tavoitetta, johon toteutunutta tulosta verrataan.
Kustannukset muodostuvat määrä- ja yksikkökustannuskomponenteista, joille
voidaan

asettaa

standardiarvo.

Tavoitearvojen

avulla

voidaan

luoda

laskentajärjestelmä ja ohjata yrityksen toimintaa. Standardit ovat huolellisesti
määrällisiä tai rahamääräisiä tavoitteiksi asetettuja lukuja. Standardit ovat
eräänlaisia budjetin rakennuspalikoita. Budjetissa olevat määrätavoitteet on
mahdollista ilmaista rahassa standardien avulla. Standardeihin perustuvia
kustannuslaskelmia voidaan sanoa tavoitelaskelmiksi, jotka määrittelevät tietyn
toistuvan toimenpiteen tavoitekustannustason. Standardikustannuslaskenta ei
kuitenkaan sovellu kaikkiin yrityksiin. Parhaiten standardikustannuslaskenta
soveltuu yhteistuotantotilanteisiin, jossa valmistetaan vakiotuotteita, kuten
prosessiteollisuudessa. Asiakasohjautuvassa toiminnassa puolestaan, jossa tuotteet
valmistetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin, standardikustannuslaskenta ei
sovellu parhaalla mahdollisella tavalla. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 171–172)

Standardikustannuslaskennassa tulee ensin määrittää kustannusstandardit eli
tavoitekustannukset kustannuslajeittain, joihin todellisia tuotannossa syntyneitä
kustannuksia verrataan (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 173–174). Laskenta
aloitetaan siten, että jokaiselle tuotteelle laaditaan standardikustannuslaskelma,
joista

ilmenevät

Tarkastelukauden

tuotteen
päätyttyä

standardikustannukset

valmistuneen

tuotannon

kustannuslajeittain.
standardikustannukset

lasketaan sekä verrataan niitä saman kauden toteutuneisiin kustannuksiin.
Mahdolliset erot tavoitteiden ja toteutuneiden kustannusten välillä kertovat kuinka
hyvin

on

onnistuttu

ja

minkä

kustannustekijän

osalta

on

ryhdyttävä

toimenpiteisiin.

Neilimo & Uusi-Rauvan (2005, s. 173–174) Tuotteiden välittömien kustannusten
standardi

koostuu

kahdesta

komponentista:

standardimäärästä

ja

standardikustannuksesta tai -hinnasta. Rahamääräiset luvut ovat hinta- tai
kustannusstandardeja määrälliset luvut ovat määrästandardeja. Standardin ja
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saavutuksen välistä eroa mitataan hinta- ja määräerolaskuilla. Erot voivat olla
suotuisia tai epäsuotuisia riippuen tuloksesta. Suotuisa ero tarkoittaa että on
päästy alle tavoitteen ja epäsuotuisa päinvastoin. Näillä eroilla voidaan tehdä
analyyseja siitä, että missä on onnistuttu ja missä ei. Analyysien avulla voidaan
parantaa yrityksen toimintaa.

2.5.4

Toimintolaskenta

Toimintolaskenta syntyi tarpeesta kohdistaa välillisiä kustannuksia (Suomala et al.
2011, s. 130–133). Välillisille kustannuksille ei ole ollut kunnollista
laskentajärjestelmää ennen toimintolaskentaa. Toimintolaskennan syntyyn vaikutti
myös se, että tuotteiden lukumäärä ja monimuotoisuus lisääntyi merkittävästi ja
tietojärjestelmät

mahdollistivat

monimutkaisemman

kustannustenlaskentamenetelmän kehittämisen ja käytön.

Toimintolaskenta

perustuu ajatukseen, jossa toiminnot kuluttavat resursseja eli tuotannontekijöitä ja
toimintoja puolestaan kuluttavat laskentakohteet, kuten tuotteet. (Horngren 2006,
s. 144–145; Kinnunen et al. 2007, s. 114–115)

Toimintolaskennan ideana on kohdistaa välittömät kustannukset suoraan
laskentakohteelle ja välilliset kustannukset kohdistetaan toiminnon kulutuksen ja
aiheuttamisperiaatteen
kaksivaiheinen

mukaan

prosessi,

jossa

laskentakohteille.

Toimintolaskenta

resurssienkustannukset

kohdistetaan

on
ensin

ensimmäisen asteen ajurien avulla toiminnoille, jonka jälkeen toimintojen
kustannukset kohdistetaan laskentakohteille toisen asteen ajureilla. (Kinnunen et
al. 2007, s. 114–116) Resurssikustannukset kohdistetaan ns. resurssiajurien avulla.
Resurssiajuri on mittari, jonka tarkoituksena on kuvata resurssin kulumista
mahdollisimman

tarkasti.

Toimintojen

kustannukset

kohdistetaan

ns.

toimintoajurien avulla. Toimintoajuria voidaan myös pitää mittarina, joka mittaa
toiminnan käyttöä. Ajuri tulee valita niin, että se kuvaa mahdollisimman hyvin
toiminnon tuotosta. (Suomala et al. 2011, s. 132–136)
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Kinnunen et al. (2007, s. 115–116) mukaanToimintolaskennan tuloksia voidaan
hyödyntää

monipuolisesti

johtamisessa

ja

prosessien

suorituskyvyn

kehittämisessä. Tätä kutsutaan toimintojohtamiseksi. Toimintojohtaminen on tapa
johtaa

yrityksen

toimintaa

sekä

parantaa

toimintojensa

tehokkuutta.

Toimintojohtamisessa ei olla kiinnostuneita resurssi- ja toimintokustannusten
kohdistamisesta

vaan

tekijöistä,

jotka

aiheuttavat

kustannuksia.

Toimintojohtamisen ja -kustannuslaskennan tavoitteena on tehostaa ja seurata
yrityksen toimintaa kolmella eri osa-alueella: Toimintojen kustannusten
pienentäminen, lyhentää niiden suorittamisen viemää aikaa ja parantaa niiden
toteuttamisen laatua.

2.5.5

Kustannuspaikkalaskenta

Kustannuspaikalla

tarkoitetaan

vastuualuetta

tai

toimintayksikköä,

jonka

aiheuttamia kustannuksia seurataan ja rekisteröidään. Neilimon & Uusi-Rauvan
(2005, s. 121) mukaan kustannuspaikkalaskennan tehtävä on mahdollistaa
vastuualueiden kustannustarkkailu. Suomalan et al. (2011, s. 119) mukaan
kustannuspaikkalaskennan päätarkoituksena ei ole valvonta vaan organisaation
toiminnan ohjaaminen ja kehittäminen sekä näiden tukeminen tuottamalla tietoa ja
ymmärrystä organisaation onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Mastilakin
(2011, s. 1725) mukaan kustannusten jakaminen kustannuspaikkoihin vaikuttaa
kustannustarkkailuun, koska tarkkailu keskittyy itse kustannukseen, josta voidaan
päätellä paremmin syy-seuraus-suhteita.

Kustannuspaikkojen
Ensimmäisenä

suunnittelussa

jokaiselle

tulee

kustannuspaikalle

noudattaa
tulisi

kahta

nimetä

periaatetta.

vastuuhenkilö.

Vastuuhenkilön tarkoituksena ylläpitää kustannusseuranta tehokkaalla tasolla,
esimerkiksi löytämällä syyt negatiivisiin poikkeamiin. Toisena kustannuspaikat
tulisi määritellä niin, että jokaisen kustannuspaikan aikaansaannos tulisi pystyä
ilmaisemaan yhdellä mittayksiköllä. Tämä mittayksikkö toimii myös perustana
yleiskustannuslisälle. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 121) Suomalan et al.
(2011, s. 119–120) mukaan tämä helpottaa taloudellisen suoriutumisen
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arvioimista, jos kustannuspaikan aikaansaannos on ilmaistu mahdollisimman
yksiselitteisesti.

Kustannuspaikkojen lukumäärää ei ole ennalta määrätty yrityksille. Jokaisella
organisaatiolla kustannuspaikkojen lukumäärä vaihtelee sen toiminnan ja
resurssien mukaan. Suomala et al. (2011, s. 120) on antanut ohjeen siihen, milloin
kustannuspaikka tulisi perustaa: Kustannuspaikka tulisi perustaa silloin, kun
tuotannontekijöiden yksikkökustannukset, tuottavuus ja käyttötavat poikkeavat
toisistaan.

Neilimo & Uusi-Rauva (2005, s. 122) on laatinut teollisuuden alan yrityksille
suuntaa antavan kustannuspaikkojen pääjaottelun.

1. Yhteiset

kustannuspaikat

ovat

koko

yritystä

palvelevia,

kuten

kuljetusosasto tai vartiointi.
2. Valmistuksen

apukustannuspaikat

pääkustannuspaikkoja

palvelevia,

jotka

ovat
eivät

valmistuksen
suoraan

osallistu

lopputuotteiden synnyttämiseen, kuten tuotesuunnitteluosasto.
3. Valmistuksen pääkustannuspaikat ovat osastoja tai vastuualueita, jossa
varsinainen lopputuotteen valmistus tapahtuu ja joiden kustannukset
kohdistuvat suoraan lopputuotteelle.
4. Ainekustannuspaikat huolehtivat materiaalin ostosta, käsittelystä sekä
varastoinnista.
5. Hallinnon ja markkinoinnin kustannuspaikat ovat mm. taloushallinto,
myynti ja konttoritoiminnot.

Apukustannuspaikkojen
kohdistetaan

tarkoituksen

lopputuotteelle.

on

olla

apuna,

Apukustannuspaikkojen

kun

kustannuksia

kustannukset

tulee

kohdistaa ensin pääkustannuspaikoilla, jonka jälkeen ne voidaan kohdistaa
lopputuotteelle. Kustannusten kohdistamisessa käytetään yleiskustannuslisiä niin
apukustannuspaikkojen
Apukustannuspaikkojen

kuin

pääkustannuspaikkojen

kustannukset

voidaan

kohdistamisessa.

kohdistaa

suoraan
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pääkustannuspaikoille, jos apukustannuspaikat eivät käytä toistensa suoritteita.
Jos puolestaan apukustannuspaikat hyödyntävät toistensa suoritteita, tällöin
käytetään

vyörytysmenetelmää.

(Suomala

et

al.

2011,

122–123)

Vyörytysmenetelmällä tarkoitetaan sitä, että apukustannuspaikat kohdentavat
toisilleen kustannuksia joko ristiin tai yhdensuuntaisesti. Tämän jälkeen
kustannukset voidaan kohdistaa pääkustannuspaikkojen kautta lopputuotteelle.

Perinteiseen

kustannuslaskentajärjestelmään

verrattuna

kustannuspaikkalaskennassa kustannukset on jaoteltu tarkemmin. Perinteisessä
mallissa kustannuspaikkajako on ylimalkainen ja epätarkka. Toimintolaskentaan
verrattuna kustannuspaikkalaskenta ei ole niin tarkka. Toimintolaskenta on
tarkempi ja yksityiskohtaisempi sekä työläämpi laskentajärjestelmä johtuen
suuresta määrästä eri toimintoja. Tällä tavoin kustannusten aiheuttamisperiaate
toteutuu paremmin 2-vaiheisessa laskentajärjestelmässä.
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3
3.1

INVESTOINTIEN KANNATTAVUUDEN ANALYSOINTI
Investointiteoria ja -suunnittelu

Dixit & Pindyck (1994, s. 3) määrittelee investoinnin olevan suuri välitön
kustannus, jolle odotetaan tulevaisuudessa tuottoa. Esimerkiksi tuotantokone
investointi, jonka kustannus on suuri, mutta sille odotetaan tuottoa, joka
tulevaisuudessa kattaa suuren alkuinvestoinnin. Investoinnin ei ole aina pakko olla
osto vaan sillä voidaan tarkoittaa ”myyntiä”. Esimerkiksi investointi voi olla myös
tuotantolaitoksen

lakkauttaminen,

jolloin

kustannuserät

pienenevät,

mikä

puolestaan tuo yritykselle suurempaa kassavirtaa. Myös tämän tutkimuksen
lukemista voidaan pitää eräänlaisena investointina, jonka palkkiona toivon
mukaan on parantunut ymmärrys investointi- ja kustannusmallin rakentamisesta.

Investoinnit

voidaan

jakaa

kahden

tyyppiseen

investointiin

riippuen

investointipäätöksen tekijän näkökulmasta reaali- ja finanssi-investointeihin.
Reaali-investoinneissa sidotaan rahaa pitkävaikutteisiin aineellisiin ja aineettomiin
investointeihin pitkäksi ajaksi. Finanssi-investoineissa sijoitetaan puolestaan rahaa
esimerkiksi yrityksen osakkeisiin. (Suomala et al. 2011, s. 152) Tässä
tutkimuksessa tarkastellaan aineellisia investointeja eli reaali-investointeja.

Suurimmassa osassa investointipäätöksissä on kolme tyypillistä ominaisuutta.
Ensimmäinen ominaisuus on investoinnin peruuttamattomuus. Tämä tarkoittaa
sitä, että investoinnin aiheuttama kustannus on osittain uponnut kustannus eli
investoinnista ei saa kaikkia rahoja takaisin vaikka muuttaisit investoinnin jälkeen
mielesi eikä lähtötilanteeseen voida palata takaisin. Toinen ominaisuus on
investoinnin tulevaisuuden tuottojen epävarmuus. Enintä mitä voit tehdä tuottojen
suhteen on arvioida todennäköisyyksien perustuen parhaimmat vaihtoehdot
tulojen kehitykselle. Kolmas investoinnin tyypillinen ominaisuus on sen
ajoituksen pelivara. Tällä tarkoitetaan sitä, että investoinnin ajankohtaa voidaan
lykätä, jos halutaan saada lisäinformaatiota tulevaisuudesta. (Dixit & Pindyck
1994, s. 3)
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Kinnunen et al. (2007, s. 130–131) mukaan yritykset tekevät investointipäätöksiä,
joilla on pitkäaikainen vaikutus yrityksen toimintaan. Investointipäätökset tulee
tehdä huolella, koska epäonnistuneella investoinnilla yrityksen toiminta saattaa
vaarantua moneksi vuodeksi tai jopa vuosikymmeniksi riippuen investoinnista.
Onnistunut ja kannattava investointi voi puolestaan tuoda yritykselle hyvät tuotot
myös huonoina aikoina ja samalla vahvistaa yrityksen taloutta. Täten investoinnin
kannattavuuden arviointi on keskeinen osa johdon laskentatoimen tehtäviä.

Suomala et al. (2011, s.152–153) sekä Kinnunen et al. (2007, s.131) ovat jakaneet
investointiprosessin kuuteen eri vaiheeseen:
1. Investointitarpeen tunnistaminen: Mitkä ovat yrityksen tavoitteiden
kannalta tarpeelliset muutokset ja kehittämiskohteet?
2. Tutkimusvaihe: Investointivaihtoehtojen karsiminen
3. Informaation hankinta: Hankitaan kustannus- ja hintatietoa eri
vaihtoehdoista sekä määrällisistä ja laadullisista vaikutuksista.
4. Investointipäätöksenteko: Toteutettavien investointien valinta perustuen
ennakoituihin kannattavuusanalyyseihin. Päätöksenteossa hyödynnetään
myös päätöksentekijöiden kokemusta ja harkintakykyä, koska kaikkien
tekijöiden vaikutusta ei voida tiivistää yhteen lukuun.
5. Rahoituksen järjestäminen: Miten ja mistä rahoitus hankitaan?
6. Investoinnin toteutus ja valvonta: Käynnistetään hanke ja valvotaan sen
etenemistä. Oppimisen kannalta on tärkeää, että investoinnin taloudellisia
ja muita vaikutuksia arvioidaan hankkeen etenemisen eri vaiheissa.

Investointilaskelmien tarkoituksena on tehdä vaihtoehtolaskelmia tulevaisuuden
suunnitelmille.

Laskelmilla

voidaan

selvittää

yritykselle

edullisin

investointivaihtoehto. Investointilaskelmissa on muutamia lähtöarvoja, joita
hyödynnetään laskennassa ja nämä lähtöarvot on arvioitava, mutta niitä voidaan
myös

tarkkaan

mitata.

Investointilaskelmissa

käytetään

lähtöarvoja:


Hankintameno eli perusinvestointi



Nettotuotot/ nettosäästöt eli vuotuinen kassavirta

seuraavanlaisia
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Investoinnin pitoaika



Jäännösarvo



Laskentakorkokanta (Kinnunen et al. 2007, s. 132; Suomala et al. 2011, s.
153)

Hankintameno on kustannus, joka reaali-investointien kohdalla tarkoittaa
pitkävaikutteisen
Hankintamenoon

tuotannontekijän
kuuluu

asennuskustannukset
Laajennusinvestoinnit

hankkimisesta

reaali-investointien
ja

vaikuttavat

aiheutuvaa

kohdalla

työntekijöiden

menoa.

esimerkiksi

myös

koulutuskustannukset.

lyhytvaikutteisiin

tuotannontekijöihin

sitoutuvaan pääomaan eli käyttöpääomaan. Toiminnan laajentuminen kasvattaa
raaka-aine- ja valmistuotevarastojen määrää sekä tätä myöden myös myynnin
määrää. Myynnin kasvu voi lisätä näin myyntisaamisten määrää. (Kinnunen et al.
2007, s. 132; Suomala et al. 2011, s. 153) Käyttöpääomaa voidaan rahoittaa
ostoveloilla, mutta jos tämä ei riitä niin käyttöpääomaa on rahoitettava muilla
keinon, mikä tulee ottaa investointilaskelmissa huomioon.

Nettotuotoilla tarkoitetaan investoinnin seurauksena tuottojen/ säästöjen ja
kustannusten

välistä

erotusta

(Kinnunen

et

al.

2007,

s.

132).

Investointilaskelmissa ei oteta huomioon suoriteperusteisia poistoja (Suomala et
al. 2011, s. 154). Nettotuotoissa ei oteta huomioon investoinnin rahoittamisesta
aiheutuvia korkoja tai osinkoja vaan ne otetaan huomioon laskentakorkokannassa.

Pitoajan määrittäminen reaali-investoinneissa on tärkeää, koska pitoaika vaikuttaa
merkittävästi investoinnin kannattavuuteen. Pitoajan määrittelyssä on yleensä
kolme erilaista lähestymistapaa, jotka ovat esimerkiksi koneen fyysinen,
taloudellinen tai tekninen käyttöikä. Investoinnin pitoajaksi voidaan myös
määrittää aika, jonka jälkeen kone uusitaan nykyaikaisempaan versioon.
Pitoaikaan liittyy myös investoinnin jäännösarvo, jolla tarkoitetaan pitoajan
loputtua myyntivoittoa. (Kinnunen et al. 2007, s. 132–133; Suomala et al. 2011, s.
154) Esimerkkinä jäännösarvosta on auton myyminen. Kun auto ostetaan uutena
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ja myydään käytettynä, auton myynnistä saadaan rahaa takaisin. Jäännösarvo voi
olla negatiivinen, jos koneen hävittämisestä aiheutuu lisää kustannuksia.

Jokaisen vuoden nettotuotot tulee saada toisiinsa nähden vertailukelpoisiksi. Tämä
onnistuu laskentakorkokannan avulla, jolla saadaan diskontattua kaikkien vuosien
kustannukset nykyhetkeen. Diskonttauksessa oletettujen tulevaisuuden tuottojen
arvo lasketaan tämän päivän arvoon. Tämän hetken rahan arvo voidaan myös
prolongoida tulevaisuuden arvoon, mutta se ei tässä tutkimuksessa ole oleellista.
(Kinnunen et al. 2007, s. 133–134; Suomala et al. 2011, s. 154) Alla olevassa
kaavassa 1 on maksujen diskonttaamiseen käytetty kaava, jossa S0 on maksun
nykyarvo, i on laskentakorkokanta, n on vuosien lukumäärä ja Sn on maksun arvo
tarkasteltavana vuonna

(1)

3.2

3.2.1

Investointien laskentamenetelmät

Nykyarvomenetelmä

Nykyarvomenetelmä laskee investoinnin tuotot tai säästöt diskonttaamalla
tulevaisuuden rahavirrat nykyhetkeen. Diskontatut rahavirrat lasketaan yhteen ja
myös mahdollinen jäännösarvo, joka on myös diskontattu. Investoinnin nykyarvo
saadaan laskemalla investointi vähennettynä diskontatuilla rahavirroilla. Jos
nykyarvo on positiivinen, investointi kannattaa toteuttaa. Jos nykyarvo on
negatiivinen,

investointia ei

ole

kannattavaa toteuttaa.

Vertaillessa eri

investointimahdollisuuksia keskenään, paras investointivaihtoehto on se millä on
suurin nykyarvo. (Brealey et al. 2011, s. 101–102; Horngren et al. 2006, s. 727–
728) Kaavassa 2 on esitettynä nykyarvon (NA) laskentamenetelmä, jossa St on
vuotuiset tuotot/ säästöt, i on laskentakorkokanta, n on pitoajan viimeinen vuosi, t
on tarkastelu vuosi, JAn on jäännösarvo ja H on hankkeen pääomantarve.
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∑

(2)

Dixitin ja Pindyckin (1995, s. 105–106) mukaan nykyarvomenetelmä on
yleisimpiä laskentamenetelmiä arvioidessa investointien kannattavuutta. Heidän
mukaansa myös nykyarvomenetelmä on helppo, mutta sen tuloksilla voidaan
tehdä vääränlaisia olettamuksia. Esimerkiksi yritykset olettavat, että tehty
investointi voidaan palauttaa takaisin tai, että investointia ei voida viivyttää.
Suurimmaksi osaksi kuitenkin investoinnit ovat luonteeltaan peruuttamattomia ja
niitä voidaan viivyttää odottaen lisäinformaatiota tulevaisuudesta. Toisena
ongelmana nykyarvomenetelmässä on Rossin (1995, s. 96–97) mukaan
laskentakoron vaikutus nykyarvon lopputulokseen. Jo pienillä laskentakoron
muutoksilla nykyarvo saattaa mennä miinukselle, jolloin nopealla päättelyllä
investointi ei ole silloin kannattava. Tämä voi toimia myös päinvastoin. Yritykset
saattavat tehdä liian nopeita päätelmiä keskittyessään vain nykyarvon tulokseen.
Esimerkiksi, jos investoinnin nykyarvo on nolla, se ei suoraan tarkoita sitä, että
investointi ei olisi kannattava, koska investoinnista voi olla yrityksen imagollekin
hyötyä. Tai lievä miinus tulos nykyarvossa ei ole välttämättä huono asia, koska
tulevaisuudessa esimerkiksi inflaation lasku muuttaa laskentakorkoa, jolloin
nykyarvo voi muuttua positiiviseksi.

3.2.2

Annuiteettimenetelmä

Annuiteettimenetelmä on käänteinen laskentamenetelmä nykyarvomenetelmästä.
Annuiteettimenetelmässä pyritään selvittämään, kuinka suuri tulee vuosittaisten
tulojen tai säästöjen olla, jotta investointiin mennyt kustannus saadaan katettua.
Sillä

myös

saadaan

selville

kuinka

suuri

on

investoinnin

vuotuinen

pääomakustannus pitoajalla. Investointia voidaan pitää kannattavana, jos vuotuiset
tuotot ovat investoinnin pääomakustannuksia suuremmat. (Neilimo & Uusi-Rauva
2005, s. 220–221; Suomala et al. 2011, s. 160–161) Annuiteetti (AN) lasketaan
annuiteettikerroin kerrottuna hankintakustannuksella kuten edellä olevassa
kaavassa 3, jossa muuttujat ovat samat kuin kaavassa 2.

33

(3)

Annuiteettilaskelmissa otetaan myös huomioon jäännösarvo mikäli investoinnista
sellainen jää. Siinä tapauksessa jäännösarvo diskontataan nykyhetkeen ja se
vähennetään investoinninkustannuksesta. Annuiteettimenetelmä sopii tapauksiin,
jossa investointihankkeet ovat pitoajaltaan eripituisia. Puolestaan, jos nettotuotot
vaihtelevat investoinnin aikana suuresti, annuiteettimenetelmä ei sovellu parhaalla
mahdollisella tavalla investoinnin kannattavuuden mittana. (Neilimo & UusiRauva 2005, s. 220–221; Suomala et al. 2011, s. 160–161)

3.2.3

Sisäisen korkokannan menetelmä

Sisäisen korkokannan (Internal Rate of Return, IRR) menetelmä laskee sen
korkokannan, jolla tulevaisuuden kassavirtojen nykyarvo on yhtä kuin
investointiin kulunut kustannus. Sisäisen korkokannan menetelmässä investoinnin
nykyarvo

on

siis

nolla.

Sisäisen

koron

menetelmässä

hyödynnetään

nykyarvomenetelmän kaavaa, jolla voidaan etsiä korkokanta, jossa nykyarvo on
nolla. (Horngren et al. 2006, s. 728–729; Suomala et al. 2011, s. 156–158)
Sisäisen koron saa myös helposti laskettua hyödyntäen esimerkiksi Microsoft
Excel ohjelmaa.

Sisäisen korkokannan menetelmään liittyy muutamia ongelmia. Ensimmäisenä
ongelmana on useiden juurien ongelma. Menetelmä voi löytää sisäiseksi
korkokannaksi useita eri vastauksia, koska laskiessa yhtälömuodossa sisäistä
korkoa yhtälöstä muodostuu toisen asteen yhtälö, jolla tunnetusti voi olla kaksi eri
vastausta. Menetelmä ei myöskään erottele positiivisia ja negatiivisia kassavirtoja
toisistaan, joten huolimattomuus voi johtaa väärään vastaukseen. Sisäinen korko
ei

välttämättä

kerro

parasta

investointivaihtoehtoa,

jos

hankkeet

ovat

vaihtoehtoisia. (Horngren et al. 2006, s. 729–730; Magni 2010, s. 150–151;
Suomala et al. 2011, s. 156–158)
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Nykyarvomenetelmään verrattuna voidaan sanoa, että sisäisen korkokannan
menetelmä puutteidensa vuoksi on huonompi vaihtoehto pohdittaessa investoinnin
kannattavuutta kuin nykyarvomenetelmä. Nykyarvomenetelmä kertoo hankkeen
kannattavuuden varsin yksiselitteisesti. Sisäisen korkokannan menetelmä ei
sovellu parhaiten kannattavuuden arviointiin myöskään sen vuoksi, että
korkokanta muuttuu vuosien investoinnin pitoajan aikana. Monesta huonosta
puolesta huolimatta yritysjohtajat käyttävät todella paljon sisäisen korkokannan
menetelmää. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että johtajat ymmärtävät sisäisen
korkokannan

menetelmää

paremmin

kuin

nykyarvomenetelmää.

Nykyarvomenetelmää ja sisäisen korkokannan menetelmää hyödynnetään yleensä
yhtäaikaisesti, jolloin myös tästä syystä sisäisen koron menetelmän käyttäminen
on yleistä. (Horngren et al. 2006, s. 730; Magni 2010, s. 150–151)

3.2.4

Takaisinmaksuajan menetelmä

Kinnunen et al. (2001, s. 135) mukaan takaisinmaksuajan menetelmä on yleisesti
käytetty menetelmä eri organisaatioissa. Takaisinmaksuaika ilmoittaa ajan milloin
nettotuotot ovat kattaneet investoinnin kustannuksen. Takaisinmaksuaika voidaan
laskea niin, että rahan aika-arvoa ei oteta huomioon tai myös niin, että se otetaan
huomioon. Yleisesti rahan aika-arvoa ei oteta huomioon. Rahan aika-arvo otetaan
huomioon diskonttaamalla nettotuotot pitoajan alkuun. (Brealey et al. 2011, s.
105)

Yksinkertaisuudessaan

takaisinmaksuaika

lasketaan

yhden

vuoden

nettotuotot tai -säästöt jaettuna investoinnin kustannuksella.

Takaisinmaksuajan menetelmää on kritisoitu paljon siitä, että se ei ota huomioon
laskentakorkoa. Toisaalta menetelmä painottaa investoinnin ensimmäisen vuosien
tuottoa, jolloin korko-ongelma jää suhteellisen pieneksi. Toisena ongelmana
kyseisessä menetelmässä on, että se ei ota huomioon takaisinmaksuajan jälkeisiä
tapahtumia.

Takaisinmaksuajan

menetelmä

ei

sovellu

investointien

kannattavuuden analysointiin. Pelkästään sen perusteella ei kannata tehdä
investointipäätöksiä, koska se painottuu rahoitusseuraamuksien tarkasteluun eikä

35

kannattavuusseuraamuksiin. (Brealey et al. 2011, s. 106; Kinnunen et al. 2001, s.
135–136; Lefley 1996, s. 209)

Brealeyn et al. (2011, s. 106) mukaan takaisinmaksuajan menetelmässä on myös
hyviä puolia. Takaisinmaksuajan menetelmä on helppo ymmärtää, joten sen
kanssa on helppo kommunikoida muiden työntekijöiden kanssa. Toisena johtaja
preferoi nopeita maksuaikoja, jolloin tämä menetelmä toimii sen tarkasteluun
erinomaisesti. Kolmanneksi pk-yritykset eivät voi tai eivät halua sitoa suuria
määriä pääomaa investointeihin, jolloin he haluavat nopeat takaisinmaksuajat ja
suuret investoinnin nykyarvot. Tämä johtaa kyseisen menetelmän käyttöön.
Lefleyn (1996, s. 216) mukaan takaisinmaksuajanmenetelmää tulisi käyttää
toissijaisena menetelmänä esimerkiksi nykyarvomenetelmän yhteydessä.

3.2.5

Pääoman tuottoaste-menetelmä

Pääoman

tuottoastetta

(Return

on

Investment,

ROI)

voidaan

pitää

yksinkertaistettuna versiona sisäisen korkokannan menetelmästä. ROI saadaan
yksinkertaisesti laskettua vuoden investoinnin nettotuotto jaettuna investoinnin
määrällä. Investoinnin määrä voidaan laskea koko sidotun pääoman mukaisena tai
keskimääräisenä, mutta investointeja vertaillessa kaikki on laskettava samaa
menetelmää käyttäen. Erona sisäisen korkokannan menetelmään on se, että
suoritusten eriaikaisuus on jätetty pois laskelmista, mutta ROI menetelmässä
puolestaan huomioidaan poistojen määrä. Poistot huomioidaan siten, että ne
vähennetään

tuotoista,

jolloin

saadaan

todellinen

nettotuotto.

Joissakin

menetelmissä kuitenkin poistojen osuus jätetään myös pois laskelmista. (Horngren
et al. 2006, s. 793–794; Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 222–223) ROI menetelmä
on yksinkertainen ja se ei ole täysin tarkka, mutta sillä saadaan riittävän tarkka
tulos aikaiseksi. Tämä johtuu siitä, että investointia suunnitellessa kustannusten ja
tuottojen määrät ovat myös epätarkkoja, joten tarkasta ROI tuloksesta ei ole
enempää hyötyä. ROI:n tulosta verrataan aina laskentakorkoon eli asetettuun
tuottovaatimukseen. Jotta investointi olisi kannattava, investoinnin ROI on oltava
suurempi kuin laskentakorko.
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Horngrenin et al. (2006, s. 793) mukaan ROI-menetelmä on yleisesti käytetty ja se
on myös helposti ymmärrettävä monelle. Tästä syystä monet yritykset käyttävät
investointilaskelmissa ROI-menetelmää. Huonona puolena ROI-menetelmässä on,
että se ei huomioi rahan aika-arvoa. ROI:n yhteydessä kannattaa käyttää myös
muita menetelmiä investointien kannattavuuden analysoinnissa.

3.3

Epävarmuuden sisällyttäminen investointilaskelmiin

Investointien kannattavuuden arviointi perustuu siihen, että tulevaisuuden
kustannuksia ja tuottoja pyritään arvioimaan mahdollisimman tarkasti. Tästä
syystä on tärkeää arvioida todennäköisyyttä arvioiduille arvoille sekä pohtia
mahdollista vaihtelevuutta investointilaskelmien muuttujissa. Erittäin suurella
todennäköisyydellä investointiprojektin

alussa tehdyt

arviot

tuotoista ja

kustannuksista eivät tule pitämään täysin paikkaansa. (Horngren et al. 2006, s.
730; Kinnunen et al. 2007, s. 139; Suomala et al. 2011, s. 163)

Kinnunen et al. (2007, s. 139) mukaan epävarmuus voidaan ottaa huomioon
laskentakorossa, joka ilmoittaa investoinnin tuottovaatimuksen. Laskentakorko on
sitä korkeampi, mitä epävarmempi ja riskisempi on investointi. Harvoissa
tapauksissa, joissa investointi tehdään täydellisen varmuuden vallitessa,
laskentakorkona sovelletaan varman sijoituksen tuottoa, jossa riskilisä on nolla.

Toinen

tapa

ottaa

herkkyysanalyysi,

epävarmuus

joka

on

huomioon

yleisin

tapa

investointilaskelmissa
analysoida

on

investointeja.

Herkkyysanalyysin avulla tutkitaan investoinnin kannattavuutta, jos yksi tai
useampi muuttuja muuttaa arvoaan. Esimerkiksi, jos laskentakorkoa muutetaan
niin, mitä tapahtuu investoinnin kannattavuudelle. Herkkyysanalyysiä voidaan
sanoa mitä jos -laskelmiksi, jotka osoittavat miten käy tilanteessa, joka on
mahdollinen

toteutumaan.

Herkkyysanalyysillä

nähdään

myös

mikä

on

tilanteeseen eniten vaikuttava muuttuja ja mikä vähiten vaikuttava. Tätä tietoa
voidaan hyödyntää siten, että keskitetään investoinnin tarkastelu niihin
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osatekijöihin, joilla on eniten vaikutusta investoinnin kannattavuuteen. (Horngren
et al. 2006, s. 730; Kinnunen et al. 2007, s. 139; Suomala et al. 2011, s. 163)

Investointien epävarmuutta voidaan tarkastella myös arvioimalla eri skenaarioiden
todennäköisyyttä. Investoinneille voidaan laskea nykyarvojen odotusarvot.
Odotusarvolaskelmissa riski otetaan huomioon todennäköisyyksissä. Odotusarvot
saadaan laskemalla todennäköisyyksillä painotetut toteumat yhteen. (Kinnunen et
al. 2007, s. 139–140; Suomala et al. 2011, s. 164)

Neilimon & Uusi-Rauvan (2005, s. 225) mukaan investointien tarkastelua ei pidä
rajoittaa pelkästään suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen. Investointeja kannattaa
tarkastella

myös

jälkikäteen

kun

investoinnin

pitoaika

on

loppunut.

Jälkiseurannan tarkoituksena on tarkastella kuinka hyvin ennustuksissa on
onnistuttu ja kuinka investointiprojekti ylipäätään onnistui. Jälkiseurannassa
voidaan esimerkiksi tarkastella kustannuksien käyttäytymistä ja investoinnin
kannattavuutta. Tärkeintä kuitenkin jälkiseurannassa on oppia tekemään asiat
paremmin jatkossa ja saada laskelmista tarkempia päätöksenteon tueksi.

3.4

Elinkaarikustannuslaskenta

Elinkaarikustannuslaskennan eli Life cycle cost (LCC) ideana on määritellä
tuotteen, palvelun tai laitteen kustannukset pitoajalta. Laskentamenetelmän
tarkoituksena on määritellä vuotuiset kustannukset sekä tuotot, joiden perusteella
voidaan päätellä kannattamattomat ja kannattavat tuotteet, palvelut tai laitteet.
Elinkaarikustannuslaskennassa

kustannuksien

määrittely

aloitetaan

tuotekehityksestä päättyen elinkaaren loppuun. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s.
210)

Elinkaarikustannuslaskennan tavoitteena ovat Woodwardin (1997, s 337) mukaan:
1. Tehokkaampi investointivaihtoehtojen tarkastelu
2. Pystyä tarkastelemaan kaikkien kustannuksien vaikutuksia sen sijaan, että
tarkasteltaisiin vain pääomakustannuksia
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3. Avustaa johtamaan projekteja
4. Helpottaa valintaa kilpilevien vaihtoehtojen kanssa

Neilimon & Uusi-Rauvan (2005, s. 210) mukaan elinkaarikustannuslaskentaa
voidaan

hyödyntää

monenlaisiin

hankintapäätöksiin,

eri

tuotesuunnitteluun,

tarkoituksiin,

kuten

tuotemuutoksiin

hinnoitteluun,
ja

koneiden

korvaamisiin. Koneiden hankintakustannukset voivat olla alhaiset, mutta
elinkaarikustannuslaskennan avulla otetaan myös huomioon ylläpitokustannukset,
jotka

vaikuttavat

hyödynnetään

merkittävästi

kannattavuuteen.

nykyarvomenetelmää

ja

Laskelmissa

yleensä

annuiteettimenetelmää.

Elinkaarikustannuslaskennan ongelmana on luotettavan tiedon tuottaminen. Kun
ennustetaan kustannuksia tulevaisuuteen, ei voida olla varmoja kustannuksien
kehityksestä ja suuruudesta. Tämä aiheuttaa virhelaskelmia kustannuksissa.
Yritysmaailmassa kustannuksien arviointi tulevaisuuteen on kuitenkin aina
vaikeaa, koska ei tiedetä miten kustannukset käyttäytyvät. Tämä tekee
elinkaarikustannuslaskentamenetelmästä

käyttökelpoisen

työkalun

kannattavuuden pohtimiseen.

Elinkaarikustannukset voidaan ilmaista yksinkertaisesti myös matemaattisesti.
Elinkaarikustannukset ovat hankintakustannusten ja järjestelmän hyödyntämisestä
aiheutuvien kustannusten yhteenlaskettu summa. (Elmakis & Lisnianski 2006 s.
6) Kuvassa 2 on esitettynä, kuinka koneen elinkaaren aikana syntyy kustannuksia.
Aluksi

kustannuksia

syntyy

suunnittelusta

ja

tuotekehityksestä.

Kun

suunnitteluvaihe on valmis, niin tuotannosta alkaa syntyä kustannuksia ja lähes
samaan aikaan operationaaliset kustannukset. Lopuksi kustannuksia syntyy
laitteen hävityksestä.
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Kustannukset
Tuotantokustannukset

Suunnittelu
ja T&K

Toiminnalliset kustannukset

Hävitys

Aika

Kuva 2: Koneen elinkaaren aikana syntyvät kustannukset (Mukaillen Elmakis &
Lisnianski 2006 s. 6)

Suunnittelu ja T&K-kustannuksia ovat materiaali-, työntekijä-, hallinnolliset sekä
käsittelykustannukset. Tuotannon kustannukset sisältävät kaikki kustannukset,
jotka

liittyvät

esimerkiksi

tuotteen

valmistamiseen.

Operationaalisiin

kustannuksiin sisältyvät esimerkiksi huolto-, varastointi- ja koulutuskustannukset.
Hävityksessä aiheutuu kustannuksia, kun laite sammutetaan ja pyritään
hävittämään sääntöjen ja lakien asettamalla tavalla. (Elmakis & Lisnianski 2006 s.
6)

Elinkaarikustannuslaskennassa selvitetään kaikki tulevaisuuden kustannukset
ottaen huomioon mahdolliset korot ja tuottovaatimukset, jotka diskonttaavat
kustannukset nykyarvoonsa. Näin

voidaan

verrata erilaisia vaihtoehtoja

keskenään. Jotta projektin elinkaarikustannuksia voidaan tarkastella, tulee
selvittää ensin:
• Alkupääoman kustannukset
• Taloudellinen pitoaika
• Diskonttokorko
• Toiminta- ja ylläpitokustannukset
• Hävittämiskustannukset (Woodward 1997, s. 338)
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Woodwardin (1997, s. 338) mukaan alkupääoman kustannukset sisältävät erilaiset
rahoitus-, asennus-, käyttöönotto- ja koulutuskustannukset. Alkupääoman
kustannuksiin

sisältyvät

myös

mahdolliset

rakennusostot

tai

maaostot.

Tiivistettynä alkupääoman kustannukset sisältävät kaikki kustannukset fyysisen
resurssin ostosta siihen asti kunnes se saadaan toimintakuntoon.

Taloudellisella pitoajalla on suuri merkitys analysoitaessa elinkaarikustannuksia,
koska sillä on eksponentiaalinen vaikutus. Jos kuitenkin pitoaika vaihtelee 50 ja
60 vuoden välillä ja pitoaika on ennustettu viidellä tai kymmenellä vuodella
väärin, niin virheet laskelmissa ovat erittäin pieniä. Virheitä kustannuslaskuissa
tulee, kun laitteen tai muun voimavaran pitoaika on ennustettu merkittävästi
alhaisemmaksi kuin laite sen sallii. (Woodward 1997, s. 338)

Elinkaarikustannukset
diskonttokorolla.

diskontataan
Diskonttokorolla

aina
on

nykyarvoon

määritellyllä

merkittävä

vaikutus

elinkaarikustannuslaskennassa. Suuri korko suosii vaihtoehtoja, joissa on alhainen
pääomakustannus, lyhyt pitoaika ja korkeat toistuvat maksut. Pienellä korolla on
päinvastainen vaikutus. (Woodward 1997, s. 338) Oikean diskonttokoron valinta
ei ole yksiselitteistä ja siksi sen määrittää kokenut ammattilainen. Diskonttokorko
ei ole vakio, jolloin jokaisella organisaatiolla on erilaiset vaatimukset
diskonttokoron määrittämiseen.

Woodwardin (1997, s. 338–339) mukaan elinkaarikustannuslaskennassa pyritään
minimoimaan aineellisten omaisuuksien kustannukset. Näin ollen myös toimintaja ylläpitokustannukset on tärkeää minimoida. Toimintakustannuksiin kuuluvat
välittömät

ja

välilliset

työkustannukset,

välittömät

ja

välilliset

materiaalikustannukset sekä perustamiskustannukset. Näiden kustannuksien
arvioiminen perustuu lähinnä samankaltaisten resurssien kustannuksiin, joista
tehdään uudet ennustukset. Ylläpitokustannuksiin kuuluvat puolestaan välittömät
työ- ja materiaalikustannukset, varaosienkustannukset sekä ostettujen palveluiden
kustannukset. Ylläpitokustannukset voidaan vielä jaotella kolmeen alaluokkaan,
jotka ovat: säännölliset ja suunnitellut/ ennakoivat huollot, suunnittelemattomat
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huollot (kuten viat) sekä ajoittaiset huollot. Säännölliset huollot alentavat
seisokkien kustannuksia, mutta lisäävät resurssien kustannuksia, joita käytetään
huolloissa. Jos puolestaan säännöllisiä huoltoja ei tehdä, seisokkien kustannukset
nousevat ja huoltomaksut alenevat. Organisaation tavoite on minimoida
elinkaarenkokonaiskustannukset, mikä onnistuu löytämällä optimaalinen taso
säännöllisissä huolloissa.

Tuotantoyksikön ollessa elinkaarensa päässä se tulee hävittää lainsäädännön
vaatimalla

tavalla.

Tämä

aiheuttaa

tuotantoyksikön

elinkaarelle

lisää

kustannuksia. Kustannuksia syntyy esimerkiksi tuotantoyksikön purkamisesta,
romuttamisesta tai sen myymisestä. (Woodward 1997, s. 339)
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4
4.1

KUSTANNUMALLIN RAKENTAMISEN LÄHTÖKOHDAT
Yritysesittely

Uponor toimii Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa asumisen ja rakentamisen
putkijärjestelmätoimittajana.

Uponor

on

markkinajohtajana

Pohjoismaissa

yhdyskuntatekniikan putkijärjestelmissä. Päätuotteina Uponorilla on käyttövesi- ja
lattialämmitysjärjestelmät asuin- ja liikerakentamiseen sekä myös julkiseen
rakentamiseen. (Uponor 2014a; Uponor 2014d)

Pääliiketoiminta-alueet

ovat

yhdyskuntatekniikka,

käyttövesiratkaisut

ja

sisäilmastojärjestelmät. Ratkaisut auttavat suojaamaan ja kuljettamaan veden,
jäteveden, kaasun, ilman, tietoliikenteen ja datan. Yhdyskuntatekniikan ratkaisut
on pääosin rakennettu muovista, jonka vuoksi ne ovat myös ympäristöystävällisiä
ja

omaavat

kuljettamiseen

pitkän
liittyvät

elinkaaren.
ratkaisut,

Käyttövesiratkaisuihin
kuten

putket

ja

kuuluvat

liittimet.

veden

Uponorin

käyttövesijärjestelmät on rakennettu pääosin muovista, joten ne ovat kestäviä ja
hygieenisiä. Sisäilmastoratkaisuja Uponorilla ovat esimerkiksi ilmanvaihtoputket
ja lattialämmitys. Ilmanvaihtoon liittyvät putkijärjestelmät on pääosin myös tehty
muovista, mikä antaa niille pitkän elinkaaren ja kestävyyden. (Uponor 2014b, s.
4-10; Uponor 2014d)
Uponor jakautuu kolmeen eri business-segmenttiin, jotka ovat Talotekniikka –
Eurooppa, Talotekniikka – Pohjois-Amerikka ja Uponor Infra. Businesssegmenteistä suurimmat tuotot tulevat Euroopan alueelta (53 %) tämän jälkeen
tulee Uponor Infra (28 %) ja sitten Pohjois-Amerikasta (19 %). Selkeästi
suurimmat tulot tulevat käyttövesijärjestelmien myynnistä eli noin 42 %.
Yhdyskuntatekniikan (28 %) sekä sisäilmastojärjestelmien (30 %) myynnit ovat
melko tasaväkisiä tällä hetkellä. (Uponor 2014c) Tämän hetkinen taloustilanne on
syönyt viimeisen seitsemän vuoden aikana Uponorin liikevoittoa merkittävästi ja
on ennustettu, että sama tilanne jatkuu vielä lähiaikoina.
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4.2

Uponorin tilanne

Uponorilla finanssikriisi on syönyt viimeisten vuosien aikana sen liikevoittoa
merkittävästi. Tällä hetkellä yhdyskuntatekniikan ratkaisut eli Uponor Infran tulos
on vuonna 2013 ollut miinuksella ja tämä on ajanut Uponor Infran ytneuvotteluihin. Toisaalta kaksi muuta business-segmenttiä ovat pitäneet
liikevoittonsa positiivisena.

Tällä hetkellä huolenaiheena on käyttövesijärjestelmien eristetyt putkistot, joiden
lämmöneristysominaisuuksia halutaan parantaa kilpailijoiden tasolle. Tämä on
johtanut siihen, että eristemateriaalivaihtoehtoja on alettu tutkia tarkemmin, ja
mahdollisesti tämän hetkisiä eristeitä putkistoissa täytyy muuttaa. Putkien
eristemateriaalin vaihtaminen aiheuttaa tuotteiden kustannuksiin muutoksia, joita
pyritään ennustamaan mahdollisimman tarkasti. Eristemateriaalinvaihdos voi
johtaa uusien laitteiden investointeihin tai nykyisten laitteiden muutoksiin, mikä
aiheuttaa lisäkustannuksia tuotteille.

Tällä hetkellä on jo olemassa muutamia vaihtoehtoja uudeksi eristemateriaaliksi,
kuten Materiaali X ja Materiaali Y (tutkimuksessa esitetty myöhemmin X:nä ja
Y:nä). Materiaali Y on moninkertaisesti kalliimpi tuote kuin nykyiset materiaalit,
mutta sen eristyskyky on myös monikertainen nykyiseen verrattuna. Tällä hetkellä
Materiaali Y:n ongelmana ovat suurtuotannonmahdollisuudet. Materiaali Y:tä ei
ole vielä mahdollista tehdä isoina määrinä, jolloin kustannukset pysyvät korkealla.
Materiaali X on puolestaan lähes samanhintaista kuin nykyinen materiaali ja
eristyskyvyltään paljon parempaa, mutta se on todella jäykkää materiaalia, mikä
puolestaan vaikuttaa sen asentamiseen ja asentamisen kustannuksiin.

Vaihtoehtona on myös suurentaa putken kokonaishalkaisijaa, jolloin eristettä
mahtuu enemmän ulkokuoren ja virtausputken väliin ja eristyskyky paranee.
Tässä vaihtoehdossa hyvää on se, että putken joustavuus pysyy samana ja
kustannukset pysyvät matalalla, mutta putken koko on suuri kilpailijoihin
verrattuna.
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Tämän työn tarkoituksena on kehitellä Microsoft Excel -ohjelman avulla työkalu,
jolla voidaan arvioida näitä eri vaihtoehtoja keskenään. Työkalu rakennetaan niin,
että sitä voidaan käyttää myös tulevaisuudessa samankaltaisissa tilanteissa.
Kuvassa 4 on putkimalli, jolle tässä työssä suunnitellaan työkalu kustannusten
laskentaan.

Kuva 3: Uponor Ecoflex Thermo Single (Uponor 2008)

Uponorin kustannuslaskenta perustuu kustannuspaikkalaskentaan, jota sovelletaan
myös tässä työssä. Kustannuslaskennan vaihtamista tähän työhön ei pidetty
järkevänä, koska tämän työkalun on tarkoitus olla apuna Teknologia -ryhmän
työtehtävissä ja päätöksenteon tukena.

Uponorilla tuotteiden kustannukset lasketaan kerran vuodessa. Muuttuvat
kustannukset, kuten työkustannukset ja koneenkäyttökustannukset määritellään
vuoden tuotannon perusteella ja vuoden tuntien perusteella. Tuotantoon perustuen
lasketaan kertoimet yhden tunnin hinnaksi. Muuttuvat materiaalikustannukset
lasketaan suoraan käytön perusteella. Työ- ja konekäyttökustannukset saadaan
yksinkertaisesti laskemalla saatu kerroin kerrottuna tuotteen käyttämillä tunneilla.
Tuotteiden hinnat lasketaan aina metriä kohden. Kiinteät kustannukset saadaan
budjetoiduista

kustannuksista.

Kiinteiden

kustannusten

kerroin

saadaan

45

laskemalla budjetoidut kustannukset jaettuna konetunneilla. Tuotteelle kiinteät
kustannukset saadaan kertomalla tämä kerroin tuotteen käyttämillä konetunneilla.

Jotkut

välilliset

kustannukset,

kuten

materiaalikustannusten

kustannukset, on lisätty prosentteina tuotteelle.

välilliset

Materiaalien välillisiä

kustannuksia ovat esimerkiksi rahdista aiheutuneet kustannukset. Muuten
välilliset kustannukset on sisällytetty jo valmiiksi muihin kustannuksiin.

4.3

Lämmönsiirto ja sen merkitys yritykselle sekä asiakkaalle

Lämmönsiirto on asia, jolla on iso merkitys niin yritykselle kuin asiakkaallekin.
Asiakkaan näkökulmasta halutaan mahdollisimman paljon lämpöenergiaa
säästävä putkisto. Yrityksellä on tietenkin intressinä tehdä asiakkaalle hänen
toivomansa putki. Uponorin tapauksessa halutaan myös tehdä mahdollisimman
joustava putki, koska se on ollut yrityksen myyntivalttina vuosien ajan.

Tällä

hetkellä

putkissa

käytetään

eristeenä

polyeteenivaahtoa,

mutta

lämpöeristettä halutaan parantaa vielä paremmaksi DS 452 -standardin mukaiseksi
(DS 452). Polyeteenivaahdon vahvuutena on sen joustavuus, joka helpottaa
putken asentajia asentamaan putkia. Asiakkaat ovat nykyään vaativampia
energiatehokkuuden suhteen, joten putkien eristystä tulee parantaa. Paremmalla
eristeellä

saadaan

asiakkaan

energiakustannuksia

pienemmäksi,

mutta

joustavuutta ei haluta menettää eristettä muuttaessa. Kilpailijoilta löytyy
energiatehokkaampia putkia, mutta ne ovat jäykempiä. Kun putken asentaja ja
asiakas saadaan tyytyväiseksi, tulee Uponorin myynti kasvamaan tulevaisuudessa.
Seuraavaksi käydään läpi muutamia asioita lämmönsiirron teoriasta, jota on hyvä
tietää tässä tutkimuksessa.

Johtuminen, konvektio ja säteily
On olemassa kolme erilaista tapaa, jolla lämpö siirtyy. Useimmiten näitä kaikkia
lämmön

siirtymisen

tapoja

tapahtuu

samanaikaisesti.

Ensimmäisenä

on

johtuminen, joka tapahtuu aineen sisällä. Johtuminen voi myös tapahtua aineesta
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toiseen, mikäli ne ovat toisissaan kiinni. Johtuminen tapahtuu molekyylien ja
atomien liikkeen avulla. (Bergman et al. 2011, s. 3) Konvektiota tapahtuu
virtaavan aineen avulla. Konvektio syntyy kun esimerkiksi putken kuuma pinta ja
viileä ilma aiheuttavat yhdessä tiheyseroja, jossa kuumaa ilma pyrkii tasautumaan
kylmän ilman kanssa. Tätä sanotaan ns. vapaaksi konvektioksi. Pakotettu
konvektio on ilmiö, jossa konvektio saadaan aikaiseksi virtavalla aineella, joka on
saatettu liikkeelle pakolla eli esimerkiksi puhaltimella. (Bergman et al. 2011, s. 6)
Säteilyllä puolestaan tarkoitetaan energiaa, jota lämmin kappale tai aine emittoi.
Säteily, joka lähtee kappaleesta, on sähkömagneettista. (Bergman et al. 2011, s. 8)

Lamda-arvo eli lämmönjohtavuuskerroin
Tärkein lämmönsiirtoon liittyvä arvo putkien eristeissä on λ (lambda), joka kertoo
kuinka hyvin eri aineet johtavat lämpöä. Lambdan yksikkö on W/mK. Monesti
lämmönjohtavuutta merkitään k-kirjaimella, mutta tässä työssä käytetään λsymbolia. Eristävyyden kannalta pienempi arvo on parempi. Lambda-arvo riippuu
monesta tekijästä, kuten materiaalin tiheydestä, huokoisuudesta, eristerakenteen
tyypistä,

eristeen

lämpötilasta,

kosteudesta,

paksuudesta,

materiaalin

valmistusmenetelmästä ja materiaalin vanhentumasta (Cremaschi et al. 2012 s.
1062).

Lämpöresistanssi eli R-arvo
Lämpöresistanssi kertoo sen, kuinka paljon aine vastustaa lämmön siirtymistä.
Jokaisella materiaalilla on omat lämpöresistanssit, jotka riippuvat putkieristeen
ulko- ja sisäsäteestä, putken pituudesta sekä lämmönjohtavuuskertoimesta.
(Bergman et al. 2011, s. 137) Jokaiselle lämmönsiirtymisen tavalle on erilaiset
laskentakaavat, mutta tämän työn Excel-mallissa käytetään putkelle tarkoitettua
laskentakaavaa. Työssä on oletettu eristeiden olevan täysin kiinni toisissaan ja
oletettu tapahtuvan pelkästään johtumista.

(4)
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Kaavassa r1 ja r2 ovat eristeen sisä- ja ulkosäde, L on putken pituus ja λ on
lämmönsiirtokerroin. Eristävyyden kannalta suurempi R-arvo on parempi. Rarvon yksikkö on m2K/W

Yleinen lämmönsiirtymiskerroin eli U-arvo
U-arvo kertoo lähes saman asian kuin R-arvokin. Jokaiselle eristekerrokselle on
ensin laskettava R-arvot, jotka voidaan summata yhteen, niin saadaan
kokonaisresistanssi koko putkelle. U-arvo putkelle saadaan, kun otetaan
kokonaislämpöresistanssin käänteisluku. Yksiköksi U-arvolle tulee näin W/m2K.
Tämä luku siis kertoo, kuinka monta wattia yhden neliön kokoisesta
eristekerroksesta pääsee läpi kun lämpötila muuttuu yhden kelvinin verran
(Bergman

et

al.

2011,

s.

116).

U-arvoa

käytetään

putkien

eristeen

lämmönsiirtymisen mittana. Putkille on annettu kokonsa perusteella erilaisia
tavoitearvoja, joihin pyritään DS 452 -standardin mukaan. Tällä hetkellä Uponor
pyrkii parantamaan putkiensa U-arvoja mahdollisimman kustannustehokkaasti
säilyttämällä mahdollisimman hyvin putken muut ominaisuutensa.
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5

INVESTOINTI-

JA

KUSTANNUSMALLIN

RAKENTAMINEN JA TESTAUS
5.1

Mallin rakentaminen ja käyttötarkoitus

Mallin lähtökohtana oli yrityksen tutkimusongelma: Millainen on sopiva
investointi- ja kustannusmalli eristettyjä putkia valmistavalle yritykselle
arvioidessa uusia potentiaalisia eristysvaihtoehtoja? Kysymykseen lähdettiin
etsimään vastausta ensin tutkimalla kirjallisuudesta löytyvää teoriatietoutta
kustannus-

ja

investointilaskentaan

liittyen.

Teoriasta

etsittiin,

kuinka

kustannuksia voidaan laskea ja minkälaisia tekijöitä tulee ottaa huomioon
kustannuslaskennassa sekä kuinka investointeja voidaan analysoida. Teoriatiedon
pohjalta rakennettiin malli, jossa pääosassa on putken eristeen muokattavuus.
Eristeen kustannukset lasketaan neliö- tai kilohinnan, eristeen paksuuden sekä
putken koon perusteella. Eristeen kustannuslaskennan ohella laskettiin myös Uarvo, joka ilmaisee eristeen lämmöneristyskyvyn. Kustannuslaskenta on tehty
nopeaksi ja yksinkertaiseksi erillisen data-välilehden ansiosta, josta laskenta
tapahtuu eristevalintojen perusteella. Näin saadaan nopeita arvioita kustannusten
kehitykselle. Investointilaskelmissa tehtiin valmis laskentataulukko investointien
kannattavuusanalyysiä varten. Investointilaskennan teoriaa on hyödynnetty tässä
tutkimuksessa tekemällä valmiit laskelmat Excel-ohjelmaan, jossa voidaan
syötettyjen lukujen perusteella laskea kannattavuusanalyysit investoinnille.
Seuraavissa kappaleissa on esitelty, kuinka investointi- ja kustannusmalli on
rakennettu ja mitä mallin avulla voidaan tehdä.

Yrityksen tuotekehityksessä kustannustenlaskenta on ollut aikaa vievää, joten on
syntynyt tarve tehdä laskentatyökalu, jota voidaan hyödyntää useampaan kertaan
tuotteiden kustannuslaskentaan. yrityksellä on ollut myös tarve parantaa
tuotteiden

lämmönjohtavuuden

ominaisuuksia.

Tämä

investointi-

ja

kustannusmalli on toteutettu Microsoft Excel -ohjelmalla. Investointi- ja
kustannusmallin käyttötarkoitus on arvioida kustannukset uudelle suunnitellulle
tuotteelle, jossa käytetään uusia eristemateriaaleja. Mallilla on myös tarkoitus
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arvioida

investoinnin

kannattavuutta,

mikäli

uusi

eristemateriaali

vaatii

laiteinvestointeja. Malliin on sisällytetty myös lämmönsiirtolaskelmia. Tärkeä
mittari eristettyjen putkien valmistuksessa ja suunnittelussa on U-arvo, joka myös
lasketaan tuotteille tässä kustannusmallissa. Tärkeää yritykselle ei ole pelkästään
alhaiset kustannukset, vaan myös putken lämmönsiirto-ominaisuudet.

Tuotekehityksessä tarvitaan mahdollisimman tarkkoja arvioita uusien tuotteiden
kustannuksista ja ominaisuuksista, jotta suunnitteluprojektia voidaan jatkaa
eteenpäin. Ylimmälle johdolle tulee antaa luotettavia arvioita uuden tuotteen
toimivuudesta. Tämän kustannusmallin on tarkoitus antaa hyviä arvioita
kustannuksista ja lämmönsiirronominaisuuksista, jotta tuotekehitystiimi voi antaa
mahdollisimman tarkkoja tuloksia ylemmälle johdolle uusien tuotteiden
kustannuksista ja ominaisuuksista.

Tuotekehitystiimillä

ei

ole

aikaisemmin

ollut

olemassa

kustannustenlaskentatyökalua, jota voisi uudelleen käyttää helposti. Kustannuksen
on laskettu aina tapauskohtaisesti ja tiedot ovat monella eri Excel-tiedostolla,
jolloin datan määrä on ollut liian suuri. Tämän investointi- ja kustannusmallin
tarkoituksena on helpottaa tätä tilannetta ja tehdä kustannusten arvioimisesta
yksinkertaisempaa ja nopeampaa.
Malli on suunniteltu vain yhdelle tuoteryhmälle. Datan määrä ja laskentatyökalun
monimutkaisuus kasvaa moninkertaisesti, jos laskentatyökaluun sisällytettäisiin
monia tuoteryhmiä. Tästä syystä malli on rajoitettu vain yhdelle tuoteryhmälle.
Mallissa käytetty tuoteryhmä on myynnin kannalta kriittisessä tilanteessa, joten
uudistukset tuotteisiin on tehtävä nopeasti.

Kustannusmallilla voidaan tarkastella uuden suunnitellun tuotteen kustannuksia ja
kustannusrakennetta.

Kustannukset

ovat

jaoteltuna

niin,

että

jokainen

kustannuselementti on erikseen, joten mallissa näkee kustannuksien aiheuttajat
kattavasti.

Investointien

kannattavuutta

voidaan

arvioida

elinkaarikustannuslaskennan teoriaa hyödyntäen. Investointien kannattavuutta
voidaan mallin avulla tarkastella myös erilaisilla tunnusluvuilla, kuten

50

nykyarvolla,

takaisinmaksuajalla,

sisäinen

korkokannalla

ja

annuiteetilla.

Tärkeimmät tunnusluvut Uponorille on nykyarvo ja takaisinmaksuaika, joita
käytetään enemmän investointien kannattavuuden analysoinnissa.

5.2

Uuden kustannusmallin kuvaus

Investointi- ja kustannusmalli jakautuu kahteen eri alueeseen. Ensimmäisessä
puoliskossa voidaan laskea eristettyjen putkien kustannuksia ja toisessa osiossa
voidaan

tarkastella

investoinnin

kannattavuutta.

Eristettyjen

putkien

kustannuslaskennassa keskitytään eristemateriaaliin. Eristemateriaali kattaa tällä
hetkellä putken kustannuksista 10-30 prosenttia riippuen putken koosta. Eriste on
putken hyvyyden kannalta se tekijä, joka vaikuttaa putken myyntiin merkittävästi.
Kustannusmallin toisessa osiossa voidaan laskea investoinnin aiheuttamia
kustannuksia putkelle sekä investoinnin kannattavuutta. Joidenkin uusien
eristemateriaalien kohdalla joudutaan investoimaan kokonaan uuteen laitteeseen
tai päivittämään nykyistä laitteistoa. Kuvassa 4 on kuvattuna Excelillä rakennetun
kustannusmallin osiot sekä ideologia. Kuvassa vasemmalla sinisellä on tuotteiden
kustannuslaskenta ja oikealla punaisella on investointilaskenta.

Eristemateriaalin
kustannukset

Investointilaskelmat

Kustannukset

Elinkaarilaskelmat

Tuoteryhmän
kustannukset

Herkkyysanalyysi

Kuva 4: Kustannusmallin rakenne
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Eristemateriaalin

kustannukset

-kohdassa

on

tarkoituksena

suunnitella

eristemateriaalin kerrokset tuotteelle. Kun eristemateriaali on valittu, saadaan
kustannus eristekerrokselle sekä myös putken U-arvo. Kustannukset lasketaan
mallissa aina yhdelle metrille, koska ne myös myydään metrihintaisina. Liitteessä
1 ja 2 on lisätietoa Eristemateriaalin kustannukset -välilehdestä

Kustannukset-välilehdellä

kootaan

valitun

putken

kaikki

kustannukset.

Kustannukset on esitettynä yksityiskohtaisesti jokainen komponentti kerrallaan.
Välilehdellä nähdään, kuinka kustannukset jakautuvat suunnitellulle tuotteelle,
jolloin nähdään suurimmat tuotteen kustannuserät. Tällöin myös voidaan tutkia
kustannusten näkökulmasta ne tekijät joiden avulla voidaan vaikuttaa tuotteen
kokonaiskustannukseen.

Kustannukset-välilehdellä

voidaan

myös

verrata

kustannuksia samankokoiseen tuotteeseen, joka on tuotannossa. Myös U-arvoa
voidaan verrata samalla tavalla. Liitteessä 3 on kuva Kustannukset-välilehdestä.

Tuoteryhmän kustannukset -välilehdellä on tarkoituksena verrata tuotteita
keskenään

niin

kustannusten

kuin

U-arvonkin

näkökulmasta.

Jokaisen

tarkasteltavan tuotteen tiedot voidaan tallentaa automaattisesti, jotta tuotteita
voidaan verrata keskenään. Välilehdellä voidaan luoda Excelin makrojen avulla
automaattisia kaavioita, joista saadaan nopeasti kustannustiedot esimerkiksi
Power Point -esityksiin.

Kaavioihin saadaan tarpeellinen ja kompakti tieto

esimerkiksi yrityksen päättäjille esitys muodossa. Tuoteryhmän kustannukset
välilehdestä on lisätietoa liitteissä 4 ja 5.

Laskentajärjestelmässä

Investointilaskelmat

-välilehdellä

voidaan

syöttää

investointeihin liittyviä lukuja, kuten pääomantarve, jäännösarvo, vuotuiset
kustannukset, tuotot ja niin edelleen. Tällä työkalulla voidaan laskea investointien
aiheuttamat kustannukset putkille sekä laskea investointien kannattavuutta.
Tarkoituksena on, että laskentajärjestelmän käyttäjä selvittää tai ennustaa
parhaansa mukaan investointeihin liittyvät luvut, joista saadaan tietoa investoinnin
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kannattavuudesta.

Liitteessä

6

on

lisätietoa

investoinnin

nettotuottojen

laskemisesta.

Elinkaarilaskelmat-välilehdellä lasketaan syötetyistä tiedoista kustannukset
koneen koko elinkaaren ajalle. Kustannukset ja tuotot on ilmoitettuna jokaiselle
vuodelle

erikseen.

kustannusten

ja

Näiden

laskelmien

tuottojen

kehitystä

tarkoituksena
koneen

on

pitoajalla.

havainnollistaa
Investoinnin

elinkaarilaskelmista nähdään myös milloin hankittu kone maksaa itsenä takaisin
syötetyillä arvoilla. Tämän lisäksi investoinnin kannattavuuden tunnuslukuina
käytetään nykyarvoa, sisäistä korkoa sekä sijoitetun pääoman tuottoprosenttia.
Lisätietoa elinkaarilaskelmista on liitteessä 7.

Investointeja

voidaan

mallissa

analysoida

herkkyysanalyysin

avulla.

Herkkyysanalyysi on laskettu kolmelle eri mittarille, jotka mallissa ovat
nykyarvo, takaisinmaksuaika sekä uuden eristetyn putken kustannus yhdelle
metrille. Herkkyysanalyysit on rakennettu yhden muuttujan analyyseiksi, eli vain
yhtä lukua muutetaan kerrallaan. Herkkyysanalyysin tarkoitus on mallissa saada
tietoa siitä, jos kustannusten ennustus on mennyt hieman epätarkasti, jolloin
tiedetään mille välille mittarit asettuvat lukujen muuttuessa. Liitteessä 8 on
lisäinformaatiota herkkyysanalyysilaskelmista.

5.3

5.3.1

Tuotteiden kustannuslaskenta mallissa

Tuotteiden kustannusjakauma

Tuotteiden

kustannuslaskennassa

on

sovellettu

yrityksen

nykyistä

kustannuslaskentatapaa. Tämä johtuu siitä, että kustannuslaskentatapaa ei ole
järkevää muuttaa radikaalisti, koska tämän laskentamallin on tarkoituksena olla
osana tuotekehitystiimin tuotesuunnittelussa. Tässä mallissa voidaan kustannuksia
laskea yhdelle tuoteryhmälle. Tarkoituksena on havainnollistaa uusien tuotteiden
kustannukset mahdollisimman tarkasti, jotta tulokset voidaan esittää yrityksen
johtoportaalle ehdotuksena tulevaisuuden tuotteiksi. Tuotteisiin liittyvät resurssi-
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ja materiaalitiedot on saatu yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä, joita on
hyödynnetty mallia rakentaessa.

Valtaosa kustannuksista syntyvät yrityksen tuotteille materiaalikustannuksista. Yli
70

prosenttia

kustannuksista

syntyy

nimenomaan

materiaalin

käytöstä.

Kustannusjakauma tuotteilla vaihtelee koon mukaan. Materiaalikustannusten
osuus tuotteen kokonaiskustannuksista nousee aina mitä suurempi putki on
kokonaishalkaisijaltaan ja mitä suurempi on virtausputken halkaisija. Suurimmalla
virtausputki- ja kokonaishalkaisijalla materiaalikustannuksia on lähes 90
prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteiden kustannuksia alentaessa täytyy
vaikuttaa materiaalikustannuksiin, kuten putken eristeeseen. Eristemateriaalia
vaihtaessa on myös riskinä, että kustannukset nousevat kilpailijoihin nähden liian
suureksi, jolloin yrityksen kysyntä laskee. Taulukossa 3 on esitettynä tuotteiden
kustannuksia aiheuttavat komponentit kyseiselle tuoteryhmälle.

Taulukko 3: Mallissa käsiteltävien tuotteiden kustannuserät
Resurssikustannukset:

Materiaalikustannukset:

Työkustannukset

Eristemateriaali

Laitteen käyttökustannukset

Ulkokuori

Poistot

PEX-putki (virtausputki)

Kiinteät kustannukset

Kiristyskelmu
Sidontaliina
Lasikuituteippi
Polyeteeniteippi
Suojamuovi
Päätysuoja
Materiaalin hukka

Kuten taulukosta 3 huomataan, materiaalikustannusten puolella on enemmän
kustannuseriä kuin resurssikustannusten puolella. Materiaalikustannukset ovat
yrityksessä suuremmat kuin resurssikustannukset, koska materiaalikustannukset
aiheuttavat yli 70 % tuotteen kustannuksista. Materiaalikustannuksista kuitenkin
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suurimman osan kustannuksista aiheuttaa kolme erää, jotka ovat eristemateriaali,
ulkokuori ja PEX-putki. Näihin kolmeen komponenttiin vaikuttaminen aiheuttaa
eniten muutoksia kustannuksissa. Loput materiaalikustannuksista syntyy tuotteen
pakkaamisesta paitsi materiaalin hukka. Pakkausmateriaalit ovat kuitenkin melko
pieniä verrattuna kolmeen edellä mainittuun kustannuserään, joten niihin
vaikuttamalla ei saada suuria vaikutuksia tuotteen kokonaiskustannuksiin. Alla
olevissa kuvissa on tuotteiden kustannusjakaumat tällä hetkellä pienellä ja
suurella putkikoolla.

1,3 %

0,8 %

Työkustannukset

2,5 %

Laitteen käyttökustannukset

2,5 %

8,4 %
16,3 %

Poistot
Kiinteät kustannukset

14,1 %

Eristemateriaalit

23,1 %

Ulkokuori
Virtausputki (PEX-putki)

31,2 %

Pakkausmateriaalit
Scrap

Kuva 5: Pienen putkikoon kustannusjakauma

0,8 %

1,0 %

2,7 % 0,8 %

0,8 %

Työkustannukset
4,5 %

10,5 %

Laitteen käyttökustannukset
Poistot
Kiinteät kustannukset

9,9 %

Eristemateriaalit
Ulkokuori

69,0 %

Virtausputki (PEX-putki)
Pakkausmateriaalit
Scrap

Kuva 6: Suuren putkikoon kustannusjakauma
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Jos

halutaan

pienentää

eristemateriaaliin,

eristettyjen

putkien

kustannuksia

vaikuttamalla

pienemmällä putkikoolla voidaan suhteellisesti

alentaa

kustannuksia enemmän kuin suuremmalla putkikoolla. Pelkästään kustannusten
alentaminen ei ole tässä tapauksessa kannattavaa, koska kustannuksia alentamalla
tulee myös saada mahdollisimman hyvät lämmönsiirto-ominaisuudet eli
mahdollisimman

alhainen

vaihtoehtomateriaaleja,

joita

U-arvo.
voitaisiin

Tällä

hetkellä

käyttää

on

eristeenä,

jo
mutta

erilaisia
niiden

kustannukset nousevat liian paljon verrattuna siihen saatavaan hyötyyn.
Tarkoituksena on löytää hyöty-kustannussuhteeltaan paras materiaalivaihtoehto.

5.3.2

Tuoteryhmän määrittely ja kustannustiedot

Tässä kustannuslaskentamallissa tuoteryhmäksi valittiin putket, jotka sisältävät
yhden virtausputken. Tämä johtuu siitä, että näille putkille on yksinkertaisinta
laskea lämmönsiirtoarvoja. Lämmönsiirtoarvot ovat yritykselle yhtä lailla
tärkeässä roolissa kuin kustannuksetkin. Myöhemmin Excelillä toteutettu
laskentamalli voidaan laajentaa myös kaksi putkea sisältäville tuotteille.

Tarvittavat kustannustiedot malliin saatiin ensin haastattelemalla yrityksen
controllereita. Kustannustenlaskentaan tarvittavat tiedot saatiin kerättyä yrityksen
toiminnanohjausjärjestelmästä

controllereiden

avulla.

Kustannustiedot

on

tallennettu Excel-laskentajärjestelmässä data välilehdille, joista kustannukset
lasketaan automaattisesti eri valintojen perusteella. Kohdistusperiaatteena on
käytetty samaa menetelmää kuin yrityksessä on ennenkin käytetty. Taulukossa 4
on esitettynä kustannusten kohdistusperiaatteet tuotteille. Dataan voi helposti itse
muuttaa tietoja tai lisätä tietoja, jotta voidaan laskea kustannuksia halutessaan
muillekin tuotteille.
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Taulukko 4: Kustannusten kohdistusperiaate
Kustannuksen aiheuttaja

Kohdistustapa

Resurssikustannukset:
Työkustannukset
Laitteen käyttökustannukset
Poistot
Kiinteät kustannukset

Tuntihinta (e/h)
Tuntihinta (e/h)
Tuntihinta (e/h); laitteen käyttötunnit
Tuntihinta (e/h); laitteen käyttötunnit

Materiaalikustannukset:
Eristemateriaali
Ulkokuori
PEX-putki (virtausputki)
PEX-putki yk-lisä
Kiristyskelmu
Sidontaliina
Lasikuituteippi
Polyeteeniteippi
Suojamuovi
Putkikelan päätysuoja
Putkikelan päätysuoja yk-lisä
Materiaalihukka

Käytetyt kilomäärät / Käytetyt neliömäärät
Käytetyt kilomäärät
Käytetyt metrit
Prosentteina PEX-putken kustannuksesta
Käytetyt kilomäärät
Käytetyt metrit
Käytetyt kappaleet
Käytetyt kappaleet
Käytetyt neliömäärät
Kappalemäärä
Prosentteina päätysuojan kustannuksesta
Prosentteina tuotteiden kustannuksista

5.3.3

Uuden eristemateriaalin kustannusten määrittäminen

Eristemateriaalin kustannusten arvioiminen on tehty niin, että laskentajärjestelmän
käyttäjä pystyy itse suunnittelemaan eristekerroksensa putken ympärille. Ensiksi
on valittava tuote, jolle halutaan tehdä muutoksia ja tämän jälkeen valitaan
eristemateriaalit eri kerroksiin ja kerroksien paksuudet. Valintojen perusteella
laskentajärjestelmä hakee esisyötetystä datasta, jonka jälkeen malli laskee
kustannukset tuotteelle valituilla parametreilla. Kustannukset saadaan putken
mittojen perusteella sekä eristemateriaalin kilo- tai neliöhinnalla. Kilot lasketaan
eristekerroksen tiheyden ja tilavuuden perusteella. Tämän jälkeen kilomäärä
kerrotaan kilohinnalla, jolloin saadaan eristekerroksen kustannus. Eristeiden
tiheydet ovat valmistajan antamia tietoja. Eristeiden tiheydet todellisuudessa
vaihtelevat tietyllä välillä, mutta tämä ei merkittävästi vaikuta tuotteiden
kustannuksiin, mutta jos tiheys vaihtelee paljon, se voi vaikuttaa putken
eristävyyteen. Eristeen pinta-ala puolestaan lasketaan eri eristekerroksien säteiden
ja pituuden avulla, jonka jälkeen se voidaan kertoa neliöhinnalla. Eristeiden
kustannuksia voidaan laskea mallilla myös, jos halutaan tehdä samasta putkesta
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halkaisijaltaan isompi versio. Mallissa halkaisija voidaan suurentaa seuraavaan
kokoluokkaan. Tällöin eristettä mahtuu enemmän putken sisälle, jolloin myös
lämmöneristävyys paranee. Suurempi halkaisija lisää myös muita kustannuksia,
kuten työvoimakustannuksia, laitekustannuksia ja muita materiaalikustannuksia.

Kustannuslaskennan ohella eristekerroksille lasketaan U-arvo, joka kertoo
eristekerrosten lämmönsiirtymisestä eristeen läpi. Tässä tapauksessa halutaan
mahdollisimman alhainen U-arvo. Tuotteille on asetettu standardien perusteella
tavoite arvot. U-arvon laskentaan tarvitaan eristekerroksen paksuus, säteet sekä
lambda-arvo.

U-arvon

laskennassa

täytyy

laskea

ensin

eristyskerroksen

lämpöresistanssi R (kaava 4). U-arvo on lämpöresistanssin käänteisluku. Uarvoon vaikuttaa eniten materiaalille ominainen arvo eli lambda-arvo. Tämä
tarkoittaa silloin sitä, että parempaa lämmöneristävyyttä tavoiteltaessa on
vaihdettava

materiaalia.

Materiaalin

valintaan

liittyy

vielä

sen

jäykkyysominaisuus, jota täytyy myös tarkastella materiaalivalintoja tehtäessä.
Eristeiden jäykkyysominaisuuksien laskenta on kuitenkin jätetty tarkastelun
ulkopuolelle tässä mallissa. Eristemateriaalin kustannusten ja U-arvon laskennasta
on esitetty lisätietoa liitteessä 1 ja 2.

5.3.4

Muiden kustannuserien laskenta ja analysointi

Muiden kustannuserien laskenta perustuu siihen, miten eristemateriaalit on valittu
ja mikä on putken kokoluokka. Näiden tietojen perusteella data haetaan muilta
välilehdiltä ja kustannukset lasketaan toisella välilehdellä. Data välilehdeltä
tarvitaan tiedot jokaisen kustannuserän käyttömääristä. Käyttömäärät kerrotaan
käyttömäärien hinnoilla, jotka ovat euroa per kilo, metri, kappale tai tunti. Kahden
materiaalin

kohdalla

on

myös

yleiskustannuslisät,

jotka

lasketaan

prosenttiosuuksina kustannuserän hinnasta.

Laskentajärjestelmässä

kaikki

kustannukset

ovat

koottuna

Kustannukset-

välilehdelle. Jokainen kustannuserä on esitettynä erikseen, jotta voidaan tarkkaan
hahmottaa,

mistä

tarkalleen

kustannukset

syntyvät.

Tällöin

voidaan
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tulevaisuudessa pyrkiä vaikuttamaan näihin kustannuksiin eri tavoilla, jos sille on
tarvetta. Kustannusten analysoinnin avuksi tuloksista saadaan myös kaavioita.
Välilehdelle on myös koottuna suunnitellun putken U-arvo sekä nykyisen tuotetun
putken U-arvo ja tavoitearvo, jotta lämmönsiirto-ominaisuuksia voidaan
tarkastella paremmin. Liitteessä 3 on kuva kustannusten rakenteesta.

Suunnitellun tuotteen kustannukset sekä U-arvot voidaan tallentaa toiselle
välilehdelle, jossa voidaan tarkastella tuloksia tuoteryhmänä. Tarkastelu voidaan
myös tehdä yhdelle tuotteelle, jolle on tehty erilaisia kombinaatioita. Tällöin
nähdään, mikä tuote on paras vaihtoehto kustannusten ja saadun hyödyn
perusteella. Tallennetuista tiedoista voidaan Exceliin tehtyjen makrojen avulla
tehdä automaattisesti kaavioita, jotta kaavioiden tekemiseen ei kulu aikaa.
Kaavioita voi tarvittaessa muokata tai tehdä kokonaan itse tallennetuista tiedoista.
Välilehdellä lasketaan myös makrojen avulla automaattisesti, kuinka paljon
kustannukset ovat laskeneet tai nousseet ja kuinka paljon U-arvo on noussut/
laskenut prosentuaalisesti. Näin saadaan parempi kuva siitä, kuinka hyvä
suunniteltu tuote on kustannusten ja lämmönsiirto-ominaisuuksien perusteella.
Liitteessä 4 ja 5 on kuva tallennetuista kustannustiedoista ja U-arvoista.

5.4

Kustannusmallin investointilaskenta

Mallin toisena osiona on investointilaskenta, jolla voidaan laskea investoinnin
kannattavuutta. Investointilaskenta on lisätty laskentajärjestelmään, koska uudet
materiaalit saattavat tarvita kokonaan uuden laitteiston tai päivityksen nykyiseen
laitteistoon. Laskentajärjestelmä on toteutettu niin, että luvut syötetään itse
manuaalisesti ja tämän jälkeen laskenta tapahtuu automaattisesti. Alla olevassa
taulukossa 5 on kuvattu kustannuserät, joita mallissa käytetään. Kustannuserät on
suunniteltu kohde yrityksen kustannuserien mukaan.
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Taulukko 5: Investointilaskennan kustannuserät
Hankkeen pääoman tarve

Suunnittelu
Koneen hankintahinta
Asennustyöt
Sähköistys
Koulutus
Varaosat
Muutostyöt (kuten tilan raivaus)
Koeajot
Kustannusten ylitysvaraus
Vuotuiset käyttökustannukset

Ylläpitokustannukset
Koneen vuotuiset energiakustannukset
Muut kustannukset
Kertaluontoiset kustannukset

Suuremmat huollot

Investoinnista aiheutuvat kustannukset on jaettu kolmeen osa-alueeseen, hankkeen
pääoman

tarpeeseen,

vuotuisiin

käyttökustannuksiin

ja

kertaluontoisiin

kustannuksiin. Pääomakustannukset sijoittuvat ensimmäiselle vuodelle, vuotuiset
käyttökustannukset ovat joka vuosi maksettavia kustannuksia ja kertaluontoiset
kustannukset ovat kustannuksia joita kertyy esimerkiksi viiden vuoden välein.
Hankkeen pääoman tarpeen kustannuseristä on jätetty käyttöpääoman tarve
huomioimatta, koska käyttöpääoman tarpeen määrittäminen olisi monessa
investointivaihtoehdossa työlästä. Käyttöpääoman tarpeen määrän on tarkoitus
laskea myöhemmässä vaiheessa, kun investointiprojektissa on päästy pidemmälle.
Tämän tekee erikseen yrityksessä investoinneista vastaava ryhmä.

Investoinnin seurauksena tuottojen oletetaan lisääntyvän. Tässä mallissa tuotot
saadaan arvioidusta tuottojen lisääntymisestä. Myyntituotot lasketaan niin, että
vuotuinen oletettu myyntimäärä vuodessa kerrotaan kaikkien myytyjen putkien
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painotetulla hinnalla. Painotettu hinta saadaan edellisen vuoden myynneistä.
Vuoden nettotuotot saadaan, kun myyntituotot kerrotaan putkien keskimääräisellä
kateprosentilla. Investoinnin seurauksena tuleva tulojen lisääntyminen saadaan
kun edellisten vuosien myyntimäärien nettotuotot vähennetään tulevaisuuden
oletetun myyntimäärän nettotuotoista. Vuotuiset myyntimäärät arvioidaan
keskimääräisenä pitoajalle. Liitteessä 6 on kuva tuottojen laskentamenetelmästä.

Laskentakorko lasketaan WACC:n (Weighted Average Cost of Capital) avulla.
Vieraan pääoman korolla painoarvo on 0,7 ja omalla pääomalla 0,3.
Laskentajärjestelmän käyttäjä voi itse valita korkoprosentit omalle ja vieraalle
pääomalle. Tämä johtuu siitä, että joillakin investoinneilla on suuremmat riskit
kuin toisissa. Riskin suurentuessa laskentakorkokannankin tulee olla suurempi.
Laskentajärjestelmässä pitoajaksi voi valita enintään 30 vuotta, mutta yrityksessä
investointien pitoaika rajoittuu yleensä alle 30 vuoteen, joten pidempää pitoaikaa
ei tarvitse. Pitoaikaa voi laskentajärjestelmässä pidentääkin, jos sille on
tulevaisuudessa tarvetta. Investointilaskelmissa mukana on myös jäännösarvo, jos
esimerkiksi laite myydään eteenpäin pitoajan lopussa. Jäännösarvo merkitään
tuottona pitoajan viimeiselle vuodelle. Pitkällä pitoajalla kuitenkin laitteella
todennäköisesti ei ole jäännösarvoa.

Investointilaskelmien

yhteydessä

hyödynnetään

elinkaarilaskennanteoriaa.

Pitoajan jokaiselle pitovuodelle arvioidaan syötetyillä arvoilla kustannukset sekä
tuotot. Kertaluonteiset kustannukset sijoittuvat elinkaarilaskelmissa sille vuodelle
mille ne on tarkoitettu ja mahdollinen jäännösarvo pitoajan viimeiselle vuodelle.
Vuoden tulos saadaan vähentämällä kustannukset vuoden tuotoista. Investoinnin
kustannus sijoittuu nollavuodelle, jolloin ei synny vielä vuotuisia kustannuksia tai
tuottoja. Tuloksesta lasketaan kumulatiivinen kassavirta lähtien nollavuodesta eli
hankkeen pääoman tarpeen määrästä, joka merkitään miinusmerkkisenä.
Hankkeen kassavirta diskontataan myös nykyhetkeen laskentakoron avulla, jolloin
mukana on myös pääoman kustannus. Tällöin saadaan parempi kuva investoinnin
kokonaiskannattavuudesta. Hankkeen nykyarvo on kumulatiivisen nykyarvon
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viimeisen

pitovuoden

arvo.

Liitteessä

7

on

kuva

elinkaarilaskennan

laskentarakenteesta.

5.5

Investointilaskelmien analysointi

Investointilaskelmien

analysoinnissa

käytetään

muutamia

yleisempiä

tunnuslukuja. Yrityksellä investointien analysoinnissa käytetään pääsääntöisesti
nykyarvoa ja takaisinmaksuaikaa. Yrityksen takaisinmaksuajan takarajaksi on
asetettu 10 vuotta, mutta mieluiten alle sen. Alla olevassa taulukossa on kaikki
tunnusluvut, joita tässä mallissa käytetään investointien kannattavuuden
analysointiin. Taulukossa on myös rajoitukset tunnusluvuille, mitä tunnuslukujen
arvot tulee olla.

Taulukko 6: Investointilaskennan tunnusluvut
Tunnusluku

Rajoitukset

Annuiteetti; Metrikustannus

Metrikustannus

tuotteille,

niin

että

investointi on maksettu 10 vuodessa
Nykyarvo

Nykyarvo

>

0

kymmenen

vuoden

pitoajalla
Takaisinmaksuaika

Takaisinmaksuaika tulee olla < 10 vuotta

Sisäinen korko

Sisäinen korko > laskentakorko

ROI

Hyvä ROI > 10 %

Annuiteetin avulla lasketaan kymmenen vuoden pitoajalla vuotuinen tuottojen
lisäys. Tuottojen lisäyksen vuodessa tulee olla vähintään annuiteetin verran, jotta
investointi maksaa itsensä takaisin tasan kymmenessä vuodessa. Metrikustannus
saadaan kun jaetaan annuiteetti vuotuisella myyntimäärällä. Tässä tapauksessa on
kuitenkin asetettu pitoajaksi kymmenen vuotta, jotta nähdään metrikustannus
kymmenen vuoden takaisinmaksuajalla. Taulukossa 7 on havainnollistettu, kuinka
metrikustannus lasketaan esimerkkiarvoilla. Myyntimääränä esimerkissä on
miljoona metriä ja 9,4 % laskentakorko.
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Taulukko 7: Metrikustannus yhdelle metrille
Annuiteetti
Annuiteettitekijä
Investointi
Jäännösarvo
Jäännösarvon nykyarvo
Annuiteetti

1 333
120
48
203

Investointikustannus yhdelle metrille

0,159
333 €
000 €
866 €
683 €

0,204 €

Nykyarvon tulee olla 10 vuoden pitoajalla suurempi kuin nolla. Jos
takaisinmaksuajan rajaksi on esitetty 10 vuotta, silloin nykyarvon kymmenen
vuoden aikana tulee olla suurempi kuin nolla. Yleinen sääntö sisäiselle korolle on
se, että sisäisen koron tulee olla suurempi kuin laskentakorko. Yrityksessä ei ole
erikseen määritelty, kuinka suuri sisäisen koron tulee olla. Sama pätee myös
sijoitetun pääoman tuottoprosentille (ROI, Return on Investment). Yleisenä
sääntönä kuitenkin on, että hyvän sijoituksen rajana on 10 prosenttia. Rajat
tietenkin riippuvat siitä, kuinka ROI lasketaan yrityksessä. Tässä mallissa ROI
lasketaan vuoden tuotot vähennettynä vuotuisilla tasapoistoilla. Tämä jaetaan
keskimääräisen sijoitetun pääoman ja jäännösarvon summalla. Kaikki tunnusluvut
paitsi annuiteetti lasketaan elinkaarilaskelmien avulla.

Kustannusmallissa
kannattavuuden

käytetään

tarkastelussa.

herkkyysanalyysejä,

jossa

myös

herkkyysanalyysiä

Herkkyysanalyysit
vain

yksi

ovat

muuttuja

yhden

muuttuu

investointien
muuttujan
kerrallaan.

Herkkyysanalyysit lasketaan kolmelle eri arvolle, jotka ovat tärkeimpiä yritykselle
ja nämä ovat nykyarvo, takaisinmaksuaika ja kustannus yhdelle metrille.
Muuttujat analyyseissä ovat investointikustannus, nettotuotot ja laskentakorko.
Ennen herkkyysanalyysin rakentamista kustannusmalliin selvitettiin mitkä
muuttujat aiheuttavat eniten vaihtelua tunnuslukuihin, jonka tuloksena valittiin
nämä kolme muuttujaa herkkyysanalyysitarkasteluun.

63

Herkkyysanalyysin vaihteluvälinä on +20 % ja -20 %. Tällä vaihteluvälillä
saadaan tarpeeksi suuret vaihtelut tunnusluvuissa, jolloin saadaan myös tarpeeksi
vaihtelua sisältävät kuvaajat. Muuttujia muutetaan viiden prosenttiyksikön välein.
Esimerkiksi investointia muutetaan ensin +5 % sitten +10 % ja niin edelleen.
Sama tehdään myös negatiiviseen suuntaan. Jokaisen muuttujan muutokseen
tarvitaan, että investointilaskenta tapahtuu uudestaan laskentajärjestelmässä.
Tällöin saadaan tunnusluvut talteen. Herkkyysanalyysin arvot mallissa lasketaan
aina automaattisesti, jotta käyttäjän ei tarvitse kuluttaa aikaa ja vaivaa
herkkyysanalyysien

tekoon.

Analyysissä

investointilaskelmat

joudutaan

laskemaan yhteensä 27 kertaa uudestaan, joten aina uudestaan tehtynä se veisi
työaikaa huomattavasti. Tämä laskentaongelma on ratkaistu hyödyntäen Excelin
VBA – ohjelmointia (Visual Basics for Applications) ja makroja, jolloin laskenta
on helppo tehdä uudestaan päivittämällä herkkyysanalyysitaulukko napin
painalluksella. Liitteessä 8 on kuva herkkyysanalyysissä lasketuista arvoista
esimerkkiarvoilla. Taulukkoa luetaan niin, että ylimmässä Arvot-taulukossa on
muuttujien arvot eri muutoksilla. Esimerkiksi, kun investointi muuttuu -5 %,
luetaan tämän muutoksen aiheuttamat tunnuslukuarvot samasta kohtaa muista
taulukoista.

5.6

5.6.1

Case: Uuden eristeen kustannusvaikutukset

Putkituotteiden kustannukset

Yrityksen tämän hetkinen tilanne vaatii muutoksia tuotteisiin, jotta voidaan
säilyttää

kilpailijoihin

nähden

hyvä

kilpailukyky.

Yhtenä

vaihtoehtona

tuotesuunnittelussa on lisätä Materiaali X:ää (X) putkien eristeeksi. Yrityksellä on
olemassa myös muita vaihtoehtoja eristemateriaaliksi, mutta tällä hetkellä
tarkastelun kohteena on X. Tarkoituksena ei ole vaihtaa materiaalia X:ksi
kokonaan vaan ottaa X yhdeksi osaksi eristettä. X on materiaalina paljon
eristävämpää kuin tämän hetkinen materiaali. Materiaali on lambda arvoltaan noin
kolmasosan pienempi kuin nykyinen eristemateriaali. X on myös hintatasoltaan
hyvin samaa luokkaa kuin nykyinen eristemateriaali. Ongelmia kyseisessä
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materiaalissa kuitenkin on esimerkiksi sen jäykkyys. Yrityksen myyntivalttina
tällä hetkellä on putken joustavuus, jota ei haluta menettää materiaalia
vaihdettaessa.

Nyt kustannusmallia testataan tähän tilanteeseen perustuen. Kustannusmallilla
lasketaan kustannukset uudelle suunnitelluille tuotteille ja verrataan näitä
kustannuksia nykyään myynnissä oleviin putkiin. Kuten edellä on jo mainittu,
kustannukset lasketaan yhdelle tuoteryhmälle. Tässä tuoteryhmässä on tällä
hetkellä

kahdeksan

kustannusvaikutukset.

erikokoista

tuotetta,

Kustannusmallin

joille

testauksessa

kaikille

lasketaan

käytetään

nykyisen

materiaalin tilalla 15 mm X materiaalia ja loput materiaalista jätetään samaksi.
Tällöin eriste sisältää kahta eri materiaalia. Ulkokuoren halkaisijaa suurennetaan
samalla jokaisella putkikoolla yhtä luokkaa suuremmaksi. X sijoitetaan
ensimmäisenä kerroksena heti virtausputkeen kiinni. Näin se olisi myös
tuotannollisesti

tehtävä,

koska

X

materiaalia

tulee

eristeeksi

silloin

mahdollisimman vähän, jolloin jäykkyys ei kasva niin suureksi. Myös
lämmöneristävyyden kannalta paras eriste on laitettava mahdollisimman lähelle
virtausputkea, jolloin lämpö ei pääse karkaamaan virtausputkesta niin helposti.
Kuvissa 7 ja 8 on pienen ja suuren putkikoon kustannusjakaumat, kun eristeeksi
lisätään 15 mm X materiaalia ja putkikokoa kasvatetaan yhtä luokkaa
suuremmaksi.

1,1 %

0,8 %
6,6 %

2,0 %
1,9 %

12,8 %

Työkustannukset
Laitteen käyttökustannukset

11,1 %

Poistot
Kiinteät kustannukset
Eristemateriaalit

24,6 %

Ulkokuori

39,2 %

Virtausputki (PEX-putki)
Pakkausmateriaalit
Scrap

Kuva 7: Pienen putkikoon kustannusjakauma uudella eristeellä
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1,0 %

1,3 %

2,8 %

0,8 %

0,8 %
4,4 %
Työkustannukset
Laitteen käyttökustannukset

18,2 %

Poistot
Kiinteät kustannukset
Eristemateriaalit

56,4 %

Ulkokuori

14,5 %

Virtausputki (PEX-putki)
Pakkausmateriaalit
Scrap

Kuva 8: Suuren putkikoon kustannusjakauma uudella eristeellä

Pienemmässä virtausputkikoossa on nyt 175 mm kokonaishalkaisija, kun se on
nykyään 140 mm. Suuressa virtausputkikossa puolestaan on nyt 250 mm
kokonaishalkaisija, kun se on nykyään 200 mm. 250 mm kuorikokoa ei tällä
hetkellä valmisteta ollenkaan, mutta se on mahdollista nykyisellä laitteistolla.
Kuvista 7 ja 8 huomataan, että eristeen osuus kokonaiskustannuksista on noussut
huomattavasti verrattuna nykyiseen tilanteeseen kuvissa 5 ja 6. Eristeen
kustannusten osuuden kasvu oli oletettavaa, koska materiaalia kuluu nyt
enemmän. Myös ulkokuoren osuus on kasvanut lievästi, koska ulkokuoreen
tarvitaan enemmän materiaalia. Resurssikustannusten osuus on pysyt suurin
piirtein samana, koska ne eivät kasva suhteellisesti yhtä paljoa kuorikoon
kasvaessa. Työmäärä ei lisäänny paljoa johtuen siitä, että laite tekee lähes saman
työn oli kuorikoko pieni tai suuri. Silloin resurssikustannusten määrä on
suhteellisesti isompi pienemmällä kuorikoolla, jossa materiaalin tarve on
pienempi. Seuraavaksi tarkastellaan, kuinka kokonaiskustannukset käyttäytyvät
kun kyseisiä muutoksia tehdään. Kuvassa 9 on kustannusvertailua nykyisen ja
uuden suunnitellun tuotteen välillä. Kuvassa putket ovat vasemmalta oikealle
pienemmästä suurempaan. Suluissa olevat luvut ovat virtausputken halkaisija ja
kokonaishalkaisija.
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Kuva 9: Kustannusvertailu nykyisen ja uuden tuotteen välillä

Kuten kuvasta 9 huomataan, uuden tuotteen kustannukset nousevat pienemmillä
putkilla vähemmän kuin suuremmilla putkilla. 250 mm ulkohalkaisijan omaavien
putkien, eli kolme viimeisintä tuotetta kuvassa, kustannukset nousevat
suhteellisesti enemmän. Tämä johtuu siitä, että ulkokuoren koko näillä tuotteilla
kasvaa suhteellisesti enemmän kuin pienemmillä tuotteilla. Tästä syystä myös
uusien tuotteiden kustannusten käyrä tekee hyppäyksen ylöspäin. Seuraavaksi
tarkastellaan, kuinka lämmönsiirto-ominaisuudet eli U-arvo reagoi tehtyyn
muutokseen kuvassa 10.

Kuva 10: U-arvon muutos uusilla tuotteilla
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Uudella tuotesuunnittelulla kustannukset nousevat, mutta siitä saatava hyöty on
suuri. Kuvassa vihreällä nähdään tämän hetkinen ja punaisella tavoite U-arvo
johon mahdollisimman lähelle pyritään. Tällä tuotesuunnittelulla saadaan
positiivinen muutos U-arvoon kun taas kustannuksia voidaan pitää negatiivisena
muutoksena. Sininen viiva kuvassa kuvaa uuden suunnitellun tuotteen U-arvo,
joka tulee saada mahdollisimman lähelle punaista viivaa tai sen alle. Kuvassa
suuremmissa putkissa sinisen viivan kulmakerroin loivenee vihreään viivaan
verrattuna. Tällöin suurempien putkien U-arvot tippuvat suhteellisesti enemmän
pienempiin verrattuna. Tämä johtuu samasta syystä kuin edellä eli 250 mm
halkaisijaltaan oleviin tuotteisiin saadaan suhteellisesti enemmän eristettä kuin
pienempiin. Tämän vuoksi uudet U-arvot tekevät pienen notkahduksen kuvassa.

Tavoitteena yrityksellä on saada suurempien putkikokojen U-arvoa alaspäin.
Suunnitellulla eristerakenteella myös suurempien putkien U-arvo saadaan
huomattavan paljon alemmaksi. Pienemmillä putkilla U-arvo laskee reilusti alle
tavoitteen, jolloin kustannusten näkökulmasta vähäisemmälläkin muutoksella
päästään tavoitteeseen niin, etteivät kustannukset nouse merkittävästi. Isoimmissa
putkissa vastaan tulee niiden hinta. Suuremmat putket ovat jo valmiiksi hintavia,
joten kustannusten nousua tulee välttää niin, etteivät kustannukset nouse liikaa.
Kuvassa 11 on kuvattu muutokset kustannuksissa ja U-arvoissa prosentuaalisesti.

Kuva 11: Kustannusten ja U-arvon prosentuaalinen muutos
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Yllä olevassa kuvassa sinisellä on kustannusten muutos putkikohtaisesti
verrattuna nykyiseen putkeen, jossa ei ole X eristettä ja on kooltaan pienempi.
Punaisella on U-arvon muutos verrattuna myös nykyiseen putkeen. Kustannukset
nousisivat tällä eristesuunnittelulla reilusti, mutta asiakkaan kannalta on kuitenkin
hyvä, että nyt he säästäisivät energiakustannuksissa pienemmän lämpöhäviön
vuoksi. Tärkeää yritykselle on saada isompien putkien U-arvo selkeästi
pienemmäksi, koska ne ovat kaukana tavoite arvoista. Tällä suunnittelulla
suurimmalla putkella saadaan lähes 40 % parannus U-arvoon. Pienemmillä
putkilla U-arvon parannus on noin 30 % ja kustannukset nousevat noin 25 %.
Kuvasta 10 nähdään, että U-arvo on jo lähellä tavoitearvoa, joten eristeen
parannuksen tarve ei ole suuri. Tästä voidaan päätellä, että kustannusten nousu
tässä tapauksessa ei ole perusteellista. Jokaiselle putkikoolle on löydettävä niille
optimaalinen eristyssuunnittelu hyöty-kustannus -suhteen näkökulmasta, jotta
päästää mahdollisimman lähelle tavoitearvoa. Tämä tapa suosii enemmän
suurempia putkia kuin pienempiä. Kuitenkin eristeet tulee suunnitella siten, että
ne olisivat tuotannollisesti samankaltaisia. Muuten resurssikustannukset nousevat,
jos putkien eristykset ovat erilaisia.

5.6.2

Uuden eristeen vaatima investointihanke

Materiaalia X sisältävä tuote vaatii yritykselle myös laiteinvestoinnin, koska tällä
hetkellä ei ole laitetta X:n valmistukseen. Laiteinvestointi lisää myös tuotteiden
kustannuksia. Taulukossa 8 on listattu investointilaskelmissa käytetyt luvut. Nämä
luvut eivät ole tarkkoja vaan suuntaa antavia lukuja.
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Taulukko 8: Kustannusmallin testaamiseen käytetyt arvot
Hankkeen pääoman tarve

1 358 000 e

Vuotuiset käyttökustannukset

60 000 e

Kertaluontoiset kustannukset

20 000 e (6 vuoden välein)

Nettotuotot

324 452 e

Laskentakorko

9,4 %

Pitoaika

10 vuotta

Jäännösarvo

50 000 e

Hankkeen pääoman tarve on näissä laskelmissa 1,36 miljoonaa, joka on hinta
laiteinvestoinnille. Vuotuiset käyttökustannukset on arvioitu nykyisten laitteiden
ylläpitokustannuksien perusteella. Käyttökustannuksiin on arvioitu myös nykyisen
laitteen käyttöasteen ja tulevan laitteen energiankäytöstä energiakustannusten
lisäys. Laitteiden mekaanisuuden takia vuotuiset käyttökustannukset eivät ole
kovin suuret. Kertaluontoisia kustannuksia ovat esimerkiksi äkilliset huollot, jos
laiteesta hajoaa osa, joka pysäyttää tuotannon. Tarkkoja kustannuksia tältä osin ei
voida tietää ja sitä milloin ne tapahtuvat. Näissä laskelmissa on oletettu, että
äkillisiä menoja voi tapahtua 6 vuoden välein. Nettotuotot on saatu kun on
arvioitu putken myynnin kasvavan keskimäärin tällä operaatiolla noin 20 %
vuoden 2013 myynnistä eli miljoonaan metriin. Laskentakorko on WACC oman
ja vieraan pääoman koroista. Pitoajaksi on oletettu 10 vuotta, vaikka erittäin
mekaanisen laitteen käyttöikä voi olla jopa yli 30 vuotta. Jäännösarvoa ei yleensä
ole tämän tyyppisissä laitteissa, koska laitteen käyttöikä on niin pitkä. Tässä
laskelmassa

jäännösarvo

on

kuitenkin

otettu

mukaan,

jotta

nähdään

kustannusmallin toimivuus kokonaisuudessaan. Seuraavassa taulukossa 9 on
tulokset kyseisillä arvoilla.
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Taulukko 9: Investointilaskelmien tulokset
Tunnusluku

Tulos

Annuiteetti

212 115 e; 0,212 e/m

Nettonykyarvo

318 379 e

Takaisinmaksuaika

7,44 vuotta

Sisäinen korko

14,48 %

ROI

16,52 %

Pitoajaksi on valittu kymmenen vuotta siitä syystä, että poistot tehdään 10
vuodessa ja takaisinmaksuaika tulee olla alle 10 vuotta. Näin saadaan
metrikustannus putkelle, jolla tämä voidaan kattaa. Nyt annuiteetin perusteella
yhden metrin kustannukseksi tulisi 0,212 euroa kun myynti on miljoona metriä.
Eli tämä on kustannus sille, että investointi on maksettu tasan 10 vuodessa.
Annuiteetti on myös tässä tapauksessa pienempi kuin nettotuotot, jolloin
investointia voidaan pitää kannattavana. Nykyarvo on reilusti yli 0, joten
nykyarvon osalta investointi täyttää kannattavuuden kriteerit. Samoin myös
takaisinmaksuaika on alle 10 vuotta. Sisäinen korko on suurempi kuin
laskentakorko, joten sen osalta investointia voidaan pitää kannattavana. ROI:n
arvo on yli 15 %, jolloin investointia voidaan pitää erinomaisena sijoituksena.

Seuraavaksi tarkastellaan miten asetetut arvot vaihtelevat eli kuinka herkkä
investointi on muutoksille. Herkkyysanalyysit on laadittu tässä kustannusmallissa
nykyarvolle,

takaisinmaksuajalle

ja

kustannukselle

yhdelle

metrille

eli

annuiteetille. Ensimmäisenä tarkastellaan kuvassa 12 nykyarvon käyttäytymistä
muutoksille.
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Kuva 12: Nykyarvon herkkyysanalyysi

Herkkyysanalyysistä huomataan, että nettotuoton muutokset aiheuttavat eniten
muutoksia nykyarvossa, koska sen kulmakerroin on suurin. Nykyarvo vaihtelee
nettotuoton suoralla yli puolen miljoonan vaihteluvälillä. Seuraavaksi eniten
herkkyyttä aiheuttaa hankkeen pääoman tarve. Investointi ei aiheuta niin suuria
muutoksia nykyarvossa kuin nettotuotot. Laskentakoron muutokset aiheuttavat
herkkyysanalyysin mukaan vähiten muutoksia nykyarvossa. Jos laskentakoron
lähtöarvo olisi suurempi, se aiheuttaisi suurempia muutoksia nykyarvossa. Näillä
luvuilla kuitenkin investointi olisi kannattava paitsi, jos nettotuottojen määrä
laskee miinus 20 prosenttia. Nykyarvo ei kuitenkaan laske merkittävästi alle
nollan, mutta nykyarvon aleneminen tulee ottaa huomioon päätöksenteossa.
Seuraavaksi kuvassa 13 on takaisinmaksuajan herkkyysanalyysi.

Kuva 13: Takaisinmaksuajan herkkyysanalyysi
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Myös takaisinmaksuajan herkkyyteen vaikuttaa eniten nettotuottojen määrä.
Kuviosta voidaan päätellä, että nettotuottojen vähentyminen aiheuttaa nopean
lähestymisen kohti 10 vuoden takaisinmaksuaikaa. Yrityksellä 10 vuoden
takaisinmaksuaika on ehdoton raja investoinnin toteutumiselle, joten jo 5 %
vähentyminen nettotuotossa on huono. Investoinnin takaisinmaksuaika halutaan
yleensä viiteen vuoteen. Kohdassa -20 % takaisinmaksuaika on yli 10 vuotta.
Tästä syystä kuvaaja tekee jyrkän laskun nolla vuoteen. Jos nettotuotot ovat
vähemmän kuin alkuperäinen arvo, niin investointia voidaan pitää melko
riskialttiina verraten yrityksen investoinnin kriteereihin. Laskentakoron ja
investoinnin määrän muutokset vaikuttavat takaisinmaksuaikaan niin, että se
pysyy annettujen kriteerien sisällä. Ainoastaan investoinnin huomattava kasvu eli
+20

%

antaa

takaisinmaksuajaksi

hieman

vajaa

kymmenen

vuotta.

Investointihinnan nousu on kuitenkin tässä tapauksessa epätodennäköistä, koska
investoinnin hinta on arvioitu hieman suuremmaksi. Seuraavassa kuvassa 14
katsotaan kuinka metrikustannus vaihtelee kun muuttujat muuttuvat.

Kuva 14: Kustannus yhdelle metrille -herkkyysanalyysi

Annuiteettiin vaikuttaa eniten investoinnin kokonaiskustannus, mikä oli myös
oletettavaa. Kustannus yhdelle metrille ei vaihtele kovin suurella välillä, mutta
kun

kustannus

kerrotaan

myyntimäärällä,

niin

vaihtelu

on

isompaa.

Laskentakoron ja nettotuottojen kohdalla kustannus ei vaihtele suuresti.
Nettotuottojen kohdalla herkkyys on hyvin pientä, koska tähän vaikuttaa vain
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myyntimäärä nettotuottojen kaavasta. Jos esimerkiksi nettotuotot yhteensä alenee
10 %, niin tällöin putken myyntimäärä ei vaihdu kovinkaan merkittävästi. Putkien
myyntimäärä ei alene 10 % jos nettotuotot alenee 10 %.
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6
6.1

TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Investointi- ja kustannusmallin toimivuus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli rakentaa investointi- ja kustannusmalli,
jonka avulla voidaan arvioida uusien tuotteiden kustannuksia sekä niihin liittyvien
laiteinvestointien

kustannuksia.

Mallin

tavoitteena

oli

saada

tarkempaa

kustannustietoa uusista suunnitelluista putkista ja niiden lämmöneristävyydestä.
Aiemmin tuotekehityksessä tällaista mallia ei ole ollut käytössä vaan he ovat
laskeneet kustannuksia aina tapauskohtaisesti, jolloin laskentoihin on kulutettu
enemmän aikaa. Tutkimuksessa rakennettua mallia voidaan hyödyntää aina
uudestaan ja sitä voidaan myös päivittää niin, että laskennat ovat ajan tasalla.

Investointi-

ja

kustannusmallin

rakentamisessa

lähtökohtana

on

ollut

yksinkertaisuus. Mallin logiikka on rakennettu yksinkertaiseksi, koska monet
työntekijät eivät osaa käyttää Microsoft Excel -ohjelmaa sujuvalla tasolla. Monien
työntekijöiden

mukaan

tässä

on

onnistuttu

hyvällä

tasolla.

Malli

on

toiminnallisesti rakennettu niin, että jokainen vähänkin Exceliä osaava voi käyttää
mallia kustannusten analysoinnissa. Malli on jaettu selkeästi kahteen eri osioon,
jotka ovat tuotekustannusten analysointi ja laskenta sekä investointien analysointi
ja laskenta. Lisäksi mallissa on kaksi välilehteä datalle, joista kaikki laskenta on
peräisin.

Mallilla voidaan laskea erilaisia eristeyhdistelmiä, niin kuin mallin käyttäjä itse
haluaa. Tämä on tärkeä ominaisuus mallin toimivuuden kannalta, koska näin
voidaan arvioida tuotteiden kustannuksia ja lämmönsiirto-ominaisuuksia ennen
kuin niitä aletaan suunnitella tarkemmin. Mallilla voidaan tarkastella tuotteita
yksilöinä tarkemmin tai verrata tuoteryhmänä nykyisiin tuotteisiin. Kun
tarkastellaan uutta suunniteltua putkea yksilöinä, nähdään mistä kustannukset
syntyvät ja niiden kustannusjakauma. Näin voidaan tarkastella tuotteiden
kustannustehokkuutta

ja

kannattavuutta.

Investointilaskelmien

osuudessa

hankkeen pääomantarve, vuotuiset kustannukset sekä tuotot on laskettava itse,
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koska jokainen investointi on aina erilainen. Annetuista arvoista voidaan laskea
elinkaaren aikana syntyneet kustannukset ja tuotot. Malli laskee myös annetuista
arvoista erilaisia tunnuslukuja, joista tärkeimpinä yritykselle on nykyarvo ja
takaisinmaksuaika.

Investointilaskelmien

osuudessa

suurimpana

ongelmana

on

lähtötietojen

määrittäminen. Tuottojen ja kustannusten määrittäminen voi olla haastavaa, koska
tulevaisuudesta ei voida tarkkaan tietää. Esimerkiksi huoltokustannukset
vaihtelevat

vuosittain

ja

myös

tuotot

tulevat

vaihtelemaan

maailman

talouskehityksen mukaan.

Kustannusmallissa on käytetty yrityksen nykyistä kustannusrakennetta.

Tämä

johtuu siitä, että kustannusrakennetta ei ole rationaalista muuttaa, koska mallia
tullaan käyttämään osana tuotekehitystä. Investointilaskelmissa kustannustekijät
on suunniteltu sen mukaan, minkälaisia kustannuksia syntyy laitteen elinkaaren
aikana.

Tämä kustannusmalli on rakennettu vain kohdeyritystä varten. Kustannusmallin
soveltaminen muissa yrityksissä ei onnistu tuotekustannusten osalta, mutta
investointilaskelmien osuutta voidaan hyödyntää laajasti monessa yrityksessä.

6.2

Kustannusmallin käytön edellytykset

Mallin käyttö ei edellytä erinomaista Excel osaamista, mutta sen päivittäminen
vaatii käyttäjältä hyvää osaamista. Tietojen lisääminen edellyttää käyttäjältä
osaamista tulkita kaavoja, joita tulee muuttaa dataa lisätessä. Datavälilehdellä
tietojen muuttaminen tapahtuu helposti vain vaihtamalla lukuja, mutta datan
lisääminen edellyttää uusien funktioiden tekemistä.

Jotta tuotteiden kustannuslaskenta olisi ajan tasalla, tulee dataa muuttaa joiltakin
osin. Esimerkiksi resurssikustannuksissa käytettävät tuntihinnat muuttuvat
vuosittain. Yrityksen controllerit budjetoivat tuntihinnat vuosittain uudestaan,
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joita tulee käyttää tässä kustannusmallissa oikeellisuuden vuoksi.

Myös

tuotteiden raaka-ainekustannukset vaihtelevat vuosittain.

Mallissa on käytetty paljon makroja sekä VBA-ohjelmointia. Makrojen ja VBAohjelmoinnin avulla kustannusmalli on saatu yksinkertaiseksi käyttää, mutta se
tekee puolestaan Excelin muokkaamisesta ja päivittämisestä vaikeampaa.
Käyttäjältä

vaaditaan

laskennassa tapahtuu

VBA-ohjelmointitaitoja,

mikäli

kustannusmallin

virheitä. Kustannusmallille tehdään vielä erillinen

käyttöohje mallin päivittämistä ja muokkaamista varten, jotta mallin käyttäminen
olisi helpompaa.

6.3

Suositukset toiminnalle ja jatkotutkimukselle

Tutkimuksen edetessä tuli esiin muutamia asioita, joita tulevaisuudessa voisi
tehdä

kustannusmallin

parantamiseksi.

X:n

varastointikustannukset

sekä

kustannusmallin laajentaminen muihin putkimalleihin ovat asioita, jotka tulisi
huomioida tulevaisuudessa kustannusmallissa.

Jos uutena eristemateriaalina eristetyissä putkissa on X, on otettava huomioon
myös siitä aiheutuvat varastointikustannukset. X:n valmistuksessa hyödynnetään
kemikaaleja.

Tämä

vaatii

erillisen

kemikaalivaraston.

Kemikaalivaraston

rakentamisesta syntyy lisäkustannuksia, mutta tämän etuna on se, että kemikaalit
menevät paljon pienempään tilaan kuin tämän hetkiset eristemateriaalit. Etuna
X:llä on myös, että sen kemikaalit mahtuvat myös kuljetusrekoissa pienempään
tilaan mikä vähentää rahdista aiheutuvia kustannuksia. Tulevaisuudessa tulisi
tutkia myös, kuinka varastointikustannukset käyttäytyvät X:n osalta, ja kuinka se
voitaisiin sisällyttää tämän tutkimuksen kustannusmalliin.

Toiminnan laajentuminen vaikuttaisi myös valmiiden tuotteiden varaston
kasvuun. Tällöin se tarkoittaisi myös käyttöpääoman määrän kasvua. Tässä työssä
käyttöpääomanmäärän muutoksia ei ole otettu huomioon, mutta tulevaisuudessa
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tulisi myös kiinnittää huomiota käyttöpääoman määrän muutokseen, mikäli uusi
laiteinvestointi tehdään.

Tulevaisuudessa kustannusmallia tulisi laajentaa myös sellaisiin putkimalleihin,
jotka sisältävät kaksi ja neljä virtausputkea. Tällä saataisiin myös tarkempaa tietoa
näistä putkimalleista. Tämän kustannusmallin avulla voidaan kyllä arvioida
jollakin tasolla, kuinka kustannukset käyttäytyvät kaksi tai neljä virtausputkea
sisältävissä eristetyissä putkissa, koska nämä ovat rakenteeltaan hyvin
samankaltaisia. Tarkemman tiedon saamiseksi olisi kuitenkin hyvä laajentaa
mallia muillekin putkille. Työn rajauksen johdosta muut putkimallit jätettiin
tarkastelun ulkopuolelle.

Kolmantena kehitysehdotuksena mallille olisi putken mittoihin liittyvät valinnat.
Malli voitaisiin tulevaisuudessa rakentaa niin, että erikseen valittaisiin aina
virtausputken koko sekä ulkokuoren halkaisija. Näin putkien suunnittelussa
voitaisiin rakentaa enemmän erilaisia putkimalleja, jolloin voitaisiin laskea monen
erilaisen putkimallin kustannuksia sekä lämmönsiirto-ominaisuuksia.

6.4

Johtopäätökset kustannusmallista

Tämän työn tavoitteena oli rakentaa toimiva, yksinkertainen ja looginen työkalu
eristettyjen putkien kustannuslaskentaa varten. Rakennettu malli toimii kyseisellä
yrityksellä hyvin, mutta mallia kannattaa laajentaa muillekin putkimalleille.

Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
Pääkysymys:


Millainen on sopiva investointi- ja kustannusmalli eristettyjä putkia
valmistavalle

yritykselle

arvioidessa

eristysvaihtoehtoja?

Osakysymykset:


Minkälainen on logiikka ja rakenne mallissa?

uusia

potentiaalisia

78



Mitkä ovat kustannustekijät eristettyjä putkia valmistavassa yrityksessä?



Miten kannattavuus ja kustannustehokkuus tulevat esille mallissa?

Tutkimuksessa löydettiin toimiva kustannusmalli, joka sopii kohde yritykselle.
Kohde yritykselle kustannusmallista tulee löytää seuraavanlaiset ominaisuudet:
helppo

suunnitella

uusia

tuotteita,

nopeat

kustannustiedot,

eristeen

lämmöneristävyyskyvyn laskenta sekä laskentamallin muokattavuus. Tässä
tutkimuksessa löydettiin malliin ratkaisut näille ominaisuuksille. Nyt yrityksessä
voidaan

tehdä

nopeampia

ja

kattavampia

kustannustarkasteluita

uusille

suunnitelluille putkille.

Logiikka mallissa on rakennettu niin, että se on jaettu selkeästi kahteen eri osioon,
tuotteen kustannuslaskentaan sekä investointilaskentaan. Laskenta tapahtuu
selkeästi vaiheittain välilehdeltä toiselle. Tuotteiden kustannuslaskenta osiossa
vain yhdelle välilehdelle syötetään tietoja ja samoin investointilaskelmissa. Näin
mallin käyttäjä pysyy paremmin mukana mallin logiikassa.

Eristeiden kustannuslaskennassa kustannustekijät ovat eristemateriaalin hinta,
putken kokonaishalkaisija sekä eristekerroksen paksuus. Putken hintaan
vaikuttavat myös muut tekijät kuten työ-, laite- ja pakkausmateriaalikustannukset.
Näille on omat kilo-, neliö, tunti- tai kappalehinnat, joiden avulla saadaan tietyn
kokoiselle putkelle kokonaiskustannus. Muiden kustannustekijöiden kustannukset
riippuvat virtausputken ja kokonaishalkaisijan suuruudesta. Nämä tiedot on
esitetty taulukossa 4.

Kannattavuutta ja kustannustehokkuutta mallissa on pyritty esittämään erilaisten
kaavioiden avulla. Tuotteiden kustannuksien nousua tai laskua verrataan U-arvon
kehitykseen.

Investointilaskelmien

osuudessa

kannattavuutta

ja

kustannustehokkuutta on pyritty esittämään erilaisten tunnuslukujen sekä
herkkyysanalyysin avulla.
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Mallin käyttäminen on helppoa ja dataa on helppo muokata, jos ja kun sille tulee
tarvetta

tulevaisuudessa.

Kustannusmallin

laajempi

päivittäminen

vaatii

käyttäjältä sujuvaa Excel osaamista sekä VBA-ohjelmointitaitoja. Muulloin mallin
käyttämisestä tulee haastavaa, koska malliin tehdyt ohjelmoinnit eivät pidä enää
paikkaansa.

Mallin ylläpito voidaan tehdä yhteistyössä esimerkiksi yrityksen controllereiden
kanssa, koska heillä on tähän malliin tarvittavat tiedot. Malli toimii ainoastaan, jos
sitä päivitetään määräajoin. Tätä varten kustannusmallista tehdään erillinen
käyttöohje, jonka mukaan on helpompi tehdä tarvittavia datan päivityksiä.
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7

YHTEENVETO

Eristettyjen putkien lämmönsiirto-ominaisuuksien parantaminen on yksi tavoite
tämän tutkimuksen kohdeyrityksellä. Eristetyille putkille on annettu uudet tavoitearvot, joihin pyritään muokkaamalla nykyistä eristettä. Eristeen muokkaaminen
aiheuttaa

eristettyjen

putkien

kustannuksiin

muutoksia,

mutta

putkien

kustannukset eivät saa nousta liian suureksi. Tavoitteena on löytää kustannushyötysuhteeltaan mahdollisimman hyvä eriste vaihtoehto, jossa kustannukset eivät
nousisi liian suuriksi ja samalla parantaa lämmönsiirto-ominaisuuksia paremmaksi
eli pienentämällä eristetyn putken U-arvoa.

Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa investointi- ja kustannusmalli, jolla voidaan
rakentaa erilaisia vaihtoehtoisia putkia nykyisen putken tilalle. Mallilla voidaan
laskea uuden suunnitellun putken kustannukset sekä eristetyn putken U-arvo, joka
mittaa putken lämmöneristävyyttä. Mallissa hyödynnetään yrityksen nykyistä
kustannustenlaskentamenetelmää.

Tutkimuksen

teoreettisessa

osuudessa

käsiteltiin

kustannuslaskennan

ja

investointilaskennan teoriaa. Kustannuslaskennan teoriassa käydään läpi erilaisia
kustannuslaskentamenetelmiä, joilla voidaan laskea tuotteiden kustannuksia sekä
kustannuslaskentajärjestelmän

rakentamisessa

huomioitavia

seikkoja.

Investointilaskelmien teoriaosuudessa käydään läpi erilaisia tapoja laskea
investointien kannattavuutta ja kuinka otetaan huomioon epävarmuustekijät.

Kustannusmallin rakentamisessa hyödynnettiin yrityksen tietojärjestelmissä
olevaa dataa eristettyjen putkien työvaiheista ja putken rakenteesta. Näiden
tietojen avulla rakennettiin kustannusmalli, jota voidaan hyödyntää teoreettiseen
analysointiin

kustannusten

käyttäytymisestä,

kun

putken

eristerakennetta

muutetaan. Investointilaskelmien osuudessa kustannustekijät saatiin pohtimalla,
minkälaisia kustannuksia syntyy laitteen elinkaaren aikana.
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Tuloksena tässä tutkimuksessa saatiin toimiva kustannusmalli, joka soveltuu
kohdeyrityksen käyttöön, mutta sitä voi olla vaikea soveltaa muissa yrityksissä.
Haasteena kustannusmallissa on sen ylläpitäminen. Datan muuttaminen onnistuu
mallissa helposti, mutta laajempi kustannusmallin päivittäminen vaatii käyttäjältä
VBA-ohjelmointitaitoja sekä makrojen ja Excel-funktioiden ymmärtämistä.
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Liite 7: Investoinnin elinkaarilaskelmat
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Liite 8: Herkkyysanalyysi

