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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää, miten ruokapalveluyksikön 

kustannuslaskentaa voidaan kehittää toimintolaskennan avulla. Tutkimuksessa 

keskitytään kohdeyrityksen käytössä olevaan perinteiseen kustannuslaskentamalliin ja sen 

kehittämiseen toimintolaskennan avulla. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, miten 

toimintolaskennan tuottama informaatio soveltuu ruokapalveluyksikön käyttöön ja mitä 

mahdollisia eroavaisuuksia perinteisen kustannuslaskentamallin ja toimintolaskentamallin 

tuottaman informaation välillä voidaan havaita. 

 

Tutkimus on tapaustutkimus, jossa hyödynnetään kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. 

Tutkimuksen aineisto koostuu suomalaiselta ruokapalvelu-alan yritykseltä kerätystä 

aineistosta. Aineisto käsittää niin kohdeyrityksen laskentatoimen tuottamia sisäisiä 

raportteja, kuin myös haastattelun ja havainnoinnin menetelmin kerättyä informaatiota 

kohdeyrityksen kustannuslaskennasta.  

 

Tutkimuksessa saavutetut tutkimustulokset ovat hyvin linjassa vastaavan aihealueen 

aiempien tutkimusten kanssa. Tutkimuksessa onnistuttiin kehittämään 

ruokapalveluyksikön kustannuslaskentaa toimintolaskennan avulla. Tutkimuksessa käy 

ilmi, että toimintolaskenta tuottaa kohdeyritykselle entistä tarkempaa informaatiota 

kustannusten kohdistamisesta. Samalla toimintolaskenta tuottaa yrityksen käyttöön 

monipuolisempaa informaatiota johdon päätöksenteon tueksi. Kuitenkaan 

toimintolaskentamalli itsessään ei välttämättä sovellu ainoaksi yrityksen käytössä olevaksi 

kustannuslaskentamalliksi. Toimintolaskentaa on osittain haastavaa ja raskasta ylläpitää, 

joten voidaan katsoa, että sen rinnalla on hyvä käyttää myös perinteistä 

kustannuslaskentamallia. Kuitenkin toimintolaskentamallin avulla onnistuttiin tuomaan 

valtavasti tarkempaa ja monipuolisempaa informaatiota kohdeyrityksen käyttöön, joten sen 

käyttöönottoa onkin syytä harkita vakavasti.  



ABSTRACT 
Author:  Teemu Parviainen 
Title:  Developing cost accounting with activity-based costing in a food  

service unit 

Faculty:  LUT School of Business and Management 

Degree program: Financial Management 

Instructor:  Satu Pätäri 

 

The purpose of this Bachelor’s thesis is to find out how cost accounting in a food service 

unit can be developed with activity-based costing. The study focuses on target company’s 

current traditional cost accounting system and on how it could be developed with a 

present-day activity-based cost model. In addition, the study will examine if the information 

produced by activity-based costing is suitable for this kind of a target company. It also 

focuses on the differences between information produced by activity-based costing and 

the current cost accounting system. 

 

The research is a case study, which uses qualitative research methods. The research data 

consists of data gathered from a Finnish food industry company. The data is gathered 

from different sources such as reports produced by the target company’s accounting and 

information gathered with interviews and observations.  

 

The results achieved in this study are highly correlated with previous studies in the same 

theme. The study succeeded to develop cost accounting with activity-based costing in a 

food service unit. The study shows that activity-based cost model can produce more 

accurate information for cost accounting purposes. It also reveals that activity-based 

costing delivers more diverse information to support the decision-making of top 

management. However, activity-based cost model itself may not be suitable as the sole of 

company’s cost-accounting system. Because of its heavy structure, maintaining an 

activity-based cost model is partly challenging. Therefore, the target company may have to 

consider using both: activity-based costing and traditional cost accounting systems. 

However, activity-based costing can bring a huge amount of new and more accurate 

information to support decision-making in target company. Therefore, its introduction 

should be seriously considerated.  
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1. JOHDANTO 
 

Tämä tutkimus keskittyy yrityksen kustannuslaskennan kehittämiseen. Tutkimuksen 

tarkoitus on selvittää, miten toimintolaskennan avulla voidaan kehittää 

ruokapalveluyksikön kustannuslaskentaa. Kustannuslaskennan kehittämiseksi katsotaan 

tässä yhteydessä kustannuslaskentamallin tuottaman informaation tehokkaampi 

kohdistaminen halutulle laskentakohteelle. Toisaalta kustannuslaskennan toivotaan 

tuottavan myös uutta tietoa yrityksen sisäisen laskentatoimen käyttöön. 

 

1.1. Tutkimuksen tausta 
 

Tutkimuksessa perehdytään kohdeyrityksen kustannuslaskennan nykytilaan ja selvitetään, 

voidaanko sen nykyistä kustannuslaskentamallia kehittää edelleen toimintolaskennan 

menetelmin. Tutkimuksen empiirinen osuus tarkastelee kohdeyrityksen 

ruokapalveluyksikköä, joka tarjoaa ruokapalveluita esimerkiksi kouluille, päiväkodeille, 

hoitolaitoksille sekä kotipalvelu-asiakkaille. Lisäksi yritys tarjoaa palveluita kuten 

kunnossapitopalvelut, puhdistuspalvelut ja tekstiilipalvelut. Kuitenkin tässä tutkielmassa 

keskitytään ruokapalveluyksikön toimintaan ja sen kustannuslaskentaan. Kohdeyritys 

luokitellaan suuryritykseksi (Kirjanpitolaki, 1997/1336). 

 

Kohdeyksikön johto uskoo, että yksikön nykyinen kustannuslaskentatapa antaa virheellistä 

informaatiota yksikön oikeista kustannuksista. Raab & Mayer (2004) esittävät 

tutkimuksessaan, kuinka perinteiset kustannuslaskentatavat eivät anna ravintola-alan 

yrityksen johdolle oikeaa kuvaa todellisista kustannuksista. Päinvastoin perinteiset 

kustannuslaskentatavat vääristävät kustannuksia niin paljon, että johto ei usein tee 

strategisia päätöksiä yksittäisten tuotteiden tai palveluiden kustannusten perusteella vaan 

päätöksentekoa tukevat muut käytössä olevat mittarit. 

 

Yksikön nykyistä perinteistä kustannuslaskentaa halutaan kehittää toimintoperusteisen 

kustannuslaskentatavan (Activity-based costing, ABC) suuntaan. Toimintolaskenta voi 

parantaa kustannuslaskennan tarkkuutta ja antaa merkittävää informaatiota yksikön 

päätöksentekoa varten (Kaplan, 1988). Tutkimukset osoittavat, että toimintolaskentaa 
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voidaan hyödyntää myös ruokapalveluita tuottavissa yrityksissä (Raab, Shoemaker & 

Mayer, 2007).  

 

Kohdeyksikön johdon mukaan yksikön hinnoittelustrategia perustuu vahvasti 

kustannuslaskentaan. Pavian (1995) mukaan kustannusperusteista hinnoittelua voidaan 

soveltaa hyvin tuotantoperusteisen yrityksen hinnoittelussa, mikäli kustannuslaskentatapa 

tuottaa riittävän tarkkaa informaatiota yrityksen todellisista kustannuksista. Mikäli 

toimintolaskenta on hyvin toteutettu, voidaan toimintolaskennan tuottamaa informaatiota 

käyttää hyväksi myös kustannusperusteisen hinnoittelun pohjana (Raab & Mayer, 2004). 

Tästä syystä kustannuslaskennan kehittäminen kohdeyksikössä on mielenkiintoinen 

tutkimusaihe. 

 

1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 
 

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää yksikön nykyistä kustannuslaskentaa 

toimintolaskennan avulla. Tutkimuksen kannalta on myös tärkeää, että yksikön johto voi 

hyödyntää kustannuslaskennan tuottamaa informaatiota päätöksenteossa.   

 

Taulukko 1. Tutkimusongelman analysointi 

 
 

Taulukon 1 perusteella voidaan tarkastella tutkimusongelmaa tarkemmin. Yksiköllä on tällä 

hetkellä käytössä kustannuslaskentamalli, joka tuottaa informaatiota johdon 

päätöksenteon tueksi. Kuitenkin nykyinen malli saattaa tuottaa vääristynyttä kuvaa sekä 

• Yksikön nykyisen kustannuslaksennan uskotaan antavan 
vääristetyn kuvan yrityksen todellisista kustannuksista Nykytila 

• Toimintolaskenta voi onnistuessaan tuottaa merkittävää 
informaatiota ruoka-alan yrityksen johdolle Mitä tiedetään? 

• Yksikön nykyisen kustannuslaskennan kehittäminen 
toimintolaskennan avulla Tutkimusongelma 

• Yksikkö voi hyöyntää toimintolaskennan tuottamaa 
informaatiota päätöksenteossa Saavutettavat edut 
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antaa vain suppeaa informaatiota. Jotta kustannuslaskentaa voidaan kehittää yksikössä, 

on päätutkimuskysymykseksi asetettu seuraava: 

 

Miten ruokapalveluyksikön kustannuslaskentaa voidaan kehittää toimintolaskennan 

avulla? 

 

Jotta tutkimuksen tavoitteisiin voidaan päästä, tulee tutkimuksessa vastata myös 

seuraaviin alakysymyksiin. Kysymyksiä on valittu kolme kappaletta: 

 

1. Miten kohdeyksikön nykyisen kustannuslaskennan ja 

toimintokustannuslaskennan tuottama informaatio eroaa toisistaan? 

 

Kysymys on tärkeä, jotta tutkimuksessa voidaan esittää eroavaisuuksia nykyisen ja 

toimintokustannuslaskennan välillä. Jos merkittäviä eroja mallien tuottaman informaation 

välillä ei synny, voidaan kyseenalaistaa uuden kustannuslaskentamallin tarpeellisuus. 

 

2. Miten toimintolaskennan tuottama informaatio soveltuu yksikön päätöksenteon 

perusteeksi? 

 

Kustannuslaskentaa käytetään usein hyväksi yrityksen päätöksenteossa. Etenkin 

ruokapalvelualalla kustannuslaskentaa käytetään hinnoittelustrategian ja katteiden 

määrittelemisessä (Raab & Mayer, 2004).  

 

3. Miten toimintolaskennan avulla voidaan tunnistaa kannattavia ja ei-kannattavia 

liiketoimia? 

 

Yrityksen liiketoiminnassa voi johdon huomaamatta olla ei-kannattavia tuotteita, palveluita 

tai asiakasryhmiä. Näitä voidaan tunnistaa toimintolaskennan avulla, jolloin johto voi 

suorittaa tarvittavat toimenpiteet näiden minimoimiseksi. (Park & Simpson, 2008) Jotta 

kohdeyksikön johto voi tehdä toiminnastaan entistä kannattavampaa on tämä 

alatutkimuskysymys tärkeässä roolissa. 
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1.3. Tutkimuksen rajaukset 
 

Tutkimuksen empiirinen osuus rajataan kohdeyrityksen pienelle liiketoiminta-alueelle. 

Kohdeyritys tuottaa useita eri alojen palveluita, mutta tämä tutkimus keskittyy ainoastaan 

ruokapalveluyksikön toimintaan. Yksiköllä on Suomessa 20 valmistuskeittiötä, joista 

tutkimus rajataan ainoastaan yhteen valmistuskeittiöön. Rajauksessa suljetaan pois myös 

kohdeyrityksen hallinnon kustannukset sekä muita kulueriä, jotka esitellään tutkimuksen 

empiirisessä osuudessa. 

 

Rajaukset ovat omalta osaltaan perusteltuja, sillä nykyisellä kustannuslaskentamallilla 

saavutetaan riittävä tarkkuus esimerkiksi hallinnon kustannuksissa. Toisaalta tutkimus 

halutaan säilyttää riittävän suppeana ja myöhemmin esitetyillä tiedoilla on perusteltua 

rajata ulos juuri nämä osa-alueet. Vaikka kyseiset rajaukset on otettu tutkimuksessa 

käyttöön, ei se välttämättä tarkoita sitä, etteikö ulos rajattuja alueita voisi kehittää 

toimintolaskennan avulla. Päinvastoin jatkotutkimusehdotuksessa nousee esille 

toimintolaskennan kehittämistoimenpiteet laajemmalta näkökulmalta. 

 

1.4. Tutkimusmenetelmät ja –aineisto 
 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, joka perustuu tutkimusta varten 

kerättyihin aineistoihin. Haastatteluihin osallistui niin yksikön johtoa, kuin myös 

valmistuskeittiön henkilökuntaa. Havainnointi sekä haastattelut toteutettiin kahden viikon 

aikana erikseen valittuina päivinä valmistuskeittiön tiloissa. Aiempien tutkimusten mukaan 

kvalitatiivinen tutkimus on hyväksi koettu tapa ruokapalveluyksikön toimintolaskennan 

määritystyöhön (Vaughn, Raab, and Nelson, 2010). Haastattelun rakennetta esitellään 

tarkemmin empiirisessä osiossa, jossa samalla puidaan haastattelun tuloksia. 

 

Tämän lisäksi yksi tutkimuksen kannalta merkittävä aineisto on Vieron (2007) toteuttama 

tutkimus, jossa on tutkittu jo ennestään kohdeyksikön kustannuslaskennan rakennetta 

sekä tulevaisuuden suuntia. Vieron tutkimuksessa on myös tunnistettu yksikön toimintoja, 

jotka ovat toimintolaskennan kannalta tärkeässä osassa tätä tutkimusta. Lisäksi 

tutkimuksessa hyödynnetään yksikön taloudellista raportointia. 
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1.5. Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimuksen alussa johdannossa käydään karkeasti läpi tutkimusta kokonaisuutena. 

Johdannossa määritellään myös tutkimusongelma ja -kysymykset, sekä esitellään 

tutkimuksen rajaukset. Teoriaosuudessa käydään läpi tutkimuksen kannalta keskeisimpiä 

kustannuslaskennan oivalluksia, sekä tehdään katsaus toimintolaskennan aiempiin 

tutkimuksiin. Lisäksi teoriaosuudessa käydään läpi kustannuslaskennan erityiskysymyksiä 

etenkin palvelualalla.  

 

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa keskitytään kohdeyrityksen kustannuslaskentaan. 

Empiirinen osuus alkaa tutkimusaineiston tarkemmalla kuvauksella. Aineiston esittelyn 

jälkeen kuvaillaan yksikön kustannuslaskennan nykytilaa sekä kehitystarpeita. 

Tutkimuksen kannalta oleellisin osuus on luku 4. Toimintolaskenta kohdeyksikössä, sillä 

se keskittyy kustannuslaskennan kehittämiseen sekä toimintolaskentamallin 

muodostamiseen. Lisäksi toimintolaskentamallin tuottamaa informaatiota verrataan 

yrityksen nykyiseen kustannuslaskentaan. Lopussa yhteenvedossa ja johtopäätöksissä 

peilataan tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia asetettuihin tavoitteisiin ja 

tutkimuskysymyksiin. 
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2. TOIMINTOLASKENTA KUSTANNUSLASKENNAN 
MENETELMÄNÄ 

 

Tässä kappaleessa esitellään kustannuslaskennan motiivia organisaatioissa ja 

syvennytään perinteisen kustannuslaskennan ja toimintolaskennan eroavaisuuksiin. 

Toimintolaskenta on tämän tutkimuksen kannalta keskeisemmässä roolissa, joten 

tutkimuksen painopiste on luonnollisesti toimintolaskennan ympärillä. Ensimmäisessä 

alaluvussa käydään kuitenkin läpi kustannuslaskennan syntyyn ja käyttötarkoitukseen 

liittyviä seikkoja. 

 

2.1. Kustannuslaskenta organisaatioissa 
 

Kustannuslaskennan juuret ulottuvat aina 1800-luvulle asti, jolloin yritysjohto alkoi yleisesti 

käyttämään kustannuslaskennan tuottamaa informaatiota päätöksenteon tukena (Johnson 

& Kaplan, 1987) Kustannuslaskennan tarkoitus on synnyttää informaatiota sisäisen 

laskentatoimen käyttöön, jonka perusteella johto kykenee tekemään strategisia päätöksiä. 

Sisäistä laskentatoimea ei ole määritetty erikseen lainsäädännössä, joten 

kustannuslaskentaa voidaan soveltaa yrityksen haluamalla tavalla. (Ikäheimo et al., 2011)  

 

Yksi keskeisimmistä liiketoiminnan mittareista on kannattavuus. Kustannuslaskennan 

tarkoitus on olla yritysjohdon suunnittelun, päätöksenteon ja valvonnan työkalu 

kannattavuuslaskennassa. Kustannuslaskennan avulla voidaan määrittää tuottojen ja 

kustannusten erotus, joka kuvaa liiketoiminnan kannattavuutta. (Ikäheimo et al., 2011) 

Cooper ja Kaplan (1988) kiteyttävät ajatuksiaan kustannuslaskennan tärkeydestä. 

Tutkimuksen mukaan epätarkka kustannuslaskenta johtaa siihen, että johto tekee 

systemaattisesti huonoja päätöksiä. Mikäli yritys toimii pitkällä tähtäimellä 

kannattamattomasti, on sen vaikea selviytyä kilpailuilla markkinoilla (Kaplan, 1988). 

 

2.2. Perinteinen kustannuslaskenta 
 

Perinteisen kustannuslaskennan tehtävä on tuottaa informaatiota yrityksen 

suoritekohtaisista kustannuksista. Kustannuslaskennassa hyödynnetään yleisimmin 



 

 7 

jakolaskentaa (process costing) tai lisäyslaskentaa (job order costing). (Ikäheimo et al., 

2011) Perinteistä kustannuslaskentaa on tyypillisesti hyödynnetty tuotantolähtöisissä 

organisaatioissa, joissa raaka-ainekustannuksiin lisätään välilliset kustannukset jakamalla 

syntyneet kustannukset tuotteiden määrällä (Govender, 2011). 

 

Druryn (1992) mukaan perinteinen kustannuslaskenta ei kuitenkaan välttämättä toimi 

tämän ajan organisaatiossa enää yhtä tehokkaasti kuin ennen. Hänen mukaansa yritysten 

tuotanto koostui aiemmin hyvin pitkälti muutamasta yksinkertaisesta tuotteesta, joita 

valmistettiin isoissa sarjoissa. Tällöin perinteinen kustannuslaskenta itse asiassa antoi 

riittävän tarkkaa informaatiota todellisista kustannuksista. Nykyään tuotantolaitoksissa 

valmistetaan suurempi määrä toisistaan eroavia tuotteita, jonka takia välittömiä 

tuotantokustannuksia on vaikea kohdistaa tarkasti (Govender, 2011). Kuviossa 1 on 

Alholan (2008) havainnollistava kuva viimeisimmän puolittaisen vuosisadan aikana 

tapahtuneista muutoksista yritysten kustannusrakenteista. Kuvasta on havaittavissa 

kuinka yleiskustannusten määrä on kasvanut suhteessa helposti kohdistettaviin raaka-

aineisiin ja välittömiin työkustannuksiin. Välittömien työkustannusten osuus kustannuksista 

on sen sijaan pienentynyt murto-osaan aiemmasta. 

 

Kuvio 1 Kustannusrakenteiden muutos 1900-luvun lopussa (Alhola, 2008) 



 

 8 

Informaatiotekniikan kehittyessä yritykset saavat kohdistettua muuttuvat kustannukset 

kuten raaka-aineet entistä tarkemmin eri tuotteille tai palveluille (Chauhan& Gupta, 2010) 

Vaikka nykyisillä teknisillä ratkaisuilla olisi mahdollista kerätä myös tarkempaa tietoa 

työkustannusten tehokkaampaa allokointia varten, ei yrityksillä ole usein resursseja tai 

halua lähteä keräämään tietoa monimutkaisen informaatiojärjestelmien kautta. Yritykset 

sen sijaan ovat siirtyneet perinteisistä kustannuslaskentamalleista toimintolaskentaan. 

(Boyd and Cox, 2002) 

 

2.3. Toimintolaskenta 
 

Toimintolaskenta (Activity-Based Costing) on kustannuslaskennan menetelmä, joka 

kehitettiin 1980-luvulla (Kaplan & Andesron, 2004). Toimintolaskennan suurimmat 

vaikuttajat 80-luvulla olivat Cooper ja Kaplan (1988), jotka huomasivat yritysten välittömien 

työkustannusten olevan huomattavasti entisaikaa pienemmät. Perinteinen 

kustannuslaskenta ei enää pystynyt tuottamaan riittävän kohdistettuja kustannusraportteja 

ja näin ollen ei pystytty erottamaan kannattavaa ja ei-kannattavaa liiketoimintaa toisistaan. 

Kaplan (1988) myös tunnisti yritysjohdon kasvavan informaatiotarpeen globaalin kilpailun 

kiristyessä voimakkaasti. Hänen mukaan perinteinen kustannuslaskenta ei pystynyt 

tuottamaan yritysjohdolle riittävän laadukasta informaatiota, vaan nykyisten menetelmien 

rinnalle oli tuotava muita kustannuslaskennan menetelmiä. 

 

Toimintalaskenta on työkalu, jolla ei tarkastella aiheutettuja kustannuksia perinteisin 

menetelmin. Toimintolaskennassa tunnistetaan yrityksessä olevan erilaisia toimintoja, 

jotka itse asiassa kuluttavat yrityksen resursseja ja näin ollen aiheuttavat kustannuksia. 

(Kaplan & Cooper, 1988)  

 

Toimintolaskennan käytäntö avautuu luultavasti parhaiten, kun sen käyttöönoton eri 

vaiheet käydään läpi. Compton (1996) tunnistaa toimintolaskennasta kahdeksan eri 

vaihetta, jotka yrityksen tulee tunnistaa ennen kuin toimintolaskentajärjestelmä voidaan 

ottaa käyttöön: 
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1. Resurssit (Recourses): Liiketoiminnan elementit, joiden avulla suoritetaan 

toimintoja. 

2. Toiminto (Activity): Prosessi jossa työ toteutetaan. 

3. Toimintokeskus (Activity Center): Samanlaisten toimintojen joukko. 

4. Resurssiajuri (Resource Driver): Kerroin, joka määrittää kuinka paljon tietty 

toiminto kuluttaa resursseja. 

5. Toimintoallas (Activity Cost Pool): Kokonaiskustannukset samantyylisille 

toiminnoille. 

6. Toimintoajuri (Activity Driver): Tekijä, jolla kustannukset allokoidaan 

laskentakohteelle. 

7. Kustannuselementti (Cost Element): Kustannus, joka kuluttaa yrityksen 

resursseja. 

8. Laskentakohde (Cost Object): Lopullinen kustannuslaskennan kohde. 

 

 

Näiden kahdeksan eri vaiheen määrittämisessä tunnistetaan pääsääntöisesti kaksi 

isompaa kokonaisuutta. Ensimmäisen tason allokoinnissa määritetään yrityksen 

resurssiajurit. Käytännössä resurssiajurit määrittävät kuinka paljon tietyt toiminnot varaavat 

resursseja tuotannon käyttöön, eli toisin sanoen aiheuttavat kustannuksia. (Compton, 

1996) Resurssiajuri on siis kerroin, joka kertoo kuinka paljon tietyn toiminnon 

suorittaminen kustantaa yritykselle (Gunasekaran and Sarhadi, 1998).  

 

Toisessa vaiheessa määritetään yrityksen toimintoajurit. Toimintoajuri määrittää yrityksen 

tuote- tai palvelukohtaisen toimintojen käyttöasteen. (Compton, 1996) Näin ollen, kun 

tiedetään kuinka paljon eri toiminnot kuluttavat yrityksen käytössä olevia resursseja ja 

tunnistetaan se, kuinka paljon eri tuotteet tai palvelut vaativat määritettyjä toimintoja, 

voidaan laskea yrityksen tuote- tai palvelukohtainen kokonaiskustannus hyvin tarkasti. 

(Kaplan, 1988) Kuviossa 2 on kuvattu esitettyä toimintolaskennan periaatetta.  
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Ennen kuin toimintoajureita voidaan määrittää, on yrityksessä tehtävä toimintoanalyysi, 

jossa usein havainnoinnin ja haastattelun keinoin tunnistetaan yksittäiset toiminnot 

(Brimson 1991, 80). Toimintolaskennan avulla yritys saa siis käyttöönsä runsaan määrän 

sellaista informaatiota, mitä se ei välttämättä ole koskaan ymmärtänyt olevan saatavilla 

(Cooper & Kaplan, 1992). On sanottu, että toimintolaskenta onkin kiinnostavuutensa 

ansiosta yksi nopeinten teoriasta käytäntöön viety sisäisen laskentatoimen järjestelmä 

(Velmugran, 2010).   

 

2.4. Toimintolaskenta päätöksenteon tukena 
 

Kustannuslaskennan tuottamaa informaatiota käytetään päätöksenteon tukena hyvin 

monipuolisesti. Toimintolaskenta tuottaakin organisaatioille entistä monipuolisempaa 

informaatiota päätöksenteon tueksi. Siinä missä perinteiset kustannuslaskentajärjestelmät 

tuottavat yritysjohdolle yksinkertaisia kannattavuuslaskelmia siitä, mitkä ovat kannattavia 

suoritteita ja mitkä eivät, antaa toimintolaskenta mahdollisuuden syvällisempään 

analyysiin. (Cooper & Kaplan, 1991) Toimintolaskennan avulla edellä mainittu 

kannattavuuslaskenta voidaan tehdä mahdollisesti tarkemmin, sillä kustannukset on 

Kuvio 2 Toimintolaskenta (Compton, 1996) 
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kohdistettu paremmin. Lisäksi johdolle avautuu mahdollisuus toimintoanalyysiin. 

(Mathews, 1994) 

 

Toimintoanalyysi on johdon päätöksenteon kannalta yksi merkittävä toimintoanalyysin 

vaihe. Toimintoanalyysin avulla yritysjohto voi tunnistaa mahdollisia tarpeettomia 

toimintoja tai epäloogisia prosesseja toimintojen suorittamisessa. Näin ollen tarpeettomien 

toimintojen olemassaoloa voidaan kyseenalaistaa. (Brimson 1991, 78) Kaplanin ja 

Cooperin (1998) mukaan toimintojen kannattavuuteen perustuvaa johtamistapaa 

kutsutaan toimintojohtamiseksi (Activity-based management, ABM). Toimintojohtaminen 

on toimintolaskennan tuottamaan informaatioon perustuvaa johtamista, jossa yritysjohto 

tunnistaa organisaation toiminnot eri vaiheissa ja kohdistaa näihin tarvittavia toimenpiteitä 

kannattavuuden parantamiseksi. Cardosin ja Peten (2011) mukaan osa havaituista 

toiminnoista saattaa olla lopputuotteen kannalta täysin hyödyttömiä. Toisaalta toimintoja 

voitaisiin suorittaa organisoidummin ja tätä kautta kustannustehokkaammin, jolloin 

saavutetaan kokonaiskustannuksia madaltava vaikutus.  

 

2.4.1. Hinnoittelussa 
 

Toimintolaskennan tuottaman informaation hyödyntäminen organisaatioiden 

hinnoittelustrategiassa on keskeistä liiketoiminnan kannattavuuden kannalta. 

Kustannusten on oltava pitkällä tähtäimellä pienemmät kuin tulojen, jotta liiketoiminta on 

kannattavaa. Yrityksen tulot koostuvat usein myydyistä suoritteista, eli erilaisista tuotteista 

tai palveluista. Myydyt suoritemäärät kerrotaan hinnalla, jolloin saadaan yrityksen tulo. 

(Ikäheimo et al., 2011)  

 

Toimintolaskennan tuottamaa informaatiota voidaan soveltaa myös ruokapalvelualan 

yritysten hinnoittelustrategian pohjana. Kustannuslähtöistä hinnoittelua on sovellettu hyvin 

pitkään ja tätä varten kustannuslaskennan on tuotettava johdolle riittävän tarkkaa 

informaatiota päätöksenteon tueksi. (Everatet, Cleuren & Hoozee, 2012) Tutkimuksen 

empiirisen osuuden kohdeyrityksen näkökulmasta on myös mielenkiintoista, että 

toimintolaskennan tuottamaa informaatiota voidaan käyttää hinnoittelun pohjana. Yksikön 

johto uskoo, että sen tuottamista suoritteista löytyy kannattavuuden kannalta negatiivisia 

tuotteita tai palveluita. 



 

 12 

2.4.2. Prosessin arvoanalyysi 
 

Yksi toimintolaskennan tuottama etu muihin kustannuslaskentajärjestelmiin verrattuna on 

arvoa tuottavien ja ei-arvoa tuottavien toimintojen esille tuleminen. Ajatuksesta johdettua 

menetelmää kutsutaan nimellä Process Value Analysis (PVA). (Matthews, 1994) PVA:n 

teorian mukaan toimintoanalyysissä esille nousseita toimintoja tarkastellaan niiden arvon 

tuottavuuden kannalta. Toisin sanottuna analyysissä mietitään aluksi mitä asiakas oikeasti 

haluaa valmistettavalta tuotteelta tai palvelulta. Tämän jälkeen tarkastellaan toiminto 

kerrallaan yksittäisen toiminnon arvon tuottavuus. Näin johto saa tietoonsa mitkä toiminnot 

ovat asiakkaan näkökulmasta oikeasti arvoa tuottavia ja mitkä eivät. (Beischel, 1990) 

 

PVA:n tarkoitus on karsia turhia ei-arvoa tuottavia toimintoja pois yrityksen 

tuotantorakenteesta. Samalla se saattaa paljastaa yritysjohdolle rakenteellisia ongelmia 

yrityksen tuotannossa. (Matthews, 1994) Booth (1996) pitää PVA:ta yksinkertaisena ja 

hyvin suoraviivaisena tapana tehdä yritystoiminnasta entistä kannattavampaa. Samalla se 

tuo johdon katseen liiketoiminnan kannalta olennaisimpaan, eli asiakkaalle arvoa tuottaviin 

toimenpiteisiin.  

 

2.5. Toimintolaskennan käyttöönotto 
 

Alhola (2008, 92-94) näkee toimintolaskennassa seitsemän vaihetta, jotka pitävät allaan 

pienempiä yksityiskohtaisia toimenpiteitä. Hänen mukaan käyttöönotto alkaa luonnollisesti 

ongelman ja tavoitteiden määrittelyllä. Tämän jälkeen muodostetaan tiimi 

toimintolaskennan käyttöönoton edistämiseksi ja luodaan projektisuunnitelma, joka 

sisältää muun muassa aikataulutuksen. Seuraavaksi päästään itse toimintoanalyysiin, 

jossa havainnoinnilla ja haastatteluilla saadaan selville mitä työtoimintoja henkilöstö 

oikeasti suorittaa. Tämän jälkeen tehdään kustannusajurien määritys. Kun sekä 

toimintoanalyysi, että kustannusajureiden määritys on tehty, voidaan laskea 

toimintopohjaiset kustannukset. Tässä vaiheessa itse laskentajärjestelmä on valmis, mutta 

viimeiseksi vaiheeksi Alhola mainitsee vielä informaation hyväksikäytön suunnitelman 

sekä mahdolliset toimenpiteet. 
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Toimintolaskennan käyttöönotosta on olemassa useampia alan tutkimuksia. 

Implementointi koetaan usein pitkäksi ja raskaaksi prosessiksi, minkä takia 

toimintolaskentaa ei ole kyetty ottamaan käyttöön suuressa osassa yrityksistä 

(Velmuguran, 2010). Kun toimintolaskenta taas on saatu organisaation käyttöön, koetaan 

siitä usein olevan merkittävää hyötyä informaation lähteenä ja johtamisen välineenä 

(Kaplan & Anderson, 2003). 

 

Toimintolaskennan käyttöönotto vaatii myös sekä yrityksen johdolta, että henkilöstöltä 

sitoutumista uuden laskentajärjestelmän käyttöönottoon. Tutkimuksen mukaan osa uusista 

toimintolaskentajärjestelmistä epäonnistuvat heikosta sitouttamisesta johtuen. Uusi 

järjestelmä synnyttää usein organisaatiossa muutosvastarintaa, joka tulee huomioida 

implementoinnin suunnittelussa. (Malmi, 1997) 

 

2.6. Aiemmat tutkimukset toimintolaskennasta 
 

Toimintolaskennasta on olemassa lukuisia aiempia tutkimuksia. Vaikka toimintolaskennan 

tutkimusten pääpaino on tavallisesti ollut teollisuudessa, on nykyään havaittavissa 

toimintolaskennan laajentumisesta muille liiketoiminnan aloille (Anderson & Young, 1999). 

Toimintolaskennan voidaan katsoa olevan yritysjohdon näkökulmasta nykypäivänä erittäin 

kiinnostava aihe, mikä tukee tämän tutkimuksen merkitystä kohdeyksikön johtoa ajatellen. 

Toimintolaskennan tutkimus on myös keskittynyt paljolti palvelualoille. (Kumar & Shafabi, 

2011) Käymme läpi tämän tutkimuksen kannalta merkittävimpiä aiempia tutkimuksia 

perinteisen kustannuslaskennan ja toimintolaskennan yhteiskäytöstä aina 

toimintolaskennan kritiikkiin asti. 

 

2.6.1. Perinteisen kustannuslaskennan ja toimintolaskennan yhteiskäyttö 
organisaatiossa 
 

Toimintolaskennan uskotaan hyvin pitkälti korvaavan perinteisen kustannuslaskennan 

organisaatioiden sisäisessä laskentatoimessa. Covender (2011) toteaa perinteisen 

kustannuslaskennan antavan nykyajan organisaatiolle vääristynyttä ja suppeaa 

informaatiota toimintolaskentaan verrattuna. Myös Bakerin (1989) mukaan yritysjohto 

joutuu usein etsimään perinteiselle kustannuslaskentajärjestelmälle vaihtoehtoisia tapoja 
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suorittaa kustannuslaskentaa, sillä perinteinen järjestelmä ei tuota riittävää informaatiota. 

Usein vaihtoehtoisena tapana pohditaan toimintolaskentaa (Kaplan, 1988). 

 

Organisaatioissa koetaan myös, että yksi kustannuslaskentajärjestelmä ei anna riittävästi 

informaatiota. Yrityksen siirtyessä perinteisestä kustannuslaskennasta toimintolaskentaan, 

hyödyntää organisaation johto usein molempien informaatiota päätöksenteossaan. 

Tutkimuksen mukaan yritysjohto hyödyntää perinteisen kustannuslaskennan tuottamaa 

informaatiota sen helppouden ja yksinkertaisuuden takia, kun taas toimintolaskentaa 

käytetään syvällisempään analyysiin. (Kaplan, 1988) On huomattu, että toimintolaskenta 

voi tuottaa merkittävästi tarkempaa informaatiota kustannuksista. Siitä huolimatta se ei 

aina tuota kaikkea vaadittavaa informaatiota sen eri käyttäjille, kuten johdolle ja tuotannon 

suunnittelijoille. Tästä syystä useampia kustannuslaskentajärjestelmiä saatetaan 

hyödyntää yhtä aikaa. (Park & Simpson, 2008) 

 

2.6.2. Toimintolaskenta palvelualalla 
 

Vaikka toimintolaskenta kehitettiin aikoinaan isolle tuotantoperusteisille yritykselle, on sitä 

myöhemmin hyödynnetty muillakin aloilla. Palvelualalla toimintolaskentaa on käytetty 

onnistuneesti jo pidemmän aikaa ja tutkimukset osoittavatkin, että tuotanto- ja 

palveluyrityksen kuluja voidaan selvittää tismalleen samalla menetelmällä. (Cooper & 

Kaplan 1991, 466-467) Karr (1994) nimeää kaksi suurinta syytä toimintolaskennan 

suosion kasvuun palvelualan yrityksissä – yritysten tulee ymmärtää paremmin syntyviä 

kustannuksia, jotta niihin voidaan vaikuttaa ja toisekseen tuottavuutta voidaan parantaa 

toimintoanalyysin arvoa ja ei-arvoa tuottavien toimintojen kautta. 

 

Palveluyrityksissä henkilöstöllä on usein isompi rooli yrityksen liiketoiminnan kannalta kuin 

tuotantoyrityksellä ja tätä kautta myös henkilöstökustannukset ovat usein merkittävästi 

suuremmat (Silvestro, Fitzgerald, Johnston & Voss, 1992). Toimintolaskennan avulla 

päästään kiinni siihen, mihin työntekijän käyttämä työaika suurimmaksi osaksi menee ja 

samalla toimintolaskenta tukee työkaluna yhtä lailla palveluyrityksen johtoa 

päätöksenteossa kuin tuotantoyrityksen. (Stratton, Desroches, Lawson & Hatch, 2009) 

Stouthuysen et al. (2009) tutkimuksessa selviää myös, että toimintolaskenta julkisessa 

palveluyrityksessä antaa merkittävää tietoa eri asiakasryhmien hinnoitteluun liittyen. 
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Palvelun tapahtuessa hetkessä on sen arvoa vaikea todistaa, mutta toimintolaskenta voi 

auttaa tunnistamaan eri asiakasryhmien aiheuttamia kustannuksia. 

 

Toimintolaskennan implementointi palvelualan yrityksen käyttöön ei kuitenkaan aina 

onnistu. Yksi syy tähän on luonnollisesti toimintojen käyttämien resurssien määrityksen 

vaikeus. Mitä vähemmän yrityksen tuottamassa palvelussa aiheutuu välittömiä 

kustannuksia, kuten raaka-ainekustannukset ja valmistuskustannukset, sitä enemmän 

malli nojautuu haastattelun ja havainnoinnin avulla tehtyyn toimintolaskentamalliin. 

(Pirrong & Gordon, 1994) Kun esimerkiksi raaka-aineista aiheutuu välittömiä kustannuksia, 

jotka on helppo kohdistaa suoraan tuotteille tai palveluille, jää toimintolaskennan avulla 

kohdistettaviin henkilöstö- ja muita resursseja kuluttavaan osaan pienempi painoarvo. 

Näin malli ei vääristä kustannuksia sen ollessa epätarkka. (Ben Hadj Salem‐Mhamdia & 

Bejar Ghadhab, 2012) Usein ruokapalvelualan yrityksissä sekä raaka-aineet, että 

henkilöstö vievät suurimman osan yrityksen resursseista. 

 

2.6.3. Toimintolaskenta ruokapalveluyrityksissä 
 

Toimintolaskennasta on tehty useampia tutkimuksia ruokapalvelualalle. Tutkimusten 

kohteisiin lukeutuu niin yksittäisiä pienempiä ravintoloita, kuin myös tutkimuksen 

empiirisen osuuden kohdeyksikön kaltaisia suurempia ruokapalveluyksiköitä. Tutkimusten 

perusteella on selvästi havaittavissa, että toimintolaskentaa voidaan soveltaa myös 

ruokapalvelualalla (Raab, Shoemaker & Mayer, 2007; Vaughn, Raab & Nelson, 2010; 

Neriz, Núñez & Ramis, 2014). Vaikka alun perin toimintolaskenta kehitettiin etenkin 

tuotantopainotteisten teollisuuden yritysten käyttöön (Cooper & Kaplan, 1988), ovat 

nykyiset tutkimukset osoittaneet, että toimintolaskenta voi onnistuessaan tuottaa suuria 

hyötyjä ravintola-alan yrityksien päätöksentekoon. Hyötyjä saavutetaan niin 

hinnoittelustrategiassa, kuin myös kannattavien liiketoimien arvioinnissa. (Evartet, Cleuren 

& Hoozee, 2012; Neriz et al., 2014) 

 

Toimintolaskennan avulla ruokapalvelualan johdolle avautuu hyvin paljon uutta 

informaatiota, mitä perinteiset kustannuslaskennan menetelmät eivät ole pystyneet 

tuottamaan. Toimintolaskennan avulla johto pystyy seuraamaan mitkä toiminnot itse 

asiassa ovat arvoa tuottavia ja mitkä eivät. Tämän avulla kustannuksia pystytään 
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madaltamaan vähentämällä ei-arvoa tuottavia toimintoja. Samanaikaisesti laatu kyetään 

säilyttämään ennallaan. (Neriz et al., 2014) Tätä tulosta tukee myös tapaustutkimus, jossa 

ainoa tapa parantaa ravintola-alan yrityksen kannattavuutta kilpailluilla markkinoilla oli 

madaltaa kustannuksia. Ravintola taisteli ongelman kanssa, jossa se ei voinut nostaa 

hintaansa kovan hintakilpailun takia. Toimintolaskennan avulla johto onnistui löytämään ei-

arvoa tuottavia toimintoja ja vähentämään näiden aiheuttamia kustannuksia. Näin ollen 

kokonaiskustannukset laskivat suhteessa hintaan ja liiketoiminta muuttui 

kannattavammaksi. (Evartet et al., 2012) 

 

Ravintola-alan aiemmissa tutkimuksissa tunnistetaan myös hinnoittelupäätöksiin 

vaikuttavia erityiskysymyksiä. Raab, Mayer ja Shoemaker (2009) esittävät 

tutkimuksessaan, että turhan alhaiset hinnat ravintolan tuottamista palveluista tulkitaan 

asiakkaan mukaan usein palvelun laadun heikkoutena. Samaan aikaan ravintolan 

aiheuttamat kustannukset ovat nousseet johdon hinnoittelupäätöksissä merkittävään 

rooliin, jotta alalla vallitsevan matalan katetuoton ohella voidaan saavuttaa edes 

kohtuullista tuottoa (Raab & Mayer, 2004). Voidaankin siis olettaa, että vaikka 

toimintolaskenta tuottaakin yritysten käyttöön merkittävää informaatiota hinnoittelua 

ajatellen, ei sitä välttämättä voida suoraan käyttää hinnoittelun perusteena. 

 

2.7. Toimintolaskennan uusia sovelluksia 
 

Toimintolaskennan mallia on pyritty hyödyntämään myös uusissa sovelluksissa sen 

ensiesittelyn jälkeen. Tsai, Yang, Chang & Lee (2014) tuovat tutkimuksessaan, An Activity-

Based Costing decision model for life cycle assessment in green building projects, 

perinteiseen toimintolaskentamalliin mielenkiintoisen näkökulman, kun pelkästään 

yrityksen resursseja kuluttavan toimintolaskennan rinnalle tuodaan ympäristövaikutus koko 

tuotteen elinkaaren ajalta. Näin toimintolaskennassa voidaan ottaa huomioon epäsuorat 

kustannukset kuten ympäristön saastuttaminen.  

 

Toinen suurempi sovellus on aikaperusteinen toimintolaskenta (Time-Driven Activity-

Based Costing, TDABC), jonka Kaplan & Anderson (2004) esittelivät 2000-luvun alussa. 

Aikaperusteisen toimintolaskennan mallissa perinteiseen toimintolaskennan menetelmään 

on otettu nimensä mukaan aikaperusteinen näkökulma, jossa yrityksen kapasiteettia 
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tutkitaan valittua aikayksikköä kohden niin, että tuotteen tai palvelun tarvitsemaa 

aikayksiköiden määrää voidaan arvioida. Aikaperusteisen toimintolaskennan perusta ei ole 

siis selvittää yksittäisten työntekijöiden toimintoihin käyttämää aikaa. (Kaplan and 

Anderson, 2007, 10-11) Usein työntekijöiden motiivi ei ole sama kuin yrityksen johdolla, 

joten työntekijöiden tutkiminen haastattelun ja havainnoinnin menetelmin saattaa aiheuttaa 

muutosvastarintaa ja negatiivisia tunteita henkilöstössä (Kaplan & Anderson, 2004). 

 

Suurin hyöty aikaperusteisen toimintolaskennan menetelmässä tulee kuitenkin sen 

käyttöönoton helppoudessa. Aika on itsessään yksikkönä helposti mitattavissa, joten sen 

menetelmän käyttöönotto on selkeämpää ja mahdollisesti nopeampaa. (Stouthuysen, 

Schierhout, Roodhooft & Reusen, 2014) Aikaperusteinen toimintalaskentamalli on 

kehitetty, sillä malli ei usein ole niin raskas ja monimutkainen kuin perinteinen 

toimintolaskentamalli. Perinteinen toimintolaskentamalli onkin tästä syystä saanut paljon 

kritiikkiä osakseen. (Kaplan & Anderson, 2004) 

 

2.8. Toimintolaskennan kritiikkiä 
 

Vaikka toimintolaskenta koetaankin yhtenä laskentatoimen mullistavimpana oivalluksena 

1900-luvulla (Gosselin, 2006), on se saanut osakseen myös kritiikkiä. Toimintolaskenta on 

saanut kritiikkiä niin sen käyttöönoton haasteellisuudesta, kuin sen avulla tuotetun 

informaation laadusta. Rowen (1995) mukaan toimintolaskennan informaation laatu riippuu 

hyvin pitkälti sitä kehittävän henkilöstön tai johdon asiantuntemuksesta. Epätarkasti 

määritetyt resurssi- tai toimintoajurit vääristävät todellisia kustannuksia ja antavat näin 

ollen johdolle väärää informaatiota päätöksenteon tueksi. Tutkimuksen mukaan 

toimintolaskennalle ei ole myöskään olemassa valmista muottia, jota yritykset voivat 

soveltaa suoraan omaan liiketoimintaansa, vaan määritystyö on tehtävä jokaisessa 

organisaatiossa erikseen. Tätä tulosta tukee myös tutkimus, jonka mukaan kenties suurin 

syy toimintolaskennan epäonnistumiselle onkin sen implementoinnin raskas luonne sekä 

monimutkaisuus (Velmugran, 2010).  

 

Malmi (1997) on listannut tutkimuksessaan merkittäviä syitä siitä, minkä takia 

toimintolaskenta epäonnistuu organisaatioissa. Tutkimuksen mukaan ensimmäinen syy 

epäonnistumiselle ei välttämättä olekaan epäonnistunut implementointi tai 



 

 18 

monimutkaisuus, vaan johdon pätemättömyys hyödyntää toimintolaskennan tuottamaa 

informaatiota tarpeeksi monipuolisesti. Toisaalta yrityksissä koetaan vastarintaa uuden 

kustannuslaskentajärjestelmän käyttöönottoon. Samaan aikaan informaation 

käyttökelvottomuus sekä vastarinta edesauttavat toimintolaskennan jäämistä toissijaiseksi 

kustannuslaskentajärjestelmäksi tai sen hylkäämistä kokonaan.  
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3. KOHDEYKSIKÖN KUSTANNUSLASKENNAN NYKYTILA 
 

Tämän luvun tarkoitus on tarkastella tutkimuksen empiiristä aineistoa aiemman 

teoreettisen katsauksen perusteella. Empiirisen osuuden tavoitteena on kehittää 

kohdeyksikön kustannuslaskentaa hyödyntäen toimintolaskennan Samalla pyritään 

etsimään vastauksia johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Empiirinen osuus 

alkaa tutkimusaineiston ja kohdeyrityksen liiketoiminnan kuvailusta, minkä jälkeen luvussa 

4. esittelemme kehitetyn toimintolaskentamallin. 

 

3.1. Tutkimusaineisto- ja menetelmät 
 

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa käytetään tutkimusaineistona varta vasten kerättyä 

sekä jo olemassa olevaa aineistoa. Kohdeyritys on tutkimuksen tekijälle entuudestaan 

tuntematon, joten tutkimuksen objektiivisuudessa ei nähdä sen suurempaa estettä. Se, 

ettei tutkija tunne entuudestaan tutkittavaa yritystä saattaa joskus olla merkittävä syy 

tutkimuksen epäonnistumiselle, sillä tutkija ei näin ollen saa muodostettua riittävää kuvaa 

yrityksen toiminnasta ja edelleen ratkaisemaan itse tutkimusongelmaa luotettavasti 

(Backus, 1984). Tämän tutkimuksen osalta yrityksen ennalta tuntemattomuus ei 

kuitenkaan ole vaikuttanut tutkimuksen laatuun, sillä tutkimuksen kapean rajauksen 

ansioista yksikön toiminnasta pystyttiin muodostamaan riittävän tarkka kuva. 

 

Tutkimusta varten tehdyt haastattelut toteutettiin neljänä eri päivänä kolmen eri 

haastattelurungon mukaisesti. Haastatteluihin osallistui yrityksen hallinto- ja talousjohtaja, 

ruokapalveluyksikön johtaja, sekä tutkimuskohteeksi valitun valmistuskeittiön esimies sekä 

5 työntekijää. Haastattelut tehtiin puolistrukturoituina haastatteluina liitteiden 1, 2 & 3 

mukaisesti. Haastattelut tehtiin puhelimen välityksellä sekä tilanteen salliessa keittiön 

tiloissa kasvotusten. Kaikki haastattelut nauhoitettiin, jonka jälkeen haastattelut litteroitiin 

tarkempaa analyysia varten. Haastatteluiden tarkoitus oli selvittää ruokapalveluyksikön 

liiketoiminnan perusajatus, nykyisen kustannuslaskennan tila sekä mahdolliset 

tulevaisuuden tarpeet ja toiveet kustannuslaskentaan liittyen. Lisäksi valmistuskeittiön 

henkilöstön haastatteluilla syvennyttiin tarkemmin keittiössä suoritettuihin toimintoihin ja 

niihin käytettyyn aikaan. Myös havainnointia sovellettiin tutkimusmenetelmänä. 

Havainnointi toteutettiin valmistuskeittiön tiloissa kahtena päivänä ja havainnoinnin 
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tavoitteet olivat kokonaiskäsityksen muodostaminen yksikön toiminnoista, sekä ajankäytön 

mittaamisen täsmentäminen haastatteluiden jälkeen. Havainnoinnissa keittiön toiminnasta 

kerättiin muistiinpanoja paperille ja havainnoinnin tukena oli aina keittiön esimies tai 

henkilöstöä.  

 

Viero (2007) kuvasi kohdeyksikön toimintoja jo aiemmin tutkimuksessa: Johdon 

informaatiotarpeet ja raportoinnin kehittäminen ruokapalveluyksikössä. Tutkimuksessa 

esiin nousseita seikkoja oli muun muassa yhdessä yksikön johdon kanssa tehty 

toimintoanalyysi toimintolaskentaa varten. Jotta kyseistä analyysia voitiin hyödyntää tässä 

tutkimuksessa, oli sen paikkaansa pitävyys todennettava vielä yksikön nykyisessä 

liiketoiminnassa. Haastatteluiden ja havainnoinnin perusteella todettiin toimintoanalyysin 

olevan edelleen liiketoimintaa hyvin kuvaava vielä nykyisessäkin mallissa muutamaa 

pientä poikkeusta lukuun ottamatta. Toimintoanalyysia esitellään vielä myöhemmin 

luvussa 4.6. Toimintoanalyysi. 

 

 

Taulukko 2 Tutkimusaineisto 

 

•   Hallinto- ja talousjohtaja 
•   Ruokapalveluyksikön johtaja 
•   Esimies 
•   Kokki 2x 
•   Ruokapalvelutyöntekijä 3x 

Haastattelut 

•   Havainnointi valmistuskeittiön tiloissa Havainnointi 

•   Viero (2007) toimintoanalyysi 
Kohdeyksikön aiemmat 

kustannuslaskenan 
kartoitukset  

•   Valmistuskeittiön tuloskortti 
•   Muut kustannusraportit Kustannusraportit 
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Taulukossa 2 kuvataan tutkimuksen empiirisessä osuudessa käytettyä tutkimusaineistoa. 

Haastatteluiden, havainnoinnin ja aiempien kartoitusten lisäksi tutkimuksen kannalta 

keskeisessä asemassa on yrityksen omat kustannusraportit. Kustannusraporteilla 

selvitetään nykyisen kustannuslaskennan tilaa, minkä lisäksi raporttien informaatiota 

peilataan toimintolaskennan tuottamaan informaatioon. Taulukko 2 kuvaa myös hyvin 

tutkimuksessa käytetyn aineiston monimuotoisuutta. Tutkimuksen kannalta haastattelut 

ovat kuitenkin tärkein käytetty aineisto, minkä ohella tutkimustuloksia tuetaan muilla 

aineistoilla.  

 

3.2. Liiketoiminnan kuvaus 
 

Kohdeyrityksen ruokapalveluyksikkö on osa isompaa kokonaisuutta, johon kuuluu useita 

palvelualoja. Tässä tutkimuksessa keskitytään ruokapalveluyksikön liiketoimintaan ja 

siihen, kuinka se on muuttunut historiansa aikana. Itse ruokapalveluyksikön katsotaan 

syntyneen Lappeenrannan kaupungin yksiköksi vuonna 2000 poliittisen päätöksen 

seurauksena. Koska kyseessä on julkisen sektorin tuottama palvelu voidaan katsoa, että 

ruokapalvelutoimintaa on järjestetty myös tätä aiemmin, joskin ei yhtä organisoidussa 

muodossa. Vuonna 2010 kohdeyritys koki organisaatiomuutoksen, jolloin Lappeenrannan 

kaupunki päätti yhtiöittää tuottamansa palvelut osakeyhtiömuotoon. Vuonna 2000 tehdyt 

linjaukset ruoanvalmistusmenetelmistä ja keittiöverkosta tarkastettiin 

organisaatiomuutoksen ohessa, jonka seurauksena aiempia linjauksia päätettiin soveltaa 

edelleen muuttamattomana. Organisaatiomuutoksen jälkeen aiemmin kehitetyn 

liiketoimintamallin voidaan katsoa säilyneen ennallaan. Ruokapalveluyksikön johtaja 

(2016) kuvaakin tilannetta seuraavasti: 

 

”…päätettiin jatkaa nykyisellä mallilla ja päinvastoin syventää sitä (aiemmin määritetty 

liiketoimintamalli)”  

 

Kohdeyritys on julkisen sektorin omistama ja suurimman osuuden omistaa Lappeenrannan 

kaupunki. Ruokapalveluyksikön tarkoitus on valmistaa ja toimittaa ruoka tarjoiltavaksi 

julkisiin kouluihin, päiväkoteihin, hoitolaitoksiin sekä terveydenhuollon hoitopiirin 

asiakkaille kotipalveluaterioina. Yksikön tarkoitus ei ole tästä syystä tuottaa voittoa, vaan 

jakaa kustannukset asiakkaiden kanssa mahdollisimman tehokkaasti ja tasavertaisesti. 
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Asiakaskohtaiset katteet ovat hyvin pienet tai olemattomat ja näin olleen yhteiskunnallisen 

toiminnan kannalta on tärkeää, että asiakaskohtaiset hinnat vastaavat kustannuksia. 

Hallinto- ja talousjohtaja (2016) kuvailee yksikön liiketoimintaa seuraavasti:  

 

”Liiketoiminnassa asiakkaat ovat omistajia ja sitä kautta halutaan, että voittomarginaali on 

pieni ja hinnat perustuvat kustannuksiin. Kun asiakkaita on useampia, on tärkeää että 

kaikille omistajille on tasapuoliset hinnat eikä toinen (asiakas) kata toisen kustannuksia.” 

 

Ruokapalveluyksikkö tuottaa nimensä mukaan ruoka- ja ateriapalveluita sen asiakkailleen. 

Yksikkö on hyvin pitkälti itsenäinen ja sen toiminta alkaa ruokalistojen ja tuotannon 

suunnittelusta, josta vastaa hallinto. Tämän jälkeen itse ruoan tuotanto tapahtuu 

valmistuskeittiöissä, jonka jälkeen ruoka siirtyy kuljetuspalvelun kautta tarjoiltavaksi joko 

palvelukeittiöihin tai suoraan asiakkaalle kotipalveluaterian muodossa. Kun asiakas on 

saanut lopputuotteen, eli aterian, siirtyy ruoan kuljettamiseen käytetyt astiat takaisin 

keittiöön puhdistusta ja uudelleen käyttöä varten.  

Kuvio 3 Liiketoimintaprosessi 

 

Kuviossa 3 on havainnollistettu liiketoimintaprosessia vastuualueittain. Valmistuskeittiö 

saa hallinnolta ruokalistojen ja tuotannon suunnitelman, minkä lisäksi hallinto vastaa 

kuljetuspalvelun kilpailutuksesta ja järjestelyistä. Kuljetuspalveluna toimii kolmannen 

osapuolen yritys, joka laskuttaa palvelun hinnan keittiöltä. Valmistuskeittiö vastaa itse 

lopusta prosessista, joka alkaa ruoanvalmistuksesta ja päättyy kuljetusastioiden 

palautukseen ja puhdistukseen. 

 

Tutkimuksen kohteeksi valittu valmistuskeittiö kuvaa yksikön liiketoimintaa erinomaisesti, 

sillä keittiö lukeutuu kooltaan isoimpiin keittiöihin kaikista yksikön 20 valmistuskeittiöstä. 

Samalla valitun valmistuskeittiön toiminta on monipuolisinta mitä yrityksestä löytyy ja se 
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palvelee kaikkia kolmea yksikön asiakasryhmää. Erityistä valitussa keittiössä on se, että 

se toimii myös viikonloppuisin sen valmistaessa ruokaa vuoropäiväkodeille sekä 

kotipalveluaterioiksi, joita molempia valmistetaan ja toimitetaan asiakkaille tarvittaessa 

vuoden jokaisena päivänä. Kyseiseen ratkaisuun on ruokapalveluyksikön johtajan (2016) 

mukaan päädytty seuraavasta syystä: 

 

”… vuoropäiväkodit on keskitetty tähän valmistuskeittiöön ja keittiö joutuu muutenkin 

vuorohoidon takia olemaan auki joka päivä. Samalla valmistetaan kätevästi 

kotipalveluateriat, joita toimitetaan myös joka päivä.” 

 

Yksikön valmistuskeittiöt on pyritty organisoimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. 

Tämä tarkoittaa samalla sitä, että tuotanto eri asiakasryhmille on tarpeen mukaan 

keskitetty eri keittiöihin.  

 

3.3. Nykyinen kustannuslaskentamalli 
 

Yksikön nykyinen kustannuslaskentamalli on ollut käytössä yksikön perustamisesta asti, 

joskin laskentaa on tarkennettu ajan myötä tarvittaessa. Laskentaa alettiin soveltamaan 

nykyisessä muodossa yksikön ollessa vielä suoraan Lappeenrannan kaupungin alla.  

 

Ruokapalveluyksikön käytössä oleva kustannuslaskentamalli perustuu pitkälti 

yksinkertaiseen jakolaskentaan. Hallinnon kulut vyörytetään ensin eri palvelualoille yhdellä 

kertaa. Vyörytyksen suuruus kullekin yksikölle liikevaihdon ja henkilöstömäärän mukaan. 

Tämän jälkeen jokaisella keittiöllä on yksi oma kustannuspaikka yksikön 

kustannuslaskennassa. Ruokapalveluyksikölle vyörytetyt kustannukset vyörytetään 

edelleen yksikön sisällä eri keittiöille niiden henkilöstömäärän mukaan. Keittiön 

kustannuspaikalle lasketaan yksittäisen keittiön kaikki kustannukset, jonka jälkeen 

kokonaiskustannukset saadaan laskemalla yhteen keittiöiden kustannukset, sillä hallinnon 

kulut on jo vyörytetty yksittäisille keittiöille.  

 

Keittiön kulueriin lukeutuu esimerkiksi henkilöstökulut, raaka-aineet, kuljetus, ja vuokra. 

Kun yksittäisen keittiön kokonaiskustannukset on laskettu, selvitetään ateriakohtaiset 

kustannukset jakolaskentaa hyödyntäen. Yksikkö tarkastelee kustannuksia 
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asiakasryhmäkohtaisesti, jolloin kustannuslaskennasta saadaan kustannukset yksittäiselle 

aterialle kertoimien avulla. Vuonna 2016 (tammikuu – elokuu) yksittäisen aterian 

kustannus oli 3,16€ sekä kouluille, että päiväkodeille. Koulujen ja päiväkotien 

ateriakustannukset lasketaan kertoimella 1. Kotipalveluaterioihin sovelletaan 1,5 kerrointa, 

jolloin yksittäisen kotipalveluaterian hinta on 4,74€. Yksikön soveltamat kertoimet on 

arvioitu niiden käyttämien kiinteiden kustannusten käytön mukaan, mutta johto uskoo 

nykyisen kustannuslaskennan vääristävän kustannuksia etenkin henkilöstökuluissa. Myös 

kuljetuspalveluiden hinta on sisällytetty kertoimeen, joka saattaa osaltaan vääristää 

ateriakohtaisia kustannuksia.  

 

Kustannuslaskennan tuottamaa informaatiota käytetään kannattavuuslaskelmiin ja 

päätöksentekoon. Informaatiota käyttää ylin johto, minkä lisäksi keittiöiden esimiehillä on 

oikeus seurata oman kustannuspaikkansa kehitystä ja tulosta. Eniten seurattu 

kustannuslaskennan raportti on keittiökohtainen tuloskortti, joka sisältää tärkeimmät 

tunnusluvut sekä asiakaskohtaiset kustannukset tuoteryhmittäin. Tuloskortissa raportoituja 

keittiökohtaisia tunnuslukuja ovat tuloslaskelman omaisten lukujen lisäksi seuraavat 

mittarit: 

      01-08/2017 
- Liikevaihto / suorite  € / kpl  3,66 

- Kustannukset / suorite  € / kpl  3,16 

- Elintarvikekustannukset / suorite € / kpl  1,08 

- Henkilöstökulut / suorite  € / kpl  1,07 

 

 

- Suoritteet / Henkilötyökuukausi (HTK) kpl / HTK  3291,6 

- Suoritteet / tehdyt tunnit  kpl / h  19,8 

- Työaika / suorite   min / kpl  3,0 

 

Jokainen keittiö käyttää samanlaista kustannuslaskentatapaa ja muodostaa näin ollen 

oman yksiselitteisen kustannuspaikkansa sekä seuraa omaa tuloskorttiansa. Yrityksen 

johdon mukaan nykyinen kustannuslaskenta on hyvällä tasolla. Keittiöille kuuluvat 

kustannukset saadaan allokoitua tarkasti, mutta kustannuslaskennan tuottamassa 

informaatiossa keittiön tuote- tai asiakasryhmäkohtaisista kustannuksista on parantamisen 

varaa. 
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4. TOIMINTOLASKENTA KOHDEYKSIKÖSSÄ 
 

Tämän luvun tarkoitus on kehittää kohdeyksikölle toimintolaskentamalli. Mallin avulla 

selvitetään asiakasryhmäkohtaiset kustannukset tutkimuksen rajoitteiden puitteissa. 

Toimintolaskentamallin luominen käydään läpi vaihe kerrallaan, jonka jälkeen luvun 

loppuosassa kehitetyn mallin tuloksia verrataan yrityksen nykyisen 

kustannuslaskentamallin tuottamaan informaatioon.  

 

4.1. Kohdeyksikkö 
 

Tutkimuksen kohdeyksiköksi valikoitui yksi valmistuskeittiö, joka kuvaa yksikön toimintaa 

kattavasti. Toimintolaskentamallia kehittäessä keskitytään ainoastaan valitun 

valmistuskeittiön kustannuspaikkaan ottamatta kantaa hallinnolta vyörytettyihin 

kustannuksiin. Hallinnon kustannukset pystytään allokoimaan tarkasti yksittäiselle keittiölle 

nykyisessä laskentamallissa. Tästä syystä tärkein seikka kohdeyksikön toimintolaskennan 

kehittämisessä on parantaa tuote- ja asiakasryhmäkohtaisista kustannuksista saatavaa 

informaatiota keittiön sisällä.  

 

Nykyisessä kustannuslaskentamallin ongelma on se, että yksikön johdon on mahdotonta 

saada täsmällistä kuvaa eri tuotteiden todellisista kustannuksista. Vaikka raaka-

ainekustannukset saadaan jaettua eri tuotteille tarkasti, on muita keittiöstä syntyviä kuluja 

mahdotonta kohdistaa ilman toimintolaskentaa. Jotta kustannukset voidaan kohdistaa 

tarkemmin johdon haluamalla tavalla, on selvitettävä mitä resursseja keittiö kuluttaa ja 

mitkä toiminnot kuluttavat eniten näitä resursseja.  

 

4.1.1. Resurssianalyysi 
 

Kuvassa 2 tarkastellaan valmistuskeittiön resurssien käyttöä. Suurin kuluerä on aineet, 

tarvikkeet ja tavarat (40 %), joka koostuu suurimmaksi osaksi ruoan valmistuksen raaka-

aineista sekä osittain siivous- ja puhdistustarvikkeista. Lähes yhtä suuri erä on 

henkilöstökulut (35 %), joka koostuu ainoastaan keittiön henkilöstön palkoista. Henkilöstön 

palkkakustannukset jakautuvat tasaisesti yksittäistä työntekijää kohden, mutta 
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viikonlopputyöt aiheuttavat lisäkustannuksia yrityksen työehtosopimuksen mukaan niin, 

että lauantaina palkkakustannukset ovat 120 % ja sunnuntaina 200 % normaalista 

palkasta. Kolmanneksi suurin erä on ulkopuoliset palvelut (17 %), jonka merkittävin 

menoerä on kuljetuspalvelut. Ruokaa kuljetetaan palvelukeittiöihin isommissa 

kuljetusastioissa, minkä lisäksi yksittäispakkauksia kuljetetaan kotipalveluateria-

asiakkaille. Liiketoiminnan muihin kuluihin (9 %) kuuluu vuokrakustannukset niiden ollessa 

noin 4,3 % kokonaiskustannuksista, kun taas hallinnon kustannukset muodostavat noin 

3,4 % kokonaiskustannuksista.  

 

 

 
Kuvio 4 Keittiön kuluerät 

 

Kuviossa 4 näkyvä resurssien jakautuminen on ruokapalveluyritykselle hyvin tyypillinen 

jakauma, jossa eniten resursseja kuluttaa luonnollisesti raaka-aineet sekä henkilöstö 

(Raab & Meyer, 2004). Haastattelujen perusteella voidaan olettaa, että raaka-aineet 

voidaan kohdistaa tuote- ja asiakasryhmäkohtaisesti riittävän tarkasti, joten tutkimuksessa 

keskitytään enemmän henkilöstökulujen tarkempaan kohdistamiseen. Koska 

henkilöstökulut ovat keittiön toiminnassa niin suuri kuluerä, on tärkeää selvittää mihin 

työntekijän käyttämä aika suurimmaksi osaksi kuluu. Ennen kuin henkilöstökuluja voidaan 

allokoida sen tarkemmin, on syytä tehdä toimintoanalyysi. 

Aineet, 
tarvikkeet ja 

tavarat, 40 % 

Ulkopuoliset  
palvelut, 17 % 

Henkilöstökulut,  
35 % 

Liiketoiminnan 
muut kulut, 9 % 
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Liiketoiminnan muut kulut ja ulkopuoliset palvelut on päätetty jättää tässä tutkimuksessa 

tarkastelun ulkopuolelle. Kuitenkin aihe nousee esille myöhemmin 

jatkotutkimusehdotuksissa. Kuitenkaan tutkimusta varten kerätyn aineiston avulla niitä ei 

käsitellä henkilöstökulujen lailla yhtä tarkasti toimintolaskentamallissa. 

 

4.1.2. Toimintoanalyysi 
 

Keittiön toiminnot on määritetty jo aiemmin Vieron (2007) tutkimuksessa, jonka jälkeen 

toiminnot on haastattelun ja havainnoinnin menetelmin päivitetty vastaamaan nykyistä 

keittiön toimenkuvaa. Näistä toiminnoista on muodostettu seitsemän toimintoallasta, johon 

on koottu toisiaan lähellä olevia toimintoja. Toimintoaltaat on hyvä luoda siitä syystä, että 

keittiössä tapahtuvaa prosessia on helpompaa havainnoida ja mitata (Alhola, 2008). 

Toimintoaltaat 1-7 on esitelty tarkemmin kuviossa 5. 

 
Kuvio 5 Toimintoaltaat 

 
 

Keittiön sisällä toimintojen kulku on suoraviivainen. Ensimmäiset työntekijät saapuvat 

töihin aamulla kello 6.00 ja työvuorot päättyvät iltapäivään mennessä. Työvuorot on jaettu 

kolmeen eri alkamisaikaan ja jokaisella työntekijällä on valittuina päivinä eri roolit. 
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Erikoistumista eri tehtäviin on havaittavissa, mutta keittiössä tehdään myös työtehtävien 

kiertoja, jotta mielekkyys työhön säilyy.  

 

Työpäivä alkaa ruoan- ja erityisruoan valmistuksella. Tämän jälkeen ruoka pakataan 

kuljetusta varten eri kokoisiin kuljetusastioihin. Kun ateriat on saatu pakattua ja järjestettyä 

kuljetusta varten, on valmistelevien toimenpiteiden vuoro. Valmisteleviin toimenpiteisiin 

kuuluu muun muassa patojen ja kattiloiden puhdistusta, sekä seuraavan päivän 

tuotantotarvikkeiden varaamista. Tuotantotarvikkeet ja kuljetusastiat varataan aamua 

varten valmiiksi aina edellisenä iltapäivänä, jotta ruoanvalmistus voidaan aloittaa heti 

aamusta. Keittiössä suoritettavat toiminnot ovat kokonaisuudessaan näkyvissä 

toimintoaltaisiin jaettuna liitteessä 4. 

 

4.1.3. Resurssi- ja toimintoajurit 
 

Henkilöstökuluja on hyvä tarkastella sen mukaan, mihin työntekijän käyttämä työaika 

todellisuudessa kuluu. Keittiön tarkoitus on valmistaa kolmea eri lopputuotetta kolmelle eri 

asiakasryhmälle. Keittiön esimiehen haastattelu ja työntekijöiden haastattelut paljastavat, 

että suurin osa ajasta ei mene itse ruoanlaittoon. Sen sijaan työaika kuluu muuhun 

toimintaan kuten kuljetusastioiden hakemiseen, niiden laputtamiseen, ruoan 

pakkaamiseen sekä kuljetusastioiden puhdistukseen palautuksen ohessa. Mitä pienempiin 

kuljetusastioihin ruoka joudutaan pakkaamaan, sitä enemmän se vie aikaa 

ateriakohtaisesti kaikissa näissä toiminnossa.  

 

Kouluille lähtevä ruoka pakataan pääosin isoihin kuljetusvaunuihin isoille asiakasmäärille. 

Ateriat pakataan kylmiin ja lämpimiin kuljetusvaunuihin ja asiakasmäärät lasketaan koulun 

asiakasmäärätasolla, jolloin pakkaamiseen kuluu oletettavasti vähemmän aikaa ateriaa 

kohden. Päiväkoteihin ruoka pakataan usein ryhmäkohtaisesti, jolloin esimerkiksi 100 

henkilön päiväkotiin voi mennä 6-8 pienempää kuljetusastiaa ison kuljetusvaunun sijaan. 

Luonnollisesti kuljetusastioiden hakemiseen, laputtamiseen, pakkaamiseen ja 

puhdistukseen kuluu näin ollen enemmän aikaa yhtä ateriaa kohti. Kotipalveluateriat vievät 

samoissa toiminnoissa eniten aikaa, sillä ruoka pakataan yksittäisiin lämpöä eristäviin 

kuljetuslaatikoihin, jossa ateria toimitetaan asiakkaan kotiovelle. Kotipalveluaterioiden 

pakkaustekninen toiminta kuluttaa eniten henkilöstön resursseja näistä kolmesta 
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tuoteryhmästä, minkä lisäksi kuljetuspalveluiden kuormitus on suurin, sillä kuljettaja vie 

yksittäisen tuotteen asiakkaiden kotiin. 

 

Taulukko 3 Resurssi- ja toimintoajurit 

 
 

Taulukossa 3 on esitetty malliin valitut resurssi- ja toimintoajurit jokaiselle toimintoaltaalle. 

Kaikki toimintoaltaat kuluttavat henkilöstöresursseja ja resurssiajurina käytetään 

toimintoon käytettyä työaikaa. Käytettyä työaikaa varten kerättiin tietoa liitteen 5 

mukaisella lomakkeella. Toimintoaltaiden 1, 2 ja 7 toimintoajurina toimii asiakasryhmien 

lukumäärä, jolloin kulut jakautuvat tasaisesti eri tuotteille. Ruoanvalmistus itsessään on 

hyvin homogeeninen prosessi ja eri asiakasryhmille toimitetaan pääsääntöisesti saman 

ruokalistan aterioita. Ruokaa valmistetaan yhtenä päivänä isoissa erissä yhdestä 

pääraaka-aineesta, jonka jälkeen se jaetaan eri asiakasryhmille erilaisiin kuljetusastioihin. 

Poikkeuksena on erityisruoan valmistus, joka on otettu mallissa huomioon omana 

toimintoaltaanaan (Toimintoallas 3). Erityisruoan valmistaa alusta loppuun kaksi keittiön 

työntekijää. Kun yhteen erityisruoka-ateriaan käytetty henkilöstöresurssien määrä voidaan 

laskea, voidaan tästä aiheutuvat lisäkulut kohdistaa eri asiakasryhmille dieettien 

lukumäärän mukaan. Dieeteillä tarkoitetaan yhtä erikoisruoka-annosta. 

 

Merkittävin ero työntekijän ajankäytössä asiakasryhmäkohtaisesti syntyy kuljetusastioiden 

pakkaamisvaiheessa. Toimintoaltaat 4, 5 ja 6 sisältävät toiminnot kunkin kuljetusastian 
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varaamisesta, laputtamisesta, pakkaamisesta ja puhdistuksesta. Resurssiajurin avulla 

pystytään selvittämään, kuinka paljon yksittäisen kuljetusastian pakkaamiseen liittyviin 

toimintoihin kuluu aikaa. Käytetyt resurssit asiakasryhmäkohtaisesti saadaan 

toimintoajurilla. Toimintoajurina käytetään mallissa kuljetusastian lukumäärää. 

 

Mallissa oli tärkeää laskea myös viikonlopun aiheuttamat kustannukset tarkemmin, sillä 

viikonloppuna ruokaa valmistetaan ainoastaan vuoropäiväkodeille sekä kotipalveluateria-

asiakkaille. Näin ollen viikonloppuna tuotetut ateriat kuluttavat enemmän 

henkilöstöresursseja kuin arkena valmistetut ateriat. Tätä varten jokaista toimintoallasta 

kohden on laskettu sekä arkipäivän resurssiajuri, että viikonlopun resurssiajuri. 

Resurssiajurin laskenta sekä arjelle että viikonlopulle tapahtuu helposti, sillä viikonpäivästä 

riippumatta eri toimintoihin kuluu sama määrä aikaa. Toimintoon käytetty 

henkilöstöresurssi on kuitenkin suurempi, sillä viikonlopputöistä maksetaan korkeampaa 

palkkaa.  Kehitetty malli huomioi viikonlopun aiheuttamat kustannukset 

asiakasryhmäkohtaisesti liitteen 6 mukaisesti. 

 

4.2. Toimintolaskentamalli 
 

Toiminto- ja resurssianalyysin perusteella yritykselle on luotu toimintolaskentamalli. 

Kuviossa 6 esitetty kaavio kuvaa tutkimuksessa kehitetyn mallin toimintalogiikka. Mallin 

avulla saadaan tarkempaa informaatiota eri tuotteiden aiheuttamista kustannuksista.  

 

Henkilöstöresurssien allokointi asiakasryhmäkohtaisesti on ollut tutkimuksen erityisessä 

tarkastelussa ja kehitetty malli suoriutuu tässä mielessä erinomaisesti. 

Toimintolaskentamallissa kohdistetaan resurssiajurin avulla henkilöstöresurssit ensiksi 

toimintoaltaille. Tämän jälkeen toimintoajurin avulla selvitetään tuotekohtaiset 

kustannukset. Ulkopuoliset palvelut, liiketoiminnan muut kulut ja elintarvikekustannukset 

kohdistetaan edelleen tuotteille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Toisin sanottuna 

elintarvikekustannukset kohdistetaan tuotteelle sen käyttämien raaka-aineiden mukaan. 

Ulkopuoliset palvelut taas kohdistetaan tuotekustannuksiin kuljetuksen aiheuttamien 

kustannusten perusteella. Lopulta liiketoiminnan muut kulut lasketaan suoritekohtaisesti ja 

nämä kohdistetaan edelleen aiheuttamisperusteisesti. Mallin toteutus ja laskentalogiikka 

on nähtävissä liitteessä 7, jossa kustannukset on huomioitu asiakasryhmäkohtaisesti. 
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Toimintolaskentamalli on luotu tällä hetkellä Excel –tiedoston muotoon, jolloin tiedonkeruu 

ja mallin lukuarvojen päivittäminen voidaan kokea raskaaksi. Kuitenkin mallin tarkoitus oli 

kehittää yrityksen toimintolaskentaa ja se onnistuukin tuomaan yrityksen käyttöön 

tarkempaa informaatiota henkilöstöresurssien käytöstä keittiön sisällä. Johto voi käyttää 

tätä informaatiota strategisessa päätöksenteossa sekä hinnoittelussa. Seuraavaksi 

käydään läpi mallin avulla tuotettua informaatiota. 

 

4.3. Eroavaisuudet nykyiseen kustannuslaskentatapaan 
 

Toimintolaskentamallin tuottama informaatio eroaa merkittävästi yksikön nykyisen 

kustannuslaskentamallin tuottamasta informaatiosta. Yksikön johdon mukaan nykyinen 

malli ei mitä luultavimmin onnistu kohdistamaan keittiössä syntyviä kustannuksia eri 

asiakasryhmille todellista tilaa kuvaten. Sen sijaan tutkimuksessa kehitetyn 

toimintolaskentamallin avulla tässä onnistutaan ja toimintolaskennan avulla lasketut 

Kuvio 6 Toimintolaskentamalli 
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asiakasryhmäkohtaiset kustannukset poikkeavat nykyisestä mallista selvästi. Mallien 

eroavaisuuksia esitellään tarkemmin taulukossa 4. 

 

Taulukko 4 Kustannuslaskentamallien vertailu 

 

01-08/2017	 KOULU	 PÄIVÄKOTI	 KOTIPALVELUATERIA	

		 		 		 		 		 		 		

		 		 		 		 		 		 		

Elintarvikekustannukset	/	Suorite	 	€	1,08		 	€	1,08		 	€	1,08		 	€	1,08		 	€	1,08		 	€	1,08		

Henkilöstökulut	/	Suorite	 	€	1,07		 	€	0,51		 	€	1,07		 	€	1,04		 	€	1,07		 	€	1,53		

		 		 		 		 		 		 		

Vuokrakustannukset	/	Suorite	 		 	€	0,15		 		 	€	0,15		 		 	€	0,15		

Ulkopuoliset	palvelut	/	Suorite	 		 	€	0,61		 		 	€	0,61		 		 	€	0,61		

Hallinnon	+	muut	kulut	/	Suorite	 		 	€	0,26		 		 	€	0,26		 		 	€	0,26		

Muut	kulut	/	Suorite	(yhteensä)	 	€	1,01		 						€	1,01	 	€	1,01		 	€	1,01	 	€	1,01		 	€	1,01	

		 		 		 		 		 		 		

Kerroin	 		 		 		 		 1,5	 		

Kokonaiskustannukset	/	Suorite	 	€	3,16		 	€	2,60		 	€	3,16		 	€	3,13		 	€	4,74		 	€	3,62		

	 	 	 	 	 	 	

	

Valkoinen	=	Nykyinen	kustannuslaskentamalli	

	

	

Sininen	=	Toimintolaskentamalli	

	 	 	 

 

Taulukosta huomataan, että nykyisen kustannuslaskentamallin sekä tutkimuksessa 

kehitetyn toimintolaskentamallin välillä on suuria eroja henkilöstöresurssien käytön välillä. 

Samalla muut kulut on onnistuttu jaottelemaan tarkemmin eri kululajeihin. 

Toimintolaskennan tuottamasta informaatiosta huomataan, että ainakin koulujen ja 

kotipalveluaterioiden tuotekustannukset näyttävät vääristyneiltä nykyisessä mallissa. 

Jatkoa ajatellen ulkopuolisten palveluiden kustannusvaikutusten jakautuminen eri 

asiakasryhmille on merkittävä, sillä kuljettajalla kuluu huomattavasti enemmän aikaa 

toimittaa yksittäisiä aterioita asiakkaiden kotiovelle, kuin toimittaa kokonainen 

kuljetusvaunu esimerkiksi koululle. Ulkopuoliset palvelut nousevatkin esille 

jatkotutkimusehdotuksissa. 
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4.4. Toimintolaskennan tuomat edut 
 

Toimintolaskentamallia kehittäessä paljastui keittiön toiminnasta paljon arvokasta tietoa 

kustannuslaskentaan liittyen. Onkin selvää, että toimintolaskennan avulla voidaan kehittää 

kohdeyksikön kustannuslaskentaa, sillä toimintolaskenta tuottaa huomattavasti enemmän 

informaatiota kuin nykyinen malli. Ensinnäkin toimintolaskentamallin avulla kustannusten 

kohdistamisesta saadaan entistä tarkempaa. Yrityksen liiketoiminta-ajatuksen mukaan 

yksikkö pyrkii hinnoittelemaan tuotteensa niin, että hinnoittelu tapahtuu jokaisen asiakkaan 

kohdalla tasaisesti kustannusperusteisesti. Näin ollen tehokkaammin kohdistettu 

kustannuslaskentamalli tuottaa yrityksen liiketoiminta-ajatusta mukaillen parempaa 

informaatiota. Samalla varmistetaan myös, että yrityksen liiketoiminta on kannattavaa 

jokaisessa asiakasryhmässä. 

 

Toisaalta yksikön on mahdollista viedä tässä tutkimuksessa kehitettyä mallia eteenpäin. 

Toimintolaskentamalli on rakennettu niin, että sitä voidaan syventää edelleen allokoimaan 

tarkemmin esimerkiksi ulkopuolisten palveluiden kustannuksia. Vaikka tässä 

tutkimuksessa kehitetty malli onkin kohtuullisen raskas ylläpitää, antaa se siitä huolimatta 

kriittistä informaatiota myös pistemittauksina. Mallin ei välttämättä tarvitse toimia yksikön 

ainoana kustannuslaskentamallina. Sen sijaan toimintolaskentaa voidaan käyttää nykyisen 

perinteisen kustannuslaskentamallin rinnalla. Samalla yksikön johdolle aukeaa 

mahdollisuus laajentaa koskemaan muita keittiöitä sekä rajauksilla ulkopuolelle jätettyjä 

kustannuksia. Koska keittiöiden liiketoiminta ja toimintatavat mukailevat samaa kaavaa 

jokaisessa valmistuskeittiössä, on toimintolaskentamallin monistaminen muihin keittiöihin 

kohtalaisen kevyttä. 

 

Kolmantena suurena etuna on toimintoanalyysin tuottama hyöty. Kun yksikkö ymmärtää 

keittiön sisällä tapahtuvat toiminnot, voi se toimintojohtamisen kautta tehdä toiminnastaan 

entistä tehokkaampaa. Prosessin arvoanalyysin avulla yksikön on mahdollista tunnistaa ei-

arvoa tuottavia toimintoja ja tehdä toimenpiteitä näiden minimoimiseksi. Toisaalta hyviä 

toimintatapoja ja tehokkaita toimintoja voidaan toimintoanalyysin antaman informaation 

perusteella monistaa koskemaan muita keittiöitä. 
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä tutkimuksessa onnistuttiin kehittämään ruokapalveluyksikön kustannuslaskentaa 

toimintolaskennan avulla. Tutkimuksessa luotiin onnistuneesti toimintolaskentamalli 

yksikön johdon päätöksenteon tueksi. Luotu malli tuottaa yksikölle entistä tarkempaa tietoa 

kustannusten kohdistumisesta sekä valjastaa johdon käyttöön uutta tietoa keittiössä 

tapahtuvista toiminnoista ja niiden aiheuttamista kustannuksista.  

 

Yksikön nykyisestä kustannuslaskentamallista löytyi tutkimuksen tavoitteita ajatellen useita 

kehityskohteita. Yksikön johdolla ei ollut tarkkaa käsitystä asiakasryhmäkohtaisista 

tuotteiden kustannuksista, vaan hinnat laskettiin arvioitujen kertoimien avulla. Toisaalta 

viikonlopputyöskentelyn aiheuttamia lisäkustannuksia henkilöstökuluihin ei pystytty 

allokoimaan tuotekustannuksiin asti. Samalla nykyisen kustannuslaskentamallin tuottama 

informaatio oli tutkimuksessa kehitettyyn malliin nähden suppeampaa. Haastattelut sekä 

havainnointi toivat esille useita puutteita yksikön nykyisessä kustannuslaskentamallissa. 

Tämän tutkimuksen kannalta oli olennaista, että näitä epäkohtia onnistuttiin kehittämään ja 

että yksikön johto pystyisi tekemään huolellisempia strategisia päätöksiä 

kustannuslaskennan tuottaman informaation perusteella. 

 

Kustannuslaskennan tuottamaa informaatiota voidaan käyttää yksikön päätöstenteon 

tukena monella saralla. Toimintolaskentamalli tuottaa yksikölle numeerista informaatiota, 

jonka avulla se voi tehdä hinnoittelupäätöksiä sekä tarkastella liiketoimintojen 

kannattavuutta. Samalla se saa käyttöönsä suuren määrän toiminnallista informaatiota, 

jonka avulla yksikön toimintoja on mahdollista kehittää ja luokitella prosessin 

arvoanalyysin mukaan. Toisaalta kehitetyn toimintolaskentamallin avulla päästiin 

konkreettisiin lopputuloksiin ja toimintolaskennan avulla onnistuttiin kohdistamaan 

henkilöstökulut tarkemmin eri asiakasryhmille. Lisäksi toimintolaskennan avulla paljastui 

merkittäviä eroja toimintolaskennan tuottaman informaation laadussa. Tutkimuksessa 

selvisi, että asiakasryhmäkohtaiset tuotekustannukset eroavat yksikön nykyään 

käyttämistä tuotekustannusinformaatiosta ainakin kahdessa asiakasryhmässä. 

 

Tutkimuksen teoriakatsauksessa oli tarkoitus tukea aiemmilla tutkimuksilla 

toimintolaskennan soveltuvuutta ruokapalvelualan kustannuslaskentamenetelmäksi. 
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Kirjallisuuskatsauksen avulla onnistuttiin löytämään riittäviä perusteita sille, että 

ruokapalveluyksikön kustannuslaskentaa voidaan kehittää nimenomaan 

toimintolaskennalla. Katsauksessa nousi esille myös toimintolaskennan käyttöönoton 

ongelmakohtia sekä syitä sille miksi toimintolaskentamalli epäonnistuu. Kirjallisuuskatsaus 

toimi tässä tutkimuksessa pohjana empiiriselle osuudelle ja toisaalta esitteli 

toimintolaskennan oivalluksia ja hyötyjä perinteiseen kustannuslaskentamenetelmään 

nähden. 

 

Tutkimuksessa etenkin henkilöstökulut onnistuttiin kohdistamaan tarkemmin 

asiakasryhmäkohtaisesti. Samalla toimintoanalyysin avulla onnistuttiin tuottamaan yksikön 

johdon käyttöön informaatiota, jolla se voi edelleen kehittää kannattavuuttaan. Tämä 

tutkimustulos puoltaa sitä, että toimintolaskennalla voidaan kehittää ruokapalveluyksikön 

kustannuslaskentaa. Tutkimus rajattiin koskemaan ainoastaan yhtä yksikön 

kahdestakymmenestä valmistuskeittiöstä. Lisäksi tutkimuksen ulkopuolelle oli rajattu 

hallinnon kulut sekä ulkopuolisista palveluista aiheutuvat kulut. Koska tämä 

toimintolaskentamalli on toteutettu vain pienelle alueelle, on sen tarkastelussa 

noudatettava riittävää kriittisyyttä. Kuitenkin tutkimuksessa nousi esille se, että 

henkilöstökulujen kohdistamisella on suurin vaikutus asiakasryhmäkohtaisten 

kustannusten määrittämisessä. Tämän lisäksi keittiöiden toimiessa samalla 

liiketoimintalogiikalla voidaan katsoa, että kehitetty malli on monistuskelpoinen myös 

muihin valmistuskeittiöihin. 

 

Jatkotutkimuksen näkökulmasta olisi mielekästä laajentaa toimintolaskentamallia 

koskemaan hallinnon kuluja sekä ulkopuolisia palveluita.  Samalla tavalla kuin 

henkilöstökuluista, voisi mallin kehittäminen tuoda esiin sekä numeerista, että 

toiminnallista informaatiota johdon päätöksenteon tueksi. Toisaalta kehitetyn mallin 

monistamismahdollisuudet muihin yksikön keittiöihin voisi olla mielenkiintoinen 

tutkimusaihe.  

 

Tämä tutkimus on antanut hyvän peruskäsityksen sekä toimintolaskennan avaamista 

mahdollisuuksista, että antanut kohdeyksikölle suurta hyötyä toimintolaskennan 

käyttöönottoa ajatellen. Kohdeyksikön on mahdollista hyödyntää tässä tutkimuksessa 

kehitettyä toimintolaskentamallia omassa toiminnassaan, minkä lisäksi tutkimus toimii 

hyvänä pohjana jatkotutkimusehdotuksia ajatellen. 
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Liite 1 Johdon haastattelurunko 
 

1. Mikä on historiasi yrityksessä ja miltä taustoilta tulet? 

 

2. Kuvailkaa yrityksenne ruokapalveluiden liiketoimintaa lyhyesti? 

 

3. Miten tutkimuksen kohteeksi valittu valmistuskeittiö kuvaa ruokapalveluiden liiketoimintaa? 

 

4. Millaisia erityispiirteitä valmistuskeittiön toiminnassa on muihin keittiöihin verrattuna? 

 

5. Mistä lähtien olette suorittaneet kustannuslaskentaa keittiöiden osalta? 

 

6. Millainen on tämänhetkinen kustannuslaskentatapanne? 

 

7. Onko jokaisessa valmistuskeittiössä käytössä samankaltainen kustannuslaskentatapa? 

a. Jos ei niin minkälaisia eroja laskennan välillä on? 

 

8. Kertokaa avoin mielipiteenne nykyisestä kustannuslaskentatavasta. 

 

9. Mitä mahdollisia puutteita olette havainneet nykyisessä laskentatavassa? 

 

10. Mitä toimintolaskennalla tavoitellaan? 

 

11. Miten uskotte toimintolaskennan toimivan kustannuslaskentatapana  

 

12. Miten kustannuslaskennan tuottamaa informaatiota käytetään yrityksessä tällä hetkellä? 

a. Kuka käyttää kustannuslaskennan tuottamaa informaatiota? 

 

13. Onko teillä tulevaisuutta ajatellen tarpeita tai toiveita kustannuslaskennan kehittämisen suhteen? 

 

14. Miten yksittäisen tuotteen kustannukset on arvioitu tämän hetkisessä laskentatavassa? 

 

15. Mitkä ovat suurimpia kustannuseriä tämänhetkisessä mallissa? 

 

16. Voidaanko palkkakustannusten olettaa jakautuvan tasaisesti jokaisen työntekijän tekemää työtuntia kohden? 

 

17. Millä perusteella logistiikkakustannukset on laskettu valmistuskeittiön ja palvelukeittiön välille? 

 

18. Miten ruokalistojen ja tuotannon suunnittelu on toteutettu? 

a. Ovatko ruokalistat samanlaiset eri palvelukeittiöissä yhden valmistuskeittiön tilanteessa 

 

19.  Onko tuotannossa havaittavissa useita valmistusprosessiltaan samanlaisia tuotteita (toisin sanottuna voidaanko havaita 

tuoteperheitä) – ja kuinka monta?  

a. Millaisia erityispiirteitä näihin kuhunkin liittyy? 

 

20. Käydään yksitellen läpi kunkin ”tuoteperheen” prosessi ja niiden eroavaisuuksia. 

 
 
 



 

 
 

Liite 2 Esimiehen haastattelurunko 
 

1. Mitkä ovat valmistuskeittiön päävastuualueet? 

 

2. Miten keittiö on organisoitu (Kuinka paljon työntekijöitä yms.)?  

 

3. Mitkä ovat keittiön työntekijöiden päätehtävät? 

a. Eroaako työntekijöiden tehtävät toisistaan (toisin sanoen onko havaittavissa työntekijöiden erikoistumista johonkin 

tehtävään)? 

 

4. Millainen on keittiön työnkulku yleisimmillään? 

 

5. Ovatko seuraavat toiminnot mielestänne ajankohtaisia? 

a. Puuttuuko joitain toimintoja? 

 

6. Mitkä toiminnot vievät eniten aikaa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

Liite 3 Työntekijöiden haastattelurunko 
 

1. Kuinka pitkää työpäivää teet? 

 

2. Millainen on työnkuvasi? 

 

3. Kuinka kauan sinulta kuluu keskimäärin aikaa tämän toiminnon suorittamiseen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Liite 4 Toiminnot & Toimintoaltaat 
 

 
 
 



 

 
 

 
Liite 5 Resurssiajurit 
Liitteessä käytetty kuvitteellisia lukuja. 



 

 
 

Liite 6 Toimintoajurit 
Liitteessä käytetty kuvitteellisia lukuja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Liite 7 Toimintolaskentamalli 
Liitteessä käytetty kuvitteellisia lukuja. 

 

 
 


