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Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia strategisen kustannusjohtamisen ja tähän 

liittyvien kustannuslaskentamenetelmien soveltuvuutta johdon päätöksenteon 

tukena kaukolämpöliiketoiminnassa. Päätavoitteena oli ensisijaisesti selvittää 

case-yrityksen (Turku Energian) kaukolämmön tuotannon muuttuvien 

kustannusten laskentamenetelmiä, joiden avulla johto ohjaa strategista päätöksen 

tekoaan. Tutkimusmenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta ja 

tutkimusmenetelmät olivat laadullisia. Tutkimuksen teoreettinen perusta 

rakennettiin aiheeseen liittyvän kirjallisuuden pohjalta. Tutkimuksen empiirinen 

osuus muodostui case-yrityksen sisäisistä tiedoista ja haastatteluista, mitä 

sovellettiin aikaisempaan tutkimusaineistoon.   

 

Tutkimuksessa selvisi, että strateginen kustannusjohtaminen ja tähän liittyvien 

kustannuslaskentamenetelmien käyttö toimii kaukolämpöliiketoiminnassa. 

Kaukolämpöliiketoiminnassa tuotantopäätöksiin saadaan tukea 

kustannusanalyysien kautta, jolloin perinteisien kustannuslaskentamenetelmien 

avulla voidaan vertailla erilaisten tuotantoskenaarioiden muuttuvia kustannuksia. 

Muuttuvat kustannukset saadaan avattua minimikalkyylien avulla, jolloin päästään 

kiinni yksikkökustannuksiin [€/MWh] ja laskentakalkyyleihin. 

Laskentakalkyylien ja tuotannon optimointisovelluksen avulla voidaan laskea 

case-yrityksen erilaisien tuotantoskenaarioiden teknistaloudellisia lopputuloksia. 

Laskennan lopputuloksien esittäminen jakolaskennan avulla muodostaa 

vertailevat summat ja yksikkökustannukset [€/MWh] muuttuvien kustannuksien 

osuudelta tuotantopäätöksien tueksi.  

 

Tutkimuksen johtopäätöksinä voidaan todeta, että tutkimusongelman kautta 

muodostettuihin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset. Turku Energian 

tuotannon eri skenaariovaihtoehdot laskettiin ja esitettiin johdon päätöksenteon 

tueksi soveltamalla strategista kustannusjohtamista ja sen laskentamenetelmiä. 
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The objective of this research was to study strategic cost management and the 

related costing methods to support management`s strategic decision-making in 

district heating business.  The main objective was primarily to find out the costing 

methods for the variable costs of district heating production in case company 

(Turku Energia). Management would use the costing methods to guide out the 

strategic decision-making. The used research method was a case study and the 

research methods were qualitative. The theoretical basis of the study was built, 

based on the relevant literature of strategic cost management. The empirical part of 

the study consisted of internal data and interviews from the case company, which 

were applied to the previous research material. 

 

The results of this study suggest that strategic cost management and the related 

costing methods can be applied well for the district heating business.  In the district 

heating business, the decisions of production are supported through cost analyzes, 

where traditional costing methods can be applied to compare the variable costs of 

different production scenarios. Variable costs can be defined with minimum 

calculus, where it shows the principle of costing and how a unit cost [€/MWh] is 

formed. With the calculus and the optimization application, outcomes can be 

calculated and shown as technical and economical point of view for different 

production scenarios. The outcome of calculations can be shown as a sum cost and 

unit cost [€/MWh] from variable costs. Based on this the management have cost 

information for comparison and decision making.   

 

In conclusion, based on research problem it was formed research questions and they 

were resolved with this study.  Turku Energia`s different production scenarios were 

calculated, and cost information was presented for management. Costing was made 

by applying strategic cost management and its calculation methods to district 

heating business.
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1 JOHDANTO 

 

Diplomityö käsittelee strategisen kustannusjohtamisen hyödyntämistä johdon 

päätöksenteon tukena. Työ keskittyy lähinnä energia-alalla kaukolämmön 

tuotantopäätöksien kautta tulevaisuuden investointipäätöksiin. Ensisijaisesti työssä 

käsitellään johdon laskentatoimen menetelmiä ja niiden soveltamista 

energiantuotannon muuttuvien kustannuksien laskemiseen. Jatkuvasti kiristyvä 

kilpailutilanne energia-alalla luo paineita johdolle strategioiden onnistumisen 

suhteen, jolloin kustannukset ovat avainasemassa. Euroopan Unionin (EU) 

linjaamat päästövaatimukset ovat jatkuvasti kiristyneet ja samalla asettaneet 

energiantuotannon murrokseen. Murrostilassa vanha fossiiliperusteinen 

energiatuotanto kallistuu verotuksen ja päästömaksujen vuoksi, minkä takia 

fossiiliperusteinen energiatuotanto muuttuu vähemmän kannattavaksi. 

Energiantuotantoa tulee korvata ensisijaisesti uusiutuvalla ja vaihtoehtoisilla 

energiantuotantomuodoilla. Investointeja varten tulee muodostaa erilaisia 

skenaarioanalyysejä, joiden perusteella tuotantorakenteen muutoksia tarkastellaan 

kestävämpään suuntaan. Skenaarioanalyysien avulla voidaan tutkia eri 

tuotantovaihtoehtojen eroja kustannusten osalta ja parantaa samalla vaihtoehtojen 

vertailua. Strateginen kustannusjohtaminen tuo eri kustannusanalyysien kautta 

johdolle enemmän tietoa tulevaisuuden vaihtoehdoista, jolloin päätökset eivät 

perustu pelkästään olettamuksiin.   

 

Järvinen et al. (2017, s. 209) kuvaavat kirjassaan kustannusjohtamisen olevan 

jatkuvaa kilpailukyvyn suunnitelmallista vahvistamista ja samalla jatkuvaa 

kustannusten pienentämistä. Tämä sitoo aiheen kontekstin tärkeäksi tarkastelun 

aiheeksi myös teorian pohjalta, missä jatkuva kustannustehokkuuden parantaminen 

tarkoittaa tuotannonsuunnittelun kautta syntyvää tavoitteellista toimintaa, mikä 

tähtää yksikkökustannuksien laskemiseen.  
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1.1 Tutkimusongelma ja työn taustaa 

 

Tämän työn taustana on selvittää strategisen kustannusjohtamisen hyödyntämistä 

kaukolämmön muuttuvien tuotantokustannuksien laskennassa, ja kuinka laskenta 

tukee tuotannon investointipäätöksiä. Tarkoitus on tutkia tukevatko 

kustannusjohtamisen nykyiset menetelmät päätöksentekoa, ja mitä erilaisia 

kustannusjohtamisen laskentatapoja siinä voidaan hyödyntää. Työ tehdään 

strategisen kustannusjohtamisen aihealueelle, yrityksen suorituskyvyn 

parantamiseen tähdäten.  

 

Tutkimusongelmana nähdään tarve lisätä johdon kustannustietoisuutta 

päätöksienteon tukena. Strategiaan liittyvät päätökset tulee aina olla tarkasti 

perusteltavissa myös lukujen kautta, jottei tehdä päätöksiä vajailla tiedoilla tai 

väärillä olettamuksilla. Päätöksenteon ongelmana on usein edellä mainitut 

vajavaiset tiedot sekä olettamukset, mikä johtaa helposti vääriin ja liian kevyisiin 

päätöksiin. Kustannustietoisuuden lisäämisellä ja tuotantorakenteen 

täysimääräisellä tietämyksellä saadaan tukea kustannusanalyyseihin. Strateginen 

kustannusjohtaminen voidaan nähdä yrityksen kulttuurina ja kilpailustrategiana, 

mikä hallitsee kustannuksia ja kehittää toimintaa pitkällä aikavälillä. (Järvinen et 

al. 2017, s. 191-192) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia strategisen kustannusjohtamisen 

vaikutuksia ja laskentamenetelmiä case-yrityksen strategisten päätöksien 

tukemiseen. Tavoitteena on selvittää ensisijaisesti kaukolämmön tuotannon 

muuttuvien kustannusten laskentamenetelmiä, joiden avulla johto voi ohjata omaa 

strategista päätöksen tekoaan. 
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Tavoitteiden pohjalta tutkimukselle asetetaan kaksi tutkimuskysymystä:  

• Miten strategista kustannusjohtamista ja sen laskentatapoja voidaan 

hyödyntää kaukolämmön tuotantopäätöksissä (tai tuotantopäätöksiä 

tehtäessä)? 

• Miten strategisen kustannusjohtamisen laskentatapoja voidaan hyödyntää 

kaukolämmön muuttuvien tuotantokustannuksien välisten erojen 

vertailussa? 

 

Tutkimus rajataan strategisen kustannusjohtamisen osalta erilaisten 

kustannuslaskenta menetelmien esittelyyn pääasiassa muuttuvien 

tuotantokustannuksien osalta. Työssä lasketaan case-yrityksen erilaisten 

tulevaisuuden tuotantoskenaarioiden muuttuvia tuotantokustannuksia ja vertaillaan 

niitä keskenään.  Työstä jää ulkopuolelle kiinteiden kustannuksien laskenta case-

yrityksessä, mutta teoriaosiossa näitä on käsitelty silmällä pitäen työstä syntyviä 

jatkotoimenpiteitä. Työstä jää myös ulkopuolelle erilaisten 

investointilaskentamenetelmien esittely ja laskenta case-yrityksen osalta. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja työvaiheet 

 

Ensimmäisenä vaiheena tutkimustyön kannalta on valita tutkimusmenetelmä ja 

tutkimusstrategia, jonka avulla työ ohjautuu ratkaisuun. Tutkimustavoilla ja niiden 

erilaisuudella on vaikutuksia siihen, minkälainen tutkimuksen lopputuloksesta 

tulee. Itse tutkimusmenetelmä ei kuitenkaan voi kategorioida yleisesti tuleeko 

tutkimuksen lopputuloksesta hyvä vai huono. (Hirsjärvi ja Hurme, s. 123; 132). 

  

Lähdesmäki et al. (2009) esittävät tutkimusaineistoissaan näkemyksiään, joiden 

mukaan tutkimuksen toteutusta ohjaa tutkimusstrategia. Tutkimusmenetelmät 

valitaan tutkimusstrategian mukaan. Empiirinen tutkimus on yksi yleisimmin 

käytetyistä menetelmistä. Tutkimustuloksia kerätään empiirisessä tutkimuksessa 

konkreettisien havaintojen ja tehtyjen mittauksien perusteella.  
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Empiirisiksi tutkimuksiksi luokitellaan tapaus- ja poikittaistutkimukset sekä 

määrälliset tutkimukset. Lisäksi tärkeä laajasti käytössä oleva tutkimusmenetelmä 

on teoreettinen tutkimus, missä tutkimusongelmaan perehdytään syvällisesti. 

Teoreettisessa tutkimuksessa tutkimustiedon pohjalta luodaan malleja, selityksiä 

sekä rakenteita, joiden avulla tutkimusongelman löydetään vastaukset. 

(Lähdesmäki et al. 2009) 

 

Tämän tutkimustyön tutkimusmenetelmäksi valitaan empiirisistä menetelmistä 

tapaustutkimus (case study). Tapaustutkimuksessa tutkimuskohteesta ja 

ongelmasta tuotetaan tarkkaa ja oleellista tietoa ratkaisua varten. 

Tapaustutkimuksen määritelmä tutkimusstrategian tasolla on suhteellisen vapaa, ja 

samalla sitä voidaan soveltaa monen eri analyysimenetelmän avulla. (Lähdesmäki 

et al.  2009) 

 

Työn tutkimuksen tavoitteena on löytää tutkimusongelmaan ratkaisu sekä esittää ja 

käsitellä myös vaihtoehtoisia ratkaisuja. Tämä tutkimus vaatii tarkkaa ja syvällistä 

perehtymistä kyseiseen tutkimusongelmaan tutkimuskohteessa, joten 

yleisluontoista ratkaisua ei ole mahdollista saavuttaa. Tutkijan tulee perehtyä 

tutkimuskohteen toimialaan, myytäviin tuotteisiin, kustannuksiin sekä kohteen 

tuotantoprosessiin syvällisesti, sillä ne ovat keskeisessä roolissa 

lämpöliiketoiminnassa. Ratkaisun osalta tulee keskittyä kohdeyrityksen 

yksilöllisiin tuotantorakenteisiin ja vallitsevaan toimintaympäristöön. 

Toimintaympäristön osalta tulee myös osata pohtia tulevaisuuden muutoksia ja 

niiden vaikutuksia kohdeyritykseen. Kohdeyritys ei voi vaikuttaa tutkimuksen 

ratkaisussa ulkoisiin tekijöihin, mutta voi asennoitua niihin paremmin hyvällä 

taustatyöllä.  

 

Tutkimusraportti jakautuu kolmeen vaiheeseen, jotka ovat kuvattu tarkemmin 

seuraavassa: 
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Vaihe1. Strategisen kustannusjohtamisen teoriaa 

 

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe koostuu kirjallisuuskatsauksesta, jossa koostetaan 

yhteen alan kirjallisuutta ja tutkimusta strategista sekä strategisesta 

kustannusjohtamisesta sen laskentamenetelmistä.  Strategiasta ja 

tuotantopäätöksistä sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta on saatavilla 

kattavasti tutkimustietoa ja kirjallisuutta, mitä yhdistelemällä voidaan määritellä 

mitä on strategia ja miten se vaikuttaa tuotantoon sekä ohjaa päätöksentekoa. Edellä 

mainitun osion jälkeen sovelletaan strategian yhdistämistä johdon laskentatoimen 

kustannuslaskentamenetelmiin teorian perustuen. Erilaisten laskentamenetelmien 

ja kustannustietoisen johtamisen perusteella käsitellään niiden vaikutusta 

päätöksenteon tukemiseen. Alapuolella havainnollistava kuva 1 eri 

aihekokonaisuuksien yhdistämisestä ja miten ne luovat perustaa case-tutkimuksen 

aloittamisella.  

 

Kuva 1. Diplomityön aihekokonaisuudet ja niiden väliset yhteydet 

 

Vaihe 2. Case-yrityksen tutkimus ja lähtötietojen määrittely 

 

Työn toisessa vaiheessa kerätään empiirinen aineisto case-yrityksestä. 

Tutkimusongelman ja tutkimuskysymyksien avulla määritellään mitä olennaista 

tietoa case-yrityksestä tulee kerätä sekä minkälaisia erityispiirteitä case-yrityksen 

toiminnassa on. Samalla on olennaista selvittää case-yrityksen toimintaympäristö 

sekä ulkoiset tekijät, jotka tulee ottaa huomioon työn lopputuloksen kannalta. Vaihe 

suoritetaan tutkimalla case-yritysestä saatavia sisäisiä dokumentteja sekä ulkoisten 
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tekijöiden ja toimintaympäristön osalta tarvittavat tiedot saadaan kaukolämpöalan 

julkaisuista, artikkeleista ja tutkimuksista.  

 

Vaihe 3. Tulevaisuuden skenaariolaskentojen tulokset ja johtopäätökset 

 

Työn kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa suoritetaan tarvittavat tulevaisuuden 

skenaariolaskelmat vaiheesta kaksi saatujen tutkimustietojen ja lähtöarvojen 

määrittelyjen mukaisesti. Tuloksia vertaillaan keskenään, ja näiden pohjalta 

muodostetaan johtopäätökset ja ratkaisut tutkimukselle.  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä työ koostuu kuudesta luvusta. Ensimmäisessä luvussa kuvataan työn taustoja, 

tahtotilaa, tavoitteita ja nykytilan ongelmia, joita työn avulla muodostettujen 

tutkimuskysymysien kautta on tarkoitus tutkia ja ratkaista. Samalla ensimmäisessä 

luvussa kuvataan työn rakenne ja kuinka tutkimus toteutetaan.  

 

Toisessa luvussa käsitellään pohjateorian ensimmäistä osaa strategisesta 

johtamisesta. Luvussa kaksi kuvataan teorian kautta strategian perustaa ja 

tuotantopäätöksien vaikutusta strategiaan.   

 

Työn kolmas luku jatkaa toisen luvun teoriapohjaa, muodostaen toisen ja samalla 

yhteen vetävän teorian empiirisen tutkimustyön pohjaksi. Kolmannessa luvussa 

selvitetään strategisen kustannusjohtamisen teoriaa perustuen arvoketjuun, johdon 

laskentatoimeen sekä tämän kautta olemassa oleviin kustannuslaskentamenetelmiin 

ja analyysin lähestymistapoihin. Neljättä empiirisen tutkimuksen lukua varten 

esitellään kustannuslaskentamenetelmät perinteiseltä sekä modernilta puolelta, 

näistä toista menetelmää tullaan käyttämään työn tutkimusongelman 

selvittämiseen.  
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Neljännessä luvussa tutkitaan case-yritystä ja sen liiketoimintaa. Kuvataan 

liiketoiminnan uhkia ja mahdollisuuksia sekä muodostetaan liiketoiminnan 

arvoketju tulevaa kustannuslaskentaa varten. Pohjautuen kolmannen luvun teoriaan 

sekä energia-alan teorioihin, muodostetaan kustannuslaskentaa varten tarvittavat 

kustannuskalkyylit. Luvun loppupuolella muodostetaan kalkyylejä ja 

kustannuslaskentaa varten tarvittavat lähtötiedot sekä kuvataan, kuinka 

kustannusanalyysi toteutetaan. 

 

Viidennessä luvussa käydään läpi skenaariolaskentojen tulokset luvun neljä 

määrittelyjen mukaisesti. Samalla saadaan ymmärrys tutkimuksen tuloksista, ja 

arvioidaan tulosten merkityksellisyyttä. Asetettuihin tutkimuskysymyksiin saadaan 

vastaukset ja lopputulosten osalta arvioidaan jatkotoimenpiteitä ja suosituksia.   

Työn viimeinen kahdeksas luku toimii yhteenvetolukuna, jossa tehty tutkimustyö 

ja tulokset esitellään pääpiirteittäin.  
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2 STRATEGINEN JOHTAMINEN 

 

Strategian määritelmä, mitä on strategia 

 

Johnson & Scholes (2005, s. 6-7) mukaan strategia on pitkänaikavälin suunnan sekä 

laajuuden kuvaus, minkä avulla tavoitellaan kilpailukykyä ja etua muuttuvassa 

toimintaympäristössä. Painotus on muuttuvaan toimintaympäristöön vastaaminen 

dynaamisesti ja joustavasti, ottaen huomioon yrityksen omistajien ja sidosryhmien 

tahtotilan sekä tavoitteet. Grant (2010, s. 15) puolestaan toteaa strategian 

määritelmän olevan tahto saavuttaa tietyt tavoitteet, allokoimalla yrityksen 

resurssit, luoden johdonmukaisuutta toimintaa. Johdonmukainen toiminta luo 

yhtenäisyyttä päätöksenteossa sekä toimenpiteissä.  

 

Nykyajan toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja luo haasteita yrityksille muokata 

strategiaansa saavuttaakseen etuja. Globaalisti tapahtuvat muutokset pakottavat ja 

haastavat yrityksiä muuttumaan, tällöin myös strategia vaatii uusia näkökulmia. 

Grantin (2010, s. 16) mukaan strategioiden tarve on lisääntynyt, jolloin voidaan 

ohjata yritystä saavuttamaan paremmin tavoitteita ja parantamaan tuloksellisuutta. 

Nykyaikaisen strategian tulisi nimenomaan parantaa johtajuutta ja näin 

päätöksentekoa, jotta pitkänaikavälin tavoitteet voidaan saavuttaa 

johdonmukaisesti ja selkeästi. 

 

Päätöksiä tehdään kuitenkin päivittäin, mutta miten voidaan sanoa päätöksen 

olevan strateginen johdonmukaisena ja selkeänä.  Heikkilä ja Ketokivi (2013, s. 29-

30) kuvaavat kirjassaan liiketoiminnan kannalta oleellisien päätöksien olevin 

strategisia, jos ne edesauttavat yrityksen kilpailukykyä ja menestystä, ja jos päätös 

on tietoisesti valittu useista vaihtoehdoista. Mikäli päätös ei ole valittu, ei voida 

puhua strategisesta päätöksestä. Kilpailukykyä ja menestystä hakeva yritys 

tunnistaa toiminnassaan mahdollisia strategisia vaihtoehtoja, ja pyrkii aktiivisesti 

valitsemaan näistä liiketoiminnan kannalta parhaimman. Heikkilä ja Ketokivi 

(2013, s. 29-30) kuvaavat kirjassaan parhaimman strategisen päätöksen/valinnan 
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olevan sellainen, jossa valinnat on tuotu esiin ja perusteltu. Perusteluissa otetaan 

kantaa lisäksi kilpailijoiden tekemiin valintoihin ja kuvataan miten valinnat 

tuottavat juuri omalle yritykselle kilpailukykyä muihin yrityksiin nähden. 

 

2.1 Tuotantopäätöksien vaikutus strategiaan 

 

Tuotannon ja strategian välillä tulee olla yhteys, mikäli tuotannollinen yritys 

tavoittelee kilpailukykyä tuotannon avulla. Tuotannossa tehtävät päätökset ovat osa 

teollisuusyrityksen strategiaa, jolloin strategia perustuu organisaation toimintaan ja 

johtamiseen. Yrityksen tuotantoa koskevaa päätöksentekoa tulee tarkastella eri 

tasoilla, koska tuotantostrategiset päätökset koskettavat koko organisaatiota aina 

työntekijästä johtoportaaseen asti.  Alla olevan kuvan 2 ”Tuotantostrateginen 

nelitasomalli” avulla pyritään määrittämään nämä eri tasot tuotantostrategian 

nelitasomallin avulla. Nelitasomallin mukaan tuotantostrategia sidotaan koko 

organisaation toimintaan, missä strategia määritellään ylimmällä tasolla ja 

toteutetaan alimmilla tasoilla. (Heikkilä ja Ketokivi 2013, s. 44-46) 

 

Kuva 2. Tuotantostrateginen nelitasomalli (Heikkilä ja Ketokivi 2013, s. 45) 

 

 



12 

 

 

 

 

 

Nelitasomalli sisältää neljä tasoa, mitkä on kuvattu Heikkilä ja Ketokiven (2013, s. 

44-46) kirjassa seuraavasti: 

1. Strategiataso: Yrityksen ylin taso, jossa pohditaan tuotannon roolia 

kokonaiskilpailukyvyn kannalta. Kuinka keskeistä on oman yrityksen 

tuotanto-osaaminen, kun kehitetään sekä laajennetaan liiketoimintaa.  

2. Liiketoimintataso: Liiketoimintatasolla pohditaan, minkälainen rooli 

tuotannolla on yksittäisen tuotantoyksikön näkökulmasta, ja mitä 

hyötyjä/haittoja tällä on koko yrityksen strategiaan nähden, sekä myös 

millainen rooli tuotannolla on kilpailukyvyn kannalta. 

3. Toimintotaso: Toimintotasolla pyritään johtamaan tuotantoa yhdessä 

muiden toimintojen kanssa. Niitä ovat myynti ja markkinointi, tuotekehitys, 

suunnittelu sekä taloushallinto. Tasolla on merkittävää, kuinka paljon 

toiminnoista ulkoistetaan, ja miten sisäiset prosessit ja toiminnot toimivat 

edesauttaakseen tuotantoa.  

4. Tuotantotaso: Tuotantotaso on työn tekemisentaso, jossa yksittäinen 

tuotantolaitos ja toimitusketju hoitaa yrityksen käytännön työtä. 

Johtoryhmissä pohditaan, miten toteutetaan liiketoimintotason määrittämää 

strategiaa käytännön tasolla. Tuotanto sisältää hankinnat, valmistuksen ja 

logistiikan valmiille tuotteille. 

 

Nelitasomallin eri tasot liittyvät vahvasti toisiinsa ja on erittäin tärkeää ymmärtää 

tuotantostrategiaa eri tasojen välisien vuorovaikutussuhteiden kautta. Näitä 

vuorovaikutussuhteita voidaan kuvata paremmin toisen viitekehyksen kautta. 

Toinen viitekehys on strategisen johtamisen malli, joka täydentää osaltaan 

nelitasomallia.  
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3 STRATEGINEN KUSTANNUSJOHTAMINEN 

 

Strateginen kustannusjohtaminen kuvaa koko yrityksen arvoketjussa tapahtuvien 

kustannusten hallintaa, kuten Länsiluoto (2008) artikkelissaan kuvaa strategisen 

kustannusjohtamisen olevan kokonaisvaltaista kustannustietoisuuden lisäämistä ja 

siihen ohjaamista. Strateginen kustannusjohtaminen ottaa huomioon koko 

arvoketjun, toimittajasta asiakkaaseen asti. Cooper R. & Slagmulder (2003, s. 23-

30) esittävät artikkelissaan strategisen kustannusjohtamisen edesauttavan 

päätöksien tekoa ja parantava tietoisuutta koko arvoketjun kattavista 

kustannuksista. Sillä on myös osaltaan positiivisia vaikutuksia yrityksen 

liiketoiminnan kannattavuuteen. Länsiluodon (2008) mukaan tärkeintä on selvittää 

kustannuksiin vaikuttuvat tekijät ja pyrkiä vaikuttamaan näihin. Kustannustiedon 

avulla seurataan ja ohjataan päätöksentekoa liiketoiminnassa sekä pyritään 

aktiivisesti hallitsemaan kustannuksia.   

 

Kustannustasoa voidaan alentaa tehottomista toimista ja huonoista prosesseista 

sekä tukitoimintoihin liittyvistä turhista kustannuksista, missä on karsimisen varaa. 

Kustannustason alentamisen avulla pyritään tavoitteiden mukaiseen 

toimintatehokkuuteen. Järvenpää et al. (2007, s. 61) korostaa pitkän tähtäimen 

toiminnan merkitystä, mikä muodostaa osan yrityksen kulttuurista ja 

kilpailustrategiasta. Mikäli yrityksen kustannusjohtamisstrategia on perinteinen ja 

perustuu yksikkökustannusten optimointiin, korostuu strateginen 

kustannusjohtaminen, jotta saavutetaan alhaisemmat yksikkökustannukset kuin 

kilpailijoilla.  Myös kansainvälisillä markkinoilla toimiminen lisää kilpailua 

tuotteiden yksikköhinnoissa, sillä ulkomaiset toimijat ovat usein suuria ja 

kustannustehokkaita. Kansainvälisillä markkinoilla toimiminen merkitsee usein 

laskevia yksikköhintoja, kun kilpailu entisestään kiristyy. On tärkeää kuitenkin 

huomioida, ettei yksikköhinnat pelkästään nosta yrityksen kannattavuutta, joka 

tulee kuitenkin pitää prioriteettina. (Järvenpää et al. 2017, s. 62–63) 

 



14 

 

 

 

 

Kilpailuedun saavuttamiseksi, tulee yrityksen kustannusanalyysit perustaa 

arvoketjun avulla määrittämiin kustannustekijöihin. Kustannusanalyysit 

strategisesta näkökulmasta voidaan jaotella Porteria (1996) mukaillen: 

 

• Arvoketjuanalyysiin 

• Kustannusajurianalyysiin 

• Strategiseen asemointiin 

 

Kustannusanalyysit lähtevät arvoketjun määrittämisestä, jonka jälkeen selvitetään 

kustannusten asemaan vaikuttavat ominaisuudet eli kustannusajurit. Arvoketju ja 

kustannusajurit muodostavat yritykselle kilpailuedun pysyvästi tai ainakin 

väliaikaisesti. Johdon laskentatoimen merkitys korostuu kustannusanalyyseissä, 

sillä jokaisella arvotoiminnolla voi olla monta kustannusajuria, joiden avulla 

selittyy kustannuksien eroavaisuudet. Lisäksi johdon tulee huomioida 

kustannusanalyyseissa strategiset ongelmat ja kysymykset. Yrityksen strateginen 

asema määrää toimivan laskentajärjestelmän valintaa ja käyttöä. Strateginen asema 

määräytyy sen mukaan, tähtääkö yritys strategian puolesta kustannusjohtajuuteen 

vai tuotedifferointiin, tällöin strateginen valinta ohjaa erilaisiin 

laskentamenetelmiin. (Järvenpää et al. 2017, s. 65-66) 

 

3.1 Arvoketjun määritelmä ja arvoketjuanalyysi 

 

Kustannuksien kartoittaminen lähtee yrityksen arvoketjun kuvaamisesta. Porter 

(2006, s. 80-81) kuvaa arvoketjuanalyysin olevan vahvasti kytköksissä hankintaan 

ja logistiikkaketjuun. Arvoketjun avulla voidaan määrittää ketju/verkosto, joka 

koostuu eri toimijoista ja toiminnoista. Verkoston avulla raaka-aineesta saadaan 

valmiiksi jalostettu lopputuote, joka toimitetaan asiakkaalle. Verkon tavoite on 

tuottaa asiakkaalle sekä verkostossa toimiville tahoille arvoa. Arvoketjun avulla 

voidaan kuvata yrityksen toiminnot, joita vaaditaan tuotteen aikaan saamiseksi sekä 

näin ymmärtää kustannusedun ja differoinnin lähteet. Arvoketju kuvastaa hyvin 

tuotantoprosessien monivaiheisuutta sekä yrityksen arvonmuodostumisprosessia. 



15 

 

 

 

 

Porterin arvoketju on kuvattu alla esiintyvässä kuvassa 3, jossa yrityksen toiminnot 

jaetaan pääasiassa perustoimintoihin/ydintoimintoihin sekä näitä tukeviin 

tukitoimintoihin. 

 

Kuva 3. Porterin arvoketju (Porter 2006, s. 78) 

 

Ydintoiminnot koostuvat toiminnoista, jotka tuottavat yritykselle arvoa ja näin 

ollen tuotteen tuotantokustannukset ovat pienemmät kuin tuotettu arvo. 

Ydintoiminnot koskevat pääasiassa suoraan tuotteen tai palvelun tuottamista. 

Ydintoiminnot ovat kuvan 3 mukaisesti; logistiikka, operaatiot, myynti ja 

markkinointi sekä myynnin jälkeisten palveluiden tuottaminen. (Honkanen 2011, s. 

19) 

 

Ydintoimintoja tukevat tukitoiminnot, jotka pyrkivät nimensä mukaisesti 

edesauttamaan ydintoimintojen toteutumista kustannustehokkaasti. Tukitoiminnot 

voidaan nähdä useasti kiinteinä kustannuksina, mutta voivat toimia myös 

kilpailukyvyn luomisessa. Tukitoiminnoiksi määritellään yrityksen infrastruktuuri, 

työvoiman ja tekniikan kehittäminen sekä hankinta. Kate muodostuu 

ydintoimintojen ja tukitoimintojen hyvästä yhteensovittamisesta, missä 

ydintoiminnot ovat pystyneet luomaan arvoa. (Honkanen 2011, s. 19) 

 

Edellä kuvatun yrityksen arvoketjun lisäksi toimitusketjut ovat selvästi yhteydessä 

yrityksen arvoketjuun, ja näistä muodostuu suurempi verkosto, joka voidaan 
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mieltää arvojärjestelmäksi. Porterin (2006, s. 79) mukaan arvojärjestelmä koostuu 

alla olevan kuvan 4 mukaisesta toimintojen virrasta. Toimintojen eri virrat ovat 

toisiinsa kytkeytyneinä, mutta eivät ilman aktiivisia toimia ala tuottamaan 

lisäarvoa.  

 

Kuva 4. Porterin arvojärjestelmä (Porter 2006, s. 80) 

 

Porter (2006, s. 80) kuvaa arvojärjestelmässä alihankkijoilla olevan oma 

arvoketjunsa, kuten myös jakelulla ja asiakkaalla. Alihankinta kuuluu hankkijan 

arvoketjuun, mikä sisältää raaka-aineiden, palveluiden sekä lähtötuotteiden 

toimittajat. Yrityksessä tapahtuvan jalostamisprosessin jälkeen jakelun arvoketjuun 

kuuluvat logistiikka, tilaukset sekä esimerkiksi huollot. Asiakkaan arvoketju alkaa 

arvojärjestelmän yrityksen tuottamista panoksista, joita asiakas käyttää hyväkseen 

luodakseen itselleen hyötyä ja arvoa. Koordinoimalla ja hallitsemalla 

arvojärjestelmän jokaista osaa omana arvoketjunaan, voidaan saavuttaa alenevia 

toimituskustannuksia läpi toimitusketjun.  

 

Arvoketjuanalyysi 

 

Arvoketjumallia on mahdollisuus käyttää analyysityökaluna, jonka avulla 

määritetään yrityksen ydinosaaminen sekä yritykselle kilpailuetua tuottavat 

toiminnot. Analyysin avulla voidaan seurata kustannustehokkuutta tai yrityksen 

erikoistumista eli differointia. Arvoketjuanalyysin vaiheet jakautuvat kolmeen osa-

alueeseen, jotka ovat toimintojen analysointi, arvoanalyysi sekä liiketoiminnan 

arviointi ja suunnittelu. Toimintojen analysoinnissa kartoitetaan toiminnot, jotka 

liittyvät välillisesti tai suoraan tuotteen tai palvelun toimittamiseen, esimerkiksi 
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liiketoimintaprosessien tunnistaminen yrityksen hankinnassa. Arvoanalyysi 

vaiheessa kartoitetaan aiemmin esille tulleiden toimintojen toimenpiteet, jotka 

luovat asiakkaalle arvoa. Viimeisessä vaiheessa syntyneet ideat laitetaan 

tärkeysjärjestykseen ja arvioidaan, mitkä ideoista ovat kannattavuuden 

näkökulmasta järkevät toteuttaa. Tarkastelun jälkeen eteenpäin vietäville ideoille 

luodaan toimintasuunnitelmat, miten muutokset tullaan viemään läpi yrityksen 

liiketoiminnan kehittämiseksi. (Antunes 2005, s. 7-9) 

 

Arvoketjun selvittämisen ja tämän tarkemman arvoketjuanalysoinnin jälkeen 

voidaan selvittää kustannusten jakaumaa toimintokohtaisesti. Jokaisella 

toiminnolla on arvoketjuissa yleisesti erillinen kustannusrakenne, mikä auttaa 

kustannusten analysointia koko arvoketjun läpi. Kustannusten hyvä analysointi 

edellyttää, että arvoketju on hajautettu mahdollisimman hyvin. Hyvä hajautus 

auttaa löytämään toiminnon suhteellista merkitystä kokonaiskustannuksiin nähden. 

Arvoketjun hajauttamisen avulla huomataan toimintojen väliset vuorovaikutukset 

ja vaikutussuhteet toimintojen välillä, sekä myös mitkä toiminnot ovat ulkoisia ja 

mitkä sisäisiä. Ulkoisien ja sisäisiä toimintoja analysoidessa voidaan päättää, mitä 

hoidetaan itse ja mitkä tulee ulkoistaa. Sisäisien toimintojen pääpainona on 

yrityksen oma osaaminen ja kilpailukyvyn luonti, jolloin ydinosaamisen 

ulkopuolella olevat toiminnot voidaan ulkoistaa. Kustannusten analysoinnin lisäksi 

arvoketjua voidaan soveltaa yrityksen erikoistumisen analysointiin. (Grant 2010, s. 

263-264) 

 

3.2 Johdon laskentatoimi ja kustannuslaskenta 

 

Yrityksen laskentatoimen tehtävä on laatia yritystä kuvaavia arvo- ja määrälukuja, 

ja tehdä näistä raportteja niin yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuin myös 

johdon sisäiseen käyttöön. Laskentotoimi yleisesti pyrkii välittämään taloudellista 

tietoa yrityksestä toiminnasta sekä tukea päätöksen teossa. Yrityksen laskentatoimi 

voidaan jakaa ulkoiseen eli rahoituksen laskentatoimeen sekä sisäiseen eli johdon 

laskentatoimeen. Rahoituksen laskentatoimessa yritystä katsotaan ulkopuolisten 
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sidosryhmien näkökulmasta ja informaatio on pääosin suunnattu heille, esimerkiksi 

rahoittajille. Sisäisen eli johdon laskentatoimi pyrkii nimensä mukaisesti tukemaan 

yrityksen sisäistä johtoa päätöksenteossa. Johdon laskentatoimen keskeisiä 

asiakokonaisuuksia ovat budjetointi, seuranta, kustannuslaskenta ja 

investointilaskenta. (Järvenpää et al. 2017, s. 19-20) 

 

Johdolle esitettävät raportit ja analyysit yrityksen taloudellisesta informaatiosta 

tulee sisäistää laskennan suorittavalta hyvin, jotta päätöksentekijöiden tietotarpeet 

ovat syvällisesti ymmärretty. Informaatiotarpeet voivat vaihdella organisaatio ja 

laskentatilanteittain. Keskeinen haaste taloudellisen informaation tuottamisessa on 

päätöksenteon kannalta relevantin, luotettavan ja ajantasaisen tiedon tuottaminen. 

Haasteita syntyy laajuuden, jaksottamisen, kohdistamisen, arvostamisen, 

luotettavuuden ja olennaisuuden kanssa, jotta voidaan vakuuttua laskelman 

lopputuloksista. Johdon laskentatoimen muodostama informaatio on laadullista ja 

määrällistä, rahamääräistä ja ei-rahamääräistä, subjektiivista ja objektiivista sekä se 

voi sijoittua menneisyyteen tai tulevaisuuteen. (Järvenpää et al. 2017 s. 35-36, 49) 

 

Kustannuslaskenta jaetaan yleisesti perinteiseen ja moderniin kustannuslaskentaan. 

Perinteinen kustannuslaskenta on vanhempaa ja se käsittelee kustannuspaikka- ja 

kustannuslajilaskentaa sekä suoritekohtaista kustannuslaskentaa. Tuotekohtainen 

kustannuslaskenta mielletään usein suoritekohtaiseksi laskennaksi, mutta ei 

kuitenkaan ole olemassa yhtä oikeaa tapaa laskea tuotteen kustannuksia. Käytettävä 

kustannuslaskentatapa riippuu myös laskelman käyttötarkoituksesta. (Neilimo & 

Uusi-Rauva 2005, s. 99). Tuotekohtaista kustannuslaskennan avulla voidaan 

tarkastella kustannuksia ennakkoon tai vaihtoehtoisesti voidaan tarkastella niitä 

myös jälkilaskelman avulla. Vehmasen ja Koskisen (1997, s. 85-127) mukaan 

perinteiseen kustannuslaskentaan liittyvät erilaisten kalkyylityyppien valinnat, 

minimi-, keskimääräis- ja normaalikalkyylin väliltä. Kalkyylin lisäksi perinteisessä 

kustannuslaskennassa valitaan laskentatekniikka jakolaskennan, lisäyslaskennan tai 

näiden edellä mainittujen menetelmien yhdistelmän väliltä.  
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Hyvösen ja Vuorisen (2005, s. 25-55) mukaan moderni kustannuslaskenta on 

syntynyt pääasiassa perinteisen kustannuslaskentaan liittyvän kritiikin pohjalta 

1980-90-luvulla. Kritiikki muodostui aiheelliseksi, kun liiketoimintaympäristö 

alkoi muuttua sisäisesti ja ulkoisesti. Moderni kustannuslaskenta käsittää 

pääasiassa toimintolaskentaa ja edustaa näin tutkituinta suuntausta. 1980- ja 2000-

luvuilla on toimintolaskennan lisäksi tutkittu tavoitekustannus- sekä 

elinkaarikustannuslaskentaa. (Hyvönen & Vuorinen 2004, s. 25-55)  

 

Vehmasen ja Koskisen (1997) mukaan toimintolaskennassa on enemmän 

yhtäläisyyksiä kuin poikkeamia perinteiseen kustannuslaskentaan nähden. 

Toimintolaskennassa kustannuspaikkoja kuvaavat erilaiset toiminnot ja 

kustannuspaikkoja on enemmän perinteiseen kustannuslaskentaan nähden. 

Yleiskustannukset jaotellaan toimintolaskennassa toimintoihin, kun perinteisessä 

kustannuslaskennassa ne jaotellaan vastuualueittain.  Toimintolaskennassa 

tarkkuus oletetaan paranevan, kun kustannukset on jaoteltu tarkasti ja 

kustannuspaikat ovat homogeenisempia.  (Vehmanen & Koskinen 1997, s. 74)  

Modernin kustannuslaskennan menetelmiä tarkastellaan luvussa 3.5. 

 

3.3 Kustannuskäsite ja kustannusten luokittelu 

 

Kustannuslaskelmaa varten tulee määrittää valitulta ajanjaksolta toiminnan 

aiheuttamat tuotot sekä kustannukset. Näiden avulla selvitetään toiminnan 

kannattavuus sekä taloudellisuus. Laskentatilanne on ymmärrettävä hyvin, jotta 

saadaan selville olennaiset kustannukset. Laskentatilanteeseen vaikuttaa valittavat 

toimintavaihtoehdot, tiedon käyttötarkoitus, käytettävä aika, tuotantovaihtoehdot 

sekä kuinka pitkälle tulevaisuuteen valinnat vaikuttavat. Kustannuksia kohdistetaan 

suoritteille näiden aiheuttamisperiaatteen mukaan, johon on olemassa erilaisia 

kustannuslaskentamenetelmiä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 46) 

 

Laskentatilanteen tuotantoprosessia ovat tuotantotekijät, joita ovat aineet, 

työntekijät, koneet sekä laitteet. Kokonaiskustannukset muodostuvat tämän 
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tuotantoprosessin erillisten tuotantotekijöiden summasta. Tuotantotekijöiden 

erilliskustannukset saadaan, kun kyseisen tuotantotekijän määrä kerrotaan omalla 

yksikkökustannuksellaan. Kustannukset eritellään tuotantotekijäryhmien avulla 

kustannuslajeihin. Nämä tuotannontekijät ryhmitellään myös erikseen potentiaali- 

ja käyttötekijöihin. Potentiaalitekijöiden käyttäminen ei tuo lisäarvoa itse 

suoritteeseen, mutta ovat välttämättömiä suoritteiden aikaansaamiseksi. 

Potentiaalitekijöitä muodostavat tuotantoprosessin ja näitä ovat tontit, rakennukset 

ja koneet. Potentiaalitekijät määrittelevät yrityksen kapasiteetin tuottaa suoritteita. 

Käyttötekijät kuluvat tuotantoprosessissa ja ne muodostavat suoritteen. 

Käyttötekijöitä ovat käytössä olevat resurssit, kuten raaka-aineet, energiat sekä 

tuotannon varaosat. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 47-50) 

 

Vierroksen (2009) verkkoaineiston mukaan kustannuslaskennan kohteena olevat 

kustannustyypit voidaan jakaa muuttuviin ja kiinteisiin, erillis- ja yhteis- sekä 

välittömiin ja välillisiin kustannustyyppeihin. Kustannusten luokittelua on 

luokiteltu alla olevan kuvan 5 mukaisesti.  

 

Kuva 5. Kustannusten luokittelu (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 55) 

 

3.3.1 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset 

 

Vierroksen (2009) mukaan yleisin käytössä oleva jako tapa on eritellä kustannukset 

muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Muuttuvat kustannukset riippuvat toiminta-
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asteen ja kustannuksen välisestä riippuvuudesta. Tällöin muuttuvat kustannukset 

nousevat, kun toiminta-aste eli tuotantomäärät nousevat. Alla esimerkki kuva 6 

muuttuvan kustannuksen riippuvuudesta suhteessa toiminta-asteeseen.  

 

Kuva 6. Muuttuvan kustannuksen riippuvuus toiminta-asteesta (Vierros, 2009) 

 

Kuvan 6 vasemmanpuoleinen kuvaaja kuvastaa teoreettisesti muuttuvan 

kustannuksen lineaarista riippuvuutta toiminta-asteesta, vaikka todellisuudessa 

muuttuvat kustannukset myötäilevätkin oikean puolen kuvaajaa. (Vierros, 2009) 

 

Neilimon ja Uusi-Rauvan (2005, s. 56-58) mukaan muuttuvat kustannukset ovat 

yleensä käyttötekijöitä eli resursseja tuotteen valmistamiseen, kuten raaka-aineet, 

ostettavat osat ja puolivalmisteet, työntekijöiden palkat sekä tuotannon 

alihankintapalvelut.  

 

Kiinteät kustannukset eivät ole juuri lainkaan riippuvaisia toiminta-asteesta.  

Kiinteät kustannukset muuttuvat enemmän kapasiteetin muutoksista, siten että ne 

usein nousevat portaittain. Esimerkkinä voidaan pitää tilannetta, jossa koneen 

kapasiteetti on jo täysin käytössä ja joudutaan investoimaan uuteen koneeseen, jotta 
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kapasiteettitarve saadaan tyydytettyä.  Kiinteinä kustannuksina pidetään 

esimerkiksi koneiden sitomaa pääomaa, poistoja, vuokraa, siivousta, 

toimihenkilöiden palkkoja sekä hallintokustannuksia. Kiinteät kustannukset 

muodostuvat, vaikka tuotantoon tulisi ongelmia. Tällöin muodostuu myös kiinteitä 

seisontakustannuksia, kun tuotantoyksiköt aiheuttavat kustannuksia, vaikka sitä ei 

käytetä. Muuttuvia ja kiinteitä kustannuksia voidaan molempia pitää riittävän 

pitkän aikavälin kuluttua muuttuvina, sillä kustannustyyppeihin vaikuttaa sen 

tarkastelujakson pituus. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 56-58) 

 

Seuraavassa kuvassa 7 Vierros (2009) kuvaa vasemmanpuoleisen kuvaajan avulla 

kiinteiden kustannusten nousua portaittain suhteessa toiminta-asteeseen. Kuvan 7 

oikeanpuoleinen kuvaaja kuvastaa yrityksen tai valmistuslinjan 

kokonaiskustannuksia, jossa on periaatteessa yhdistetty tuotannon muuttuvat ja 

kiinteät kustannukset suhteessa toiminta-asteeseen.  

 

Kuva 7. Kiinteät- ja kokonaiskustannukset (Vierros, 2009) 
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3.3.2 Välittömät ja välilliset kustannukset 

 

Suoritekohtaisessa kustannuslaskennassa käytetään lähinnä välittömiä ja välillisiä 

kustannuksia. Välittömät kustannukset ovat pääasiassa muuttuvia kustannuksia, ja 

ne voidaan kohdistaa tuotantoon liittyviin suoritteisiin, sillä välittömillä 

kustannuksilla on selvä syyseuraus suhde. Välittömiä kustannuksia ovat 

esimerkiksi raaka-ainekustannukset ja henkilöstön palkkakustannukset. Välilliset 

kustannukset on hankalampi kohdistaa tuotantoon liittyviin suoritteisiin, sillä ne 

ovat pääasiassa kiinteitä ja vain osaksi muuttuvia kustannuksia. Välillisiä 

kustannuksia ovat esimerkiksi kone- ja laitekustannukset, vuokrakustannukset sekä 

yleismarkkinointikustannukset. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 58-59)  

 

3.3.3 Erillis- ja yhteiskustannukset 

 

Yrityksen kokonaiskustannukset voidaan myös jakaa erillis- ja yhteiskustannuksiin. 

Erilliskustannukset ovat ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin muuttuvat eli 

erilliskustannuksia muodostuu, kun yritys valmistaa tuotteitaan. Erilliskustannuksia 

ei muodostu, jos tuotteen valmistus lopetetaan. Erilliskustannuksia ovat esimerkiksi 

raaka-aineen ja henkilöstön palkkakustannukset. Yhteiskustannukset toimivat 

ominaisuuksiltaan samalla tavalla kuin kiinteät kustannukset eli ne jäävät voimaan, 

vaikka tuotteiden valmistaminen lopetettaisiin. Yhteiskustannuksia ovat 

esimerkiksi hallinnon ja markkinoinnin kustannukset. Kyseiset kustannusjaot on 

tärkeää ymmärtää esimerkiksi erilaisia tuotevalikoimia koskevassa 

päätöksenteossa. (Järvenpää et al. 2017, s .62) 

 

3.4 Perinteiset kustannuslaskentamenetelmät 

 

Perinteisessä kustannuslaskennassa pyritään selvittämään suoritekohtaiset 

kustannukset. Suoritekohtaiset kustannukset tulee tuntea hyvin yrityksen tuotteiden 

hinnoittelun, tuotannon ja ulkoistamista koskevissa päätöksissä, varaston arvon 

määrittämisessä sekä yrityksen budjetoinnissa. 
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Katetuottolaskenta 

 

Katetuottolaskenta on suunnattu yrityksen muuttuvien kustannuksien ja toiminnan 

volyymin tarkasteluun. Katetuottolaskennan olennaisin osa on katetuotto, joka 

muodostuu kun myyntituotoista vähennetään yrityksen muuttuvat kustannukset. 

Katetuotto ilmaisee yrityksen tulotason, joka jää jäljelle myyntituotoista 

muuttuvien kulujen jälkeen, kiinteiden kustannuksen ja voiton kattamiseksi. 

Katetuottolaskennan avulla voidaan analysoida yrityksen tuotteiden, tuoteryhmien, 

sektoreiden, palvelun ja yrityksen eri osa-alueiden kannattavuutta, ja näiden takana 

olevia syitä. Palveluiden ja tuotteiden katetuottolaskennan analysoinnin avulla 

voidaan tarkastella myyntihinnan ja tuotteiden volyymin vaikutuksia 

kannattavuuteen. (Järvinen et al. 2017, s. 101)   

 

Järvisen et al. (2017, s. 102) mukaan katetuottolaskelman oletukset ovat: 

1) Toiminnasta muodostuvat kustannukset voidaan jakaa muuttuviin ja kiinteisiin. 

2) Muuttuvat kustannukset muodostuvat lineaarisen tasaisesti toiminta-asteen 

suhteen. 

3) Kiinteät kustannukset ovat kiinteitä toiminnan ja volyymin suhteen. 

4) Kokonaistuotto ja kokonaiskustannukset muuttuvat lineaarisesti. 

5) Tarkastelukauden aikana olevat hankintakustannukset ja tuotteiden myyntihinnat 

eivät ole riippuvaisia toiminta-asteen muutoksista, vaan pysyvät tarkastelujakson 

aikana samoina.  

 

Olettamukset ovat yksinkertaisia, mutta on olennaista valita oikein sopiva 

tarkasteluväli, jossa kiinteät kustannukset pysyvät kiinteinä ja muuttuvat 

kustannukset muuttuvat toiminta-asteen suhteen tasaisesti.  Mikäli yrityksessä 

investoidaan ja kiinteät kustannukset muuttuvat, tulee tilanne katetuottolaskelmissa 

tarkastella uudestaan myös muuttuvien kustannuksien osalta. Tuottojen ja 

toimintoasteen suhdetta muuttuvien ja kiinteiden kustannuksien sekä 

kokonaiskustannuksien osalta voidaan tarkastella katetuottoanalyysin avulla. 

Katetuottoanalyysissa on olennaista tarkastella kriittistä pistettä ja 
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varmuusmarginaalia. Kriittinen piste tarkoittaa kohtaa, jossa tuotot ovat yhtä suuret 

kuin kokonaiskustannukset. Varmuusmarginaali puolestaan kuvaa nykyisen 

tuottotason/myyntimäärän ja kriittisenpisteen tuottotason/myyntimäärän välistä 

eroa, joko euroina tai kappalemäärinä. Seuraavan kuvan 8 avulla havainnollistetaan 

katetuottoanalyysin perusta. (Järvinen et al. 2017, s. 102) 

 

Kuva 8 Katetuottoanalyysi (Järvinen et al. 2017, s. 103) 

 

Kuvassa 8 näkyy myös tappiot ja voitot ennen veroja, joiden keskipisteenä ja 

jakavana tekijänä toimii kriittinen piste. Kuvasta nähdään myös katetuoton määrä, 

joka jää yritykselle käyttöön muuttuvien kustannusten vähentämisen jälkeen. 

(Järvinen et al. 2017, s. 102) 

 

3.4.1 Suoritekalkyylien laskenta 

 

Vierroksen (2009) mukaan tuotekalkyylien avulla lasketaan valmistettujen 

tuotantoerien ja tuotteiden yksikkökustannuksia. Kustannuksia ei voida kuitenkaan 

yksiselitteisesti kohdistaa suoraan tuotteille, vaan kustannuksia kohdistettaessa 
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tulee valita, mitä kustannuksia ja miten ne kohdistetaan tuotteille. (Järvenpää et al. 

2017, s. 114) 

Suoritekohtaiset kalkyylit jaetaan kolmeen ryhmään: 

 

1. Minimikalkyyli eli Katetuottokalkyyli 

2. Keskimääräiskalkyyli 

3. Normaalikalkyyli 

 

Minimikalkyyli palvelee katetuottolaskentaa, kun taas keskimääräis- ja 

normaalikalkyylit palvelevat täyskatteellista laskentaa. (Järvenpää et al. 2017, s. 

114) 

 

Minimikalkyyli 

 

Tomperin (2014, s. 172-174) mukaan minimikalkyylia eli katetuottokalkyyliä 

käytetään laskennassa, jossa tuotteelle kohdistetaan pelkästään muuttuvat 

kustannukset. Minimikalkyylissä lasketaan yhteen laskentakauden muuttuvat 

kustannukset, ja nämä jaetaan laskentakauden suoritemäärällä. Minimikalkyylin 

pohjana on tuotantomäärän lisäämisen tai vähentämisen vaikutuksien seuranta 

muuttuvien kustannuksien osalta. Kaavassa 1 on esitetty tyypillisen minikalkyylin 

laskenta. 

 

Kaava (1) 

 

Minimikalkyyli =
𝐿𝑎𝑠𝑘𝑒𝑛𝑡𝑎𝑘𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑣𝑎𝑡 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

𝑆𝑢𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑚ää𝑟ä
 

 

Muuttuvat kustannukset on yleisesti helpompi kohdistaa eri tuotteille, kuin kiinteät 

kustannukset. Minimikalkyylin puutteena on kiinteiden kustannusten huomioinen 

tuotteiden hinnoittelussa. Minimikalkyyli muodostaa tuotteiden hinnoittelulle 

alarajan, jolla tuotetta voidaan myydä. Minimikalkyyli pohjautuu tuotteen 

minimihinnoitteluun, jonka päälle lisätään haluttu katetuotto ja arvonlisävero. 



27 

 

 

 

 

Katetuotto lisäys on yleisesti kiinteät kustannukset kattava lisä tuotteen 

hinnoittelussa. Minimikalkyyli toimii parhaiten lyhyen aikavälin tarkasteluun, 

mutta pidemmällä aikavälillä kiinteiden kustannusten tarkka jako tuotteen 

hinnoittelussa aiheuttaa ongelmia kannattavuudelle. (Tomperi 2014, s. 172-174) 

 

Keskimääräiskalkyyli 

 

Keskimääräiskalkyyli on tuotekalkyyli, joka huomioi laskentakauden muuttuvien 

kustannuksien lisäksi kiinteät kustannukset. Kaikkien kiinteiden kustannusten 

huomioinen tuotekalkyylissä muodostaa kalkyylin täyskatteiseksi laskennaksi eli 

omakustannuslaskennaksi. Omakustannuslaskentaa edustavat tuotekalkyyleista 

keskimääräis- ja normaalikalkyyli. Keskimääräiskalkyylin huomioi kaikki 

laskentakauden kustannukset, jolloin näiden oletetaan muodostuvan suoritteiden 

valmistamisesta ja markkinoinnista.  Keskimääräiskalkyyli voi antaa 

realistisemman kokonaiskuvan pitemmän aikavälin laskentakaudesta. Kaavassa 2 

on esitetty tyypillisen keskimääräiskalkyylin laskenta. (Vierros 2009) 

 

Kaava (2) 

 

Keskimääräiskalkyyli =
𝐿𝑎𝑠𝑘𝑒𝑛𝑡𝑎𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠𝑒𝑡

𝑆𝑢𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑚ää𝑟ä
 

 

Kaavassa 2 laskentakauden kokonaiskustannukset jaetaan suoritemäärällä. 

Laskennassa oletetaan tuotteen valmistamisen aiheuttavan kiinteät ja muuttuvat 

kustannukset, jolloin kiinteitä kustannuksia ei enää synny, jos tuotteen valmistus 

lopetetaan. Keskimääräiskalkyylin ongelmaksi muodostuu toiminta-asteen 

vaihtelevuus ja muutokset. Yritys saattaa hinnoitella itsensä ulos markkinoilta liian 

korkealla hinnalla, mikäli toiminta-aste laskee ja kiinteiden kustannusten osuus 

suoritteiden suhteen kasvaa. Mikäli toiminta-aste ja kysyntä kasvavat, olisi 

suotavaa harkita hinnan nostamista ja suuremman voiton tekemistä, kuin puolestaan 

tuotteen hinnan laskemista. (Tomperi 2014, s. 172-174) 
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Normaalikalkyyli  

 

Normaalikalkyylin avulla pyritään poistamaan toiminta-asteen vaihtelevuudesta 

aiheutuvat muutokset, tällöin kustannukset muuttuvat heti, kun toimintasuhde 

muuttuu. Normaalikalkyylissa suoritteille kohdistetaan vain normaalia toiminta-

astetta vastaava määrä kiinteitä kustannuksia. Kiinteät kustannukset ovat 

välttämättömiä suoritteiden aikaan saamiselle, mutta toimintasuhde ei saa vaikuttaa 

suoritteille kohdistettavien kiinteiden kustannusten määrään.  Kaavassa 3 on 

esitetty tyypillisen normaalikalkyylin laskenta. (Vierros 2009) 

 

Kaava (3) 

 

Normaali kalkyyli =
𝑀𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑣𝑎𝑡 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

𝑇𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑚ää𝑟ä
+

𝐾𝑖𝑖𝑛𝑡𝑒ä𝑡 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑘𝑠𝑒𝑡

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑎𝑙𝑖 𝑠𝑢𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑚ää𝑟ä
 

 

Hinnoittelun kannalta normaalikalkyyli on turvallinen ja käytännöllinen. Kaavassa 

laskentakauden muuttuvat kustannukset jaetaan todellisella suoritemäärällä ja tähän 

lisätään laskentakauden kiinteät kustannukset jaettuna normaalilla suoritemäärällä. 

Normaali suoritemäärä voi vastata kapasiteettia, jolle laitoksen kapasiteetti on 

suunniteltu, tai suoritemäärä voi olla pidemmän aikavälin normaalia toiminta-

astetta vastaava määrä. (Tomperi 2014, s. 173-174)  

 

3.4.2 Suoritekohtainen laskenta 

 

Puolamäen (2007, s. 96) aineiston mukaan suoritekohtaisessa 

kustannuslaskennassa minimi-, normaali- ja keskimääräiskalkyylit jaetaan kahteen 

luokkaan: täyskatteelliseen laskentaan ja katetuottohinnoitteluun. 

Katetuottohinnoittelussa käytetään hyväksi minimikalkyyliä ja täyskatteellisessa 

laskennassa käytetään keskimääräis- ja normaalikalkyyliä. Katetta ei tarvitse lisätä 

täyskatteelliseen laskentaan. Täyskatteellisissa laskennoissa kustannukset on jo 

sisällytetty kalkyyleihin, mutta yrityksen voiton aikaansaamiseksi tulee 

kalkyyleiden päälle lisätä voittolisä.  Laskennan kustannukset voivat olla 
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toteutuneita kustannuksia, standardi- tai budjetointikustannuksia tai näiden 

kaikkien eri tyyppien yhdistelmiä. Kalkyylia valittaessa tulee miettiä laskelman 

käyttötarkoitusta. Erilaisten katetasojen mukaisia arvoja voidaan laskea ja 

tarkastella kolmella alla mainitulla tavalla.  

 

1) Minimivalmistusarvo (MVA),  

• sisältää valmistuksen muuttuvien kustannuksien osuuden. 

2) Valmistusarvo (VA),  

• sisältää valmistuskustannukset kokonaisuudessaan.  

3) Omakustannusarvo (OKA),  

• sisältää valmistuskustannuksien lisäksi myynnin ja hallinnon kustannukset. 

 

Yksikkökohtaisia kustannuksia voidaan käyttää riittävällä tarkkuudella johdon 

päätöksenteon tukena, sillä suoritekohtaisessa kustannuslaskennassa kustannukset 

on kohdistettu suoritteille. Suoritekohtainen kustannuslaskenta suoritetaan pääosin 

kahden eri menetelmän avulla, lisäys- tai jakolaskennan avulla. Lisäys- ja 

jakolaskennasta on olemassa useita eri versioita ja ne voivat vaihdella 

yrityskohtaisesti. Jakolaskennasta on olemassa kaksi eri menetelmää, suora 

jakolaskenta ja ekvivalenssilaskenta.  Perusratkaisutapa molemmissa laskennoissa 

on kuitenkin sama. (Puolamäki 2007, s. 96)  

 

Alla on esitelty jakolaskenta ja sen menetelmät sekä lisäyslaskenta erikseen.  

 

Jakolaskenta 

 

Jakolaskenta voidaan jakaa kahteen eri menetelmään, suoraan jakolaskentaan tai 

ekvivalenssilaskentaan. Suoran jakolaskennan pääajatuksena on yksinkertaisesti 

jakaa kokonaiskustannukset laskentakauden suorite/tuotantomäärällä. Tämä on 

yksikkökustannuksien tarkastelun osalta yksinkertaisin. Parhaiten jakolaskenta 

sopii yrityksille, jotka tuottavat yhtä tai muutamaa erilaista tuotetta/tuotelajia 

suurissa erissä ja joiden tuotantoprosessit ovat samanlaiset pitemmän aikavälin 
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tarkastelussa. Jakolaskenta on täyskatteellinen menetelmä, jossa välittömät ja 

välilliset kustannukset kohdistetaan tuotteille/suoritteille. Usein tuotantoprosessi 

koostuu monesta erivaiheesta, tällöin on syytä huomioida tuotannossa olevat 

keskeneräiset tuotteet. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 127-129) 

 

Ekvivalenssilaskenta 

 

Tuotantoprosessien erotessa toisistaan, kustannusrakenteetkin eroavat toisistaan. 

Tällöin ei voida käyttää enää suoraa jakolaskentaa, vaan täytyy siirtyä 

ekvivalenssilaskentaan. Ekvivalenssilaskennassa laskentakauden tuotantomäärät 

ilmaistaan yleismitallisina yksikköinä. Tällöin eri suoritteille määrätään erilaisia 

painokertoimia eli ekvivalenssikertoimia suoritteiden kustannusrakenteiden 

mukaan. Jokaiselle suoriteyksikölle lasketaan erikseen kustannukset 

ekvivalenttikertoimien avulla. Kustannukset suoriteyksiköissä tulee olla yhtä suuret 

ekvivalenssiyksikköä kohden. Suoriteyksikön kustannukset saadaan, kun kerrotaan 

yksikön käyttämät ekvivalenssiyksiköt sitä vastaavalla yksikkökustannuksella. 

(Neilimo & Uusi-Rauva 2005, s. 127-129) 

 

Lisäyslaskenta 

 

Mikäli yrityksessä tuotetaan useita erilaisia tuotteita ja tuotantoprosessit vaihtelevat 

toisistaan, ei suoraa jakolaskentaa voida käyttää. Tämän tyylisissä yrityksissä eri 

tuotteet ja tuotantoprosessit kuluttavat eri määriä yrityksen resursseja. Näissä 

tuotantoyrityksissä on järkevämpää käyttää lisäyslaskennan menetelmää. 

Lisäyslaskennan luotettavuuden ja toimivuuden perustana on 

tuotannonohjausjärjestelmä, johon on integroitu yrityksen kustannukset. 

Välittömien kustannuksien laskennassa toiminnanohjausjärjestelmään on syötetty 

rakenne- ja työvaihetietokantojen määrä- ja kustannustietoja. Tarkasteltavien 

yksikkökustannuksien laskenta voidaan toteuttaa suoraan 

toiminnanohjausjärjestelmän avulla, mikäli kaikki laskennan edellyttämät 

lähtötiedot on syötetty järjestelmään. (Puolamäki 2007, s. 103-104.) 
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Lisäyslaskenta on täyskatteellinen menetelmä, sillä siinä kohdistetaan kaikki 

tuotteen valmistamisesta aiheutuneet kustannukset tuotteille/suoritteille. 

Lisäyslaskennan kustannukset muodostuvat välillisistä ja välittömistä 

kustannuksista. Välittömät kustannukset ovat yleisesti muuttuvia kustannuksia, 

kuten aine-, tarvike-, osa- ja työvoimakustannuksia, ja ne pyritään kohdistamaan 

suoraan tuotteille/suoritteille. Välillisiä kustannuksia tai yleiskustannuksia ei voida 

kohdistaa tarkasti tuotteille/suoritteille. Välillisiä kustannuksia ovat pääasiassa 

kiinteät kustannukset. Nämä yleiskustannuslisät huomioidaan tuotekalkyyleissa ja 

tästä johtuu myös laskentatavan nimitys. Lisäyslaskennassa lasketaan yhteen 

välittömät kustannukset ja kohdistetaan summa tuotteille/suoritteille. Välillisien 

kustannuksien vyörytykselle lasketaan yleiskustannuslisä alla olevan kaavan 4 

mukaisesti.  

 

Kaava (4) 

Yleiskustannuslisä =
𝑉ä𝑙𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑦𝑙𝑒𝑖𝑠𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠

𝑆𝑢𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑚ää𝑟ä
 

 

Yleiskustannuslisien avulla kohdistetaan välilliset kustannukset 

tuotteelle/suoritteelle. Lopuksi välittömät kustannukset ja yleiskustannuslisien 

kautta lasketut kustannukset summataan. Yksikköhinta saadaan tuotekalkyylista 

ulos, kun jaetaan tuotteen muodostuneet kokonaiskustannukset vielä koko 

suoritemäärällä. Laskelman tarkkuutta saadaan parannettua lisäämällä 

yleiskustannuslisiä eri välillisistä kustannuksista, sekä suunnitellaan huolella 

kohdistamis- ja laskentaperiaate. (Puolamäki 2007, s. 104; Vierros 2009) 

 

3.5 Modernit kustannuslaskentamenetelmät 

 

3.5.1 Toimintolaskenta 

 

Toimintolaskenta eli Activity-Based Costing ABC on 

kustannuslaskentamenetelmä, joka kehitettiin 1980-luvun lopulla sisäisten 

prosessien jatkuvaan parantamiseen tähdäten. Arvoketjuajattelun avulla pyritään 
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tunnistamaan suoritteiden ja tuotantotekijöiden välisiä yhteyksiä, eli miten 

suoritteet kuluttavat tuotannontekijöitä. Arvoketjun ymmärtäminen on tärkeää 

toimintolaskennan kannalta, jolloin toimintoanalyysin avulla tarkastellaan 

tarkemmin yrityksen toimintoprosesseja ja niiden sisältämiä toimintoja. 

Toimintoanalyysi on perusta toimintolaskennalle, sillä sen avulla toiminnot eli 

erilaiset tehtävät avataan eri prosesseissa. Toimintoja ovat esimerkiksi 

asiakaskäynnit, tarjouksien ja tilauksen laatimiset, tuotteiden ja laskujen lähetykset 

sekä kirjanpito. Toimintoanalyysin avulla toimintojen väliset suhteet on helpompi 

ymmärtää sekä nähdään, mikä toiminta tuottaa lisäarvoa asiakkaalle ja mitä asioita 

tehdään turhaan. Kustannusten selvittäminen eri toiminnoissa antaa tietoa 

resurssien kulutuksesta sekä kustannusten vaikutussuhteista eri tekijöiden kesken. 

Kustannusten käyttäytyminen ja ymmärtämien monimutkaisissa 

liiketoimintaympäristöissä on toimintolaskennan avulla helpompaa ja tällöin 

toimintoprosesseja voidaan parantaa. (Lumijärvi, Kiiskinen & Särkilahti 1995, s. 

19). 

 

Seuraavassa kuvassa 9 on esitetty toimintolaskennan perusprosessia. 

Toimintolaskenta jaetaan kaksivaiheiseen prosessiin, jossa ensimmäisen prosessin 

vaiheessa kustannukset kohdistetaan toiminnoille aiheuttamisperiaatteen mukaan. 

Toisessa prosessin vaiheessa kustannukset kohdistetaan toiminnoilta 

laskentakohteille. Perustana toiminnoilta kustannusten jakaminen laskentakohteille 

on kustannusten jako kulutuksen suhteen. Laskennan olettamus on, että toiminnot 

kuluttavat resursseja ja kustannustekijät kuluttavat toimintoja. (Cokins, Stratton & 

Helbling 1993) 
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Kuva 9. Toimintolaskennan prosessi (Järvenpää et al. 2017, s. 147) 

 

Toimintolaskennan avulla ymmärretään, mitkä tekijät ohjaavat toimintoja ja miten 

toiminnot liittyvät tuotteisiin. Kustannusajureiden avulla voidaan yhdistää 

toiminnot laskentakohteisiin. Kustannusajurit ovat tekijöitä, jotka aiheuttivat 

kustannuksien syntymisen eri toiminnoissa ja niiden suorittamisissa. Ajureita on 

kahdenlaisia; resurssiajureita sekä toimintoajureita. Resurssiajureiden avulla 

kohdistetaan resurssit eri toimintojen suorittamisissa sekä toimintoajureiden avulla 

kohdistetaan kustannukset laskentakohteille. Toimintolaskenta vastaa välillisten 

kustannusten kohdistamisongelmaan ja noudattaa aiheuttamisperiaatetta paremmin 

kuin perinteinen kustannuslaskenta. (Major 2007, s. 160.) 

 

3.5.2 Elinkaari- ja tavoitekustannuslaskenta 

 

Elinkaari- ja tavoitekustannuslaskennan avulla yrityksen johdon tuotepäätöksiin 

saadaan tukea. Molemmat menetelmistä tukevat yrityksen tuotekehityspuolen 

toimintaa. Tuotekehityksen rooli on nykyisin korostettu ja johdon tuki 

tuotekehitykselle on kasvanut kilpailukyvyn kehittämisen vuoksi. Johto on alkanut 

kehittää myös mittareita tuotekehityksen johtamisen seurannan tueksi. (Järvenpää 
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et al. 2001, s. 196, 198-201) Seuraavassa kuvassa 10 esitetään elinkaari- ja 

tavoitekustannuslaskennan liittyminen toisiinsa kustannuslaskentamenetelmänä. 

Elinkaarilaskenta käsittää elinkaaren jokaisen vaiheen, kun taas 

tavoitekustannuslaskenta loppuu siihen missä tuotteen valmistus alkaa. Menetelmät 

toimivat johdon päätöksien tukena. 

 

Kuva 10. Elinkaari- ja tavoitekustannuslaskenta, päätöksenteon tukena (Kaplan 1998, s. 223) 

 

Tavoitekustannuslaskenta (Target costing) 

 

Tavoitekustannuksessa selvitetään tulevaisuuden tuotteiden kustannusrakenteita. 

Lähtökohtana ei ole toteutuneet kustannukset myydyistä tuotteista vaan tuotteet 

sekä palvelut, jotka ovat tuotekehitysvaiheessa ja tulossa myyntiin tulevaisuudessa. 

Tuotteen kustannusrakenteeseen pyritään tavoitekustannuslaskennassa 

vaikuttamaan jo tuotekehitysvaiheessa. Tuotteeseen kohdistettavia kustannuksia 

muodostuu tällöin enemmän tuotekehitysvaiheessa, kuin normaalisti. 

Tuotekehitysvaiheessa uuden tuotteen tuottamiseen tarvittavan tuotantoprosessin 

koneet ja valmistusmateriaalit suunnitellaan mahdollisimman 

kustannustehokkaiksi jo ennen tuotteen myyntiä. Näin säästetään 
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valmistuskustannuksissa. Tavoitekustannuslaskennassa huomioidaan vahvasti 

asiakas, jolloin ideana on vaikuttaa tuotteen kustannuksien muodostumiseen siten, 

että kustannuksia voidaan alentaa ilman asiakkaalle tuotettavan lisäarvon 

heikkenemistä. Tuotteen laadusta ja tuoteominaisuuksista ei luovuta, vaan 

suunnitellaan tuotekustannukset alusta lähtien tehokkaammin. Tuotteelle tai 

palvelulle muodostetaan tavoitekustannuslaskennassa haluttu katetaso, joka määrää 

tuotantokustannuksien tason. Tavoitekustannuslaskennan perusyhtälö voidaan 

pitää esittää seuraavasti: 

 

Tavoitekustannukset = Tavoitemyyntituotot - tulostavoite 

 

Tavoitekustannuslaskenta kääntää tällöin normaalin kustannuslaskennan kaavan 

täysin toisinpäin, jolloin kustannuksia lähdetään laskemaan myyntihinnan ja 

tavoitekatteen erotuksena. (Järvenpää et al. 2017, s. 200) 

 

Elinkaarilaskenta (Life-cycle costing) 

 

Elinkaarilaskennassa tarkastellaan koko tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana 

muodostuneita kustannuksia. Tällöin tuotteen tulee kattaa jokaisen eri elinkaaren 

vaiheen aikaiset kustannukset. Laskentamenetelmän avulla voidaan tarkastella 

tuotteen tai palvelun kannattavuutta koko elinkaaren aikana sekä samalla havaita 

elinkaaren eri vaiheissa syntyneiden kustannusten välisiä suhteita. 

Elinkaarilaskennan mahdollisuuksien avulla voidaan selvittää esimerkiksi 

tuotekehitysmenojen kasvattamisen suhdetta tuotteen laatuun. Elinkaaren 

alkuvaiheen panostukset voivat näkyä elinkaaren loppuvaiheilla pienempinä 

huolto- ja korjauskustannuksina, sillä tuotteen laatu ollut jo alusta lähtien parempi. 

Elinkaarilaskenta huomioi asiakkaan. Asiakas tiedostuu paremmin koko elinkaaren 

aikaisista kustannuksista, joista se joutuu maksamaan ostettuaan tuotteen 

elinkaaren loppuvaiheessa.  Elinkaarilaskenta arvioi asiakkaan kannalta, kuinka 

paljon kustannuksia ja hyötyjä tuotteesta syntyy tuotteen tai palvelun elinkaaren 

aikana. (Järvenpää et al. 2001, s. 131, 152.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

4.1 Turku Energian liiketoiminnan kuvaus 

 

Turku Energia on turkulainen energiayhtiö, joka tuottaa sähköä, kaukolämpöä, 

höyryä ja kaukojäähdytystä. Liiketoiminnot koostuvat tuotteiden myynnistä, 

jakelusta ja näihin liittyvistä palveluista. Turku Energialla on useita tytär- ja 

osakkuusyhtiöitä, mitkä ovat kuvattu seuraavassa kuvassa 11. Turku Energia 

konsernin liikevaihto oli 276,8 milj.euroa vuonna 2019 ja liikevoitto samana 

vuonna oli 18,5 milj.euroa. Turku Energian konsernirakenne on myös kuvattu 

kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11. Turku Energia - konserni 2021 (Turku Energia 2020) 

 

Strategiset tavoitteet Turku Energialla ovat seuraavat: 1) "Meillä on tyytyväisimmät 

asiakkaat ja puhdas energiaomatunto"; 2) "Kasvatamme liiketoimintaamme ja 

paranamme tuotantotehokkuutta"; 3) "Uudistumme kehittämällä toimintaamme, 

oppimalla ja kokeilemalla uutta". (Turku Energia 2020) 

Tämä työ suunnataan lämpö liiketoiminnan liiketoiminta alueelle, missä tehdään 

päätöksiä kaukolämmön kustannustehokkaasta hankinnasta. Lämpöliiketoiminta 
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jakelee vuosittain noin 1800-2000GWh edestä kaukolämpöä, josta 80% on tuotettu 

uusituvalla energialähteillä. Tarkemmin Turku Energian lämpöliiketoiminnataa 

kuvataan luvussa 4.2 (Turku Energia 2020)  

 

4.1.1 Kaukolämmön toimintaympäristö 

 

Opetushallituksen nimeämä energia-alan ennakointiryhmä on nimennyt energia-

alaan merkittävimmin vaikuttuviksi muutosvoimiksi globalisaation, turvallisuuden, 

riskienhallinnan, omavaraisuuden ja huoltovarmuuden, markkinoiden, tuotannon ja 

kysynnän muutoksen, teknisen kehityksen, digitalisoitumisen, ympäristön ja 

kestäväkehityksen, ilmastonmuutoksen sekä kuluttajan muuttuvat valinnat. 

(Vepsäläinen, 2017)   

 

Kaukolämmön toimintaympäristön muutoksien taustalla kansainvälinen 

energiapolitiikka, jossa pyritään ilmastollisista syistä vähäpäästöisempään 

energiantuotantoon. Euroopan Unionissa (EU) energian kokonaiskulutukseen 

käytettävien polttoaineiden muodostama kasvihuonepäästö on noin 75% 

kokonaiskasvihuonepäästöistä.  Taustalla on Pariisin ilmastosopimus 2016, jossa 

tavoitellaan selvästi alle 2 (1,5).  Euroopan unionin vuonna 2008 asettamat 

tavoitteet 38 prosentin uusiutuvien energialähteiden käytöstä vuoteen 2020 

mennessä tavoitettiin Suomessa jo vuonna 2017. Kansallisesti on otettu uusia 

tavoitteita ilmastosopimuksen 2016 pohjalta, mitkä ovat ohjanneet Suomessa 

energia-alan investointeja. Ilmastokokouksen tavoitteena 2016 oli pyrkiä 

rajoittamaan maapallon keskilämpötilan nousua ja vahvistaa valtioiden 

sopeutumiskykyä ilmastonmuutokseen, ja sekä suunnata rahoitus vähähiiliseen ja 

ilmastokestävään kehitykseen (tukipolitiikka).  Uusiutuvan energian käyttöön 

perustuvia investointeja on tehty erityisesti tuulivoiman, puuraaka-aineen käytön ja 

aurinkoenergian käytön aloilla. (Vepsäläinen, 2017)   

 

Kaukolämmön toimintaympäristö on muuttunut myös edellä mainittujen 

muutosvoimien ansiosta. Toimintaympäristön muutos ohjaa kaukolämmön 
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tavoitetta tulevaisuudessa vähäpäästöisempään ja tehokkaampaan tuotantoon, jossa 

panostetaan samalla energiasäästöjen parantamiseen.  Kaukolämmön tavoitteiden 

taustaan vaikuttavat ohjauskeinot, joilla varmistetaan tulevaisuuden 

vähäpäästöisempi energiantuotanto. Ohjauskeinoja ovat verotus, päästökauppa, 

tukipolitiikka ja ympäristölainsäädäntö. Verotus ja päästökauppaa on kuvattu 

tarkemmin luvussa 4.6.3. Tukipolitiikan ja ympäristölainsäädännön perustana ovat 

EU-tasolla Pariisin ilmastosopimuksen 2016 tavoitteet. 

 

Toimintaympäristön muutoksien taustalla ovat kuluttajat. Kuluttajat ovat enemmän 

tiedostuneita ilmastoon ja ympäristöön liittyvissä asioissa. Tämän myötä 

kuluttajatietoisuus ja toive vaikuttaa on näkynyt jo kaikilla teollisuuden aloilla. 

Asiakas toivoo voivansa valita itselleen tärkeitä arvoja kunnioittavia tuotteita ja 

tuoda näin esille toiveitaan alan kehittymisen suhteen. Asiakas toivoo saavansa 

yrityksestä myös tietoa mahdollisimman laajasti, jotta omat valinnat on mahdollista 

tehdä. Tällöin toimitusketjujen toivotaan olevan mahdollisimman läpinäkyviä. 

Asiakkaalla on enemmän nykyään enemmän vaihtoehtoja, joista valita itselleen 

sopiva lämmitysmuoto. Kaukolämmön vahvuudet muihin lämmitysmuotoihin 

verrattuna ovat toimitusvarmuuden ja vähäpäästöisyyden lisäksi kuvattu 

seuraavassa kuvassa 12. 

 

Kuva 12. Lämmitysmuodon valinta (Turku Energia 2020) 
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4.2 Lämpöliiketoiminnan kuvaus ja arvoketju 

 

Turku Energia omistaa sekä TSE:n kautta, että itsenäisesti tuotantolaitoksia. 

Tuotantolaitoksiin ostetaan polttoainetta, ja tätä polttamalla syntyy lämpöä, höyryä 

ja sähköä. Lämpöä voidaan myös ostaa ulkopuolelta tai käyttää hyväksi 

hukkalämpökohteita (esim. Jätevesi, Kakola). Lämmönhankinnan arvovirtakuvaus 

on avattu tarkemmin seuraavassa kuvassa 13.  

 

Kuva 13. Kaukolämmönhankinta (Turku Energia 2020) 

 

Pääasiassa kaukolämpö tuotetaan Naantalin CHP-laitoksien (NA3-laitos ja NA4-

laitos) sekä Orikedon lämpölaitoksen ja Kakolan lämpöpumppujen avulla. Edellä 

mainitut tuotantolaitokset omistaa Turun Seudun Energiatuotanto (TSE), jonka 

omistussuhteet ovat seuraavat: Fortum 53,5%, Turku Energia 43,5% ja Naantalin 

kaupunki 3,0%. Naantalin CHP-laitoksissa tuotetaan myös prosessihöyryä 

Fortumin höyryasiakkaille ja sekä sähköä valtakunnan sähköverkkoon. Loput 

kaukolämmöstä tuotetaan ulkopuolisilta tuottajilta sekä Turku Energian omien 
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huippulaitoksien avulla. KL-siirtoverkon avulla kaukolämpö toimitetaan 

asiakkaille, joiden jaottelua kaupunkikohtaisesti löytyy myös kuvasta 13.  

 

Lisäksi arvoketjuun liittyy ulkoisia sidosryhmiä, jotka ohjaavat ja vaikuttavat 

kaukolämmön hankinnan arvoketjuun. Ulkoisia sidosryhmiä ovat Suomen 

lainsäädäntö ja EU, mitkä ohjaavat vahvasti poltettavien polttoaineiden hinnan 

kehitystä, päästöjen ja verotuksen avulla. Myös muut energialähteet, kuten sähkön 

käyttö polttoaineena on ohjattavissa verotuksen keinoin. Kaukolämpö pyritään 

myymään edellä mainittujen tekijöiden perusteella asiakkaalle toimitusvarmasti ja 

kilpailukykyiseen hintaan. Kaukolämpöasiakas tuottaa rahan sekä samalla luo 

kaukolämmölle maineen ja palvelun asiakastyytyväisyyden. Brändi ja 

asiakaskokemus kaukolämpötuotteesta muovautuvat edellä mainitun arvoketjujen 

mukaisesti. Tavoitteena on saada asiakkaalle tunne voivansa vaikuttaa asioihin. 

Asiakkaan vaikutukset pyritään näin hyödyntämään arvovirran joka vaiheessa, jotta 

lopputuloksena asiakkaalle muodostuu lisäarvoa pääasiassa kilpailukykyisen 

hinnan ja kestävien energiantuotantovalintojen kautta.   

 

Toimintaympäristön muutoksen ja nykyisen lämmönhankinnan arvoketjun myötä 

on tullut ajankohtaiseksi muokata kaukolämmöntuotantoa kustannustehokkaaseen 

ja vähäpäästöiseen suuntaan. Nykyisessä kaukolämmön tuotannossa TSE:n 

laitokset käyttävät vielä hiiltä. NA3-laitos toimii pelkästään hiilellä ja NA4-

laitoksesta osa polttoaineesta on hiiltä. Seuraavan kuvan 14 avulla nähdään, että 

tällä hetkellä jo 80 % Turku Energian kaukolämmöstä tuotetaan uusituvia 

energialähteitä käyttäen. Vuoden 2020 alustava arvio kaukolämmön 

ominaispäästöksi on 71 kgCO2/MWh myytyä energiaa kohden. Tuotantoa halutaan 

viedä kohti vähäpäästöisyyttä ja näin luopua kuvan 14 mukaisesta fossiilisista 

energialähteistä. Näiden avulla päästöt laskevat arviolta 20 kg:aan vuonna 2025 ja 

nollaan vuoteen 2030 mennessä. (Turku Energia, 2020) 
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Kuva 14. Turku Energian kaukolämmön alkuperä 2020 (Turku Energia 2020) 

 

Jotta tulevaisuuden vähäpäästöiseen ja kilpailukykyiseen kaukolämmöntuotantoon 

voidaan päästä, on Turku Energia luonut aiheesta tiekartan. Tiekartasta nähdään 

vaiheet, joilla päästään tavoitteiden mukaiseen vähäpäästöiseen energiatuotantoon 

ja lopulta hiilineutraaliin tuotantoon. Tiekartta on kuvattu seuraavassa kuvassa 15. 
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Tiekartta toimii myös tämän tutkimustyön laskentojen lähtökohtana, jolloin 

tarkasteltavat skenaariot on muodostettu tiekarttaan perustuen. 

 

Kuva 15. Turku Energian tiekartta hiilineutraaliksi (Turku Energia 2020) 

 

4.2.1 Käytössä olevat tuotantoyksiköt & polttoaineet 

 

Kaukolämmön ja prosessihöyryn kysyntään vastataan tuotantoyksiköillä 

Naantalissa ja Turussa. Naantalin tuotantoyksiköistä NA3-laitos & NA4-laitos 

tuottavat myös samalla sähköä, joka ei kuitenkaan ole kysyntää ohjaava, vaan se 

tulee lisätuotteena. Tällöin puhutaan vastapainetuotannosta eli sähkön ja lämmön 

yhteistuotannosta, Combined Heat & Power (CHP). Energiantuotantoon liittyvien 

tuotantoyksikköjen teknistaloudelliset tiedot on esitelty alla, Naantalin ja Turun 

tuotantoyksiköt erikseen. Mikäli alla myöhemmin mainittujen tuotantoyksikköjen 

nimessä on "selvitettävänä", on tämä tuotantoyksikön skenaarioiden muuttujana. 

Tuotantoyksiköiden listaus on tarkoitettu yhteenvedoksi, eikä tässä mennä 

tarkkoihin yksityiskohtiin.  
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Naantali 

 

Turku Energian hankkiman kaukolämmön osuus TSE:n Naantalin voimalaitokselta 

on vuodessa noin 75% kokonaiskaukolämpöenergiasta.  Naantalin voimalaitoksen 

tärkeimpien tuotantoyksikköjen teknistaloudelliset tiedot ovat listattu alla 

seuraavasti: 

 

NA3-Laitos (CHP) 

Kattilan polttoaineteho: 180-300 MW 

Käytössä olevat polttoaineet: Kivihiili, Jalostamokaasu, POR-öljy 

Kaukolämpöteho: Max. 165 MW 

Vastapainesähköteho (Brutto): Max. 110 MW  

Lauhdesähköteho (Brutto): Max. 120 MW 

Prosessihöyryn tuotanto: 20 bar & 6 bar 

 

NA4-laitos (CHP) 

Kattilan polttoaineteho: 180-425 MW 

Käytössä olevat polttoaineet: Biomassa, Tuotannon sivutuote (bio), Kivihiili, 

Asfalteeni, SRF ja jalostamokaasu 

Kaukolämpöteho: 50-240MW (Turbiinivaihtimet), 40-200 MW (Reduktio),  

Vastapainesähköteho (Brutto): 35-50 MW 

Prosessihöyryn tuotanto: 20 bar & 6 bar 

Savukaasulauhdutin KL-teho: Max. 60 MW 

 

NASK4 & NASK1 (Sähköhöyrykattilat) 

NASK4 teho: Max. 40 MW 

NASK1 teho: Max. 25 MW 

Käytössä olevat polttoaineet: Sähkö 

Prosessihöyryn tuotanto: NASK4 [20 bar] & NASK1 [6 bar] 
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NA4 Lämpöpumppu (selvitettävänä) 

Kaukolämpöteho: 10 MW 

Käytössä olevat polttoaineet: Sähkö (COP 3,5) 

 

NA1 Lisäreduktio (selvitettävänä) 

Kaukolämpöteho: Max. 40 MW, NA4 Lämpöpumpun kanssa Max. 30 MW 

Käytössä olevat polttoaineet: NA4-laitos, NASK4 

 

 

Naantalin Kaukolämpöakku 

Kaukolämpöteho: Latausteho 40 MW, Purkausteho 40 MW 

Käytössä olevat polttoaineet: Kaukolämmön energiavarasto, varaustaso 150-650 

MWh 

 

Turku  

 

Oriketo 

Kattilan polttoaineteho: 20-44 MW 

Käytössä olevat polttoaineet: Biomassa, Tuotannon sivutuote (bio) 

Kaukolämpöteho: 18-52 MW (sis. SKL) 

Savukaasulauhdutin KL-teho: Max. 12 MW 

  

Turku Pelletti 

Kattilan polttoaineteho: 20-44 MW 

Käytössä olevat polttoaineet: Biopelletti 

Kaukolämpöteho: 18-40MW 

Turku Pelletti 2 (Selvitettävänä) 

Kattilan polttoaineteho: 20-44 MW 

Käytössä olevat polttoaineet: Biopelletti 

Kaukolämpöteho: 18-40 MW 
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Kakolan lämpöpumput 2x 

Lämpöpumppu1 teho: Max. 21 MW 

Lämpöpumppu2 teho: Max. 21 MW 

Käytössä olevat polttoaineet: Sähkö 

Kaukolämmöntuotanto jätevedestä. 

 

Luolavuoren akku (Selvitettävänä)  

Kaukolämpöteho: Latausteho 60 MW, Purkausteho 60 MW 

Käytössä olevat polttoaineet: Kaukolämmön energiavarasto, varaustaso 150-500 

MWh 

 

Turku & Kaarina & Raisio, Öljykäyttöiset huippulaitokset 

Huippukattiloidenajo: Tuetaan, kun edellä listatut tuotantoyksiköt eivät riitä. 

Käytössä olevat polttoaineet: Öljy 

Kaukolämpöteho: 0-1000 MW 

 

4.3 Sähkön ja lämmön muuttuvien kustannuksien laskenta 

 

Tässä työssä on oleellista tarkastella tuotannon muuttuvia kustannuksia ja näihin 

liittyviä kalkyyleja [€/MWh], jotta eri laskentavaihtoehtoja voidaan vertailla 

muuttuvien kulujen suhteen. Kustannuslaskennan menetelmistä perinteiset 

kustannuslaskentamenetelmät palvelevat parhaiten työn lopputuloksien käsittelyä, 

jolloin moderneja kustannuslaskentamenetelmiä ei ole tarvetta soveltaa kyseisiin 

laskentoihin. Valmistettavia tuotteita ei ole muita kuin kaukolämpö, prosessihöyry 

sekä sähkö. Näiden perusteella perinteisten kustannuslaskennan alla olevalla 

suoritekohtaisella jakolaskennalla saadaan parhain vertailtava lopputulos. 

Jakolaskennassa käsitellään muuttuvia kustannuksia, jotka jaetaan suoritemäärillä 

eli edellä mainittujen tuotteiden energia [MWh] määrillä. Työssä normaalisti 

muuttuviksi kustannuksiksi todetut käyttö- ja kunnossapitokustannukset jäävät 

kalkyylien ulkopuolelle, sillä ne katsotaan kiinteiksi kustannuksiksi.  
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Seuraavissa luvuissa 4.3.1 - 4.3.3 esitetään lämmön (prosessihöyryn & 

kaukolämmön) sekä sähkön tuotannon muuttuvien kustannusten laskenta perustuen 

minimikalkyyleihin. Kalkyylit ovat avattu yksikkökustannuksien kautta, jotta 

päästään kiinni määrittelyihin. Yksikkökustannuksiin päästään kiinni myös 

jakolaskennan avulla, jolloin muodostuneet muuttuvat kustannukset jaetaan 

suoritemäärällä eli tuotetulla energia [MWh] määrällä.  

 

4.3.1 Kaukolämmön ja Prosessihöyryn tuotantokustannukset 

 

Kaukolämmön muuttuvat kustannukset riippuvat hyödynnetystä energialähteestä, 

joita voivat olla hukkalämpö, jätevesi, sähkö tai polttoaineet. Prosessihöyryn 

muuttuvat kustannukset noudattavat samoja laskenta periaatteita kuin kaukolämpö, 

energialähteinä voivat olla polttoaineet tai sähkö. Alla on eriteltynä eri 

energialähteiden väliset eroavaisuudet, kun lasketaan tuotannon muuttuvia 

kustannuksia. Kyseiset kalkyylit käsittelevät muuttuvien kustannuksien osalta lähes 

pelkästään raaka-aineesta syntyviä kustannuksia.  Henkilöstön palkkakustannuksia 

ei huomioida tässä työssä, sillä polttoaineperusteiset kustannukset muodostavat 

suurimman osan tuotannon muuttuvista kustannuksista.  

 

Polttoaineperusteiset kustannukset 

 

Kun kaukolämpöä tai prosessihöyryä tuotetaan polttamalla polttoainetta kattiloissa, 

muodostuu lämmön muuttuva kustannus erilaisista komponenteista. Muuttuvat 

kustannukseen vaikuttavat komponentit ovat erilaisia riippuen siitä onko käytettävä 

polttoaine fossiilinen vai luokitellaanko se uusiutuvaksi. Lisäksi lämmön osalta on 

oleellista huomioida sen tuotantomuoto, onko kyseessä vastapainelaitos (CHP), 

jolloin syntyy myös sähköä vai tuotetaanko kaukolämpöä kuumavesikattiloissa 

(HOB) pelkästään kaukolämmöksi. Alla olevat kaavat 5-8 kuvaavat 

polttoaineperusteisia muuttuvia kustannuksia. Tätä jatkojalostetaan vielä luvun 

4.3.3 suhdelaskennan avulla, jotta lämmön, sähkön ja höyryn tuotantokustannukset 

voidaan eriyttää CHP-laitoksissa. Prosessihöyryn tuotantokustannukset 
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muodostuvat polttoaineperusteisti vain CHP-laitoksissa, jo HOB-laitoksissa 

tuotetaan vain kaukolämpöä. Tässä työssä käytettävien polttoaineiden hintatiedot 

eivät ole julkisia, eikä niitä siksi esitetä työssä.  Seuraavien kaavojen 5 & 6 avulla 

on kuvattu kaukolämmön muuttuvat tuotantokustannukset CHP- ja HOB-

laitoksissa uusiutuvien polttoaineiden osalta. (Wahlström J, et al. 2019, s. 111; 

K.Leino 2021) 

 

Kaava (5) 

 Muuttuvat yksikkökustannukset CHP(uusiutuvat) 

 

=
(𝑃𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎)

𝜂
∗ 100% 

 

jossa,  Polttoaineen hinta = Raaka-aine hinta [€/MWh] 

 𝜂 = Kattilan hyötysuhde [%] 

 

Kaava (6) 

 Muuttuvat yksikkökustannukset HOB(uusiutuvat) 

 

=
(𝑃𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎)

𝜂
∗ 100% 

 

jossa,  Polttoaineen hinta = Raaka-aine hinta [€/MWh] 

 𝜂 = Kattilan hyötysuhde [%] 

 

Kun polttoprosessissa poltetaan uusiutumattomia eli fossiilipohjaisia polttoaineita, 

tuotantokustannuksien laskenta monimutkaistuu. Kaukolämmön fossiilisten 

polttoaineiden muuttuvat tuotantokustannukset muodostuvat kolmesta eri 

komponentista: raaka-ainehinnasta, päästömaksusta (CO2), sekä polttoaineesta 

riippuvasta verosta, joka maksetaan lämmöntuotannon osalta. Alla olevien 

kaavojen 7 & 8 avulla on kuvattu kaukolämmön muuttuvat tuotantokustannukset 

CHP- ja HOB-laitoksissa fossiilisten polttoaineiden osalta. (Wahlström J, et al. 

2019, s. 48, 111; K.Leino 2021) 
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Kaava (7) 

 

 Muuttuvat yksikkökustannukset CHP(Fossiiliset) 

 

=
(𝑃𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 + 𝐶𝑂2𝑝ää𝑠𝑡ö𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢 + 𝑉𝑒𝑟𝑜)

𝜂
∗ 100% 

 

jossa,  Polttoaineen hinta = Raaka-aine hinta [€/MWh] 

 

 CO2päästömaksu = Polttoaineen ominaispäästökerroin 

 [ton(CO2)/MWh]*Hiilidioksidin hinta [€/ton] 

 

Vero = Vero fossiiliselle polttoaineelle (lämmöntuotannon osalta) [€/MWh] 

* CHP-kerroin 

 

 𝜂 = Kattilan hyötysuhde [%] 

 

Kaava (8) 

 

 Muuttuvat yksikkökustannukset HOB(Fossiiliset)  

 

=
(𝑃𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 + 𝐶𝑂2𝑝ää𝑠𝑡ö𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢)

𝜂
∗ 100% 

 

jossa,  Polttoaineen hinta = Raaka-aine hinta + vero [€/MWh] 

 

 CO2päästömaksu= Polttoaineen ominaispäästökerroin 

 [ton(CO2)/MWh]*Hiilidioksidin hinta [€/ton] 

 

 𝜂 = Kattilan hyötysuhde [%] 

   

Kaavat 7 ja 8 ovat hyvin samanlaiset, poikkeuksena CHP-kerroin, joka on CHP-

tuotannossa oleva veroalennus. Lisäksi HOB-tuotannossa polttoaineen hinta 
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sisältää veron, eikä sitä makseta lämmöntuotannon osalta erikseen käytön mukaan 

kuten CHP-tuotannossa. CHP-kerroin oli vuonna 2020 0,9 mutta muuttuu vuodelle 

2021 lukuun 1, kun veroalennus poistuu. Polttoaineiden raaka-ainehinnan lisäksi 

huomioidaan CO2- eli päästömaksujen aiheuttamat lisäkustannukset EU:n tasolla 

säädetyn päästökaupan pohjalta. Päästömaksuissa jokaisella fossiilisella 

polttoaineella on ominaispäästökerroin, joka kuvaa polttoaineen poltosta 

aiheuttamaa päästöä [ton(CO2)] jokaista tuotettua energiayksikköä eli [MWh] 

kohti. Ominaispäästökertoimet ovat jokaiselle polttoaineelle suhteellisen vakiot ja 

perustuvat kemiaan, tässä työssä relevanttien polttoaineiden 

ominaispäästökertoimet ovat listattu taulukkoon 1. Ominaispäästökerroin kerrotaan 

hiilidioksidin hinnalla [€/ton], joka määräytyy markkinaehtoisesti päätösoikeuksien 

markkinapaikoilla. Markkinoista muodostuu reaaliaikainen CO2-indexi. (Keto 

Matias 2010, s. 35-40; K.Leino 2021) 

 

Taulukko 1. Ominaispäästökertoimet 

Ominaispäästökertoimet [ton(CO2)/MWh] 

Kivihiili 0,366 

Asfalteeni 0,301 

POK 0,263 

SRF 0,1052 

Turve 0,387 

 

Päästömaksujen nykytilaa ja tulevaisuuden hintakehitystä käsitellään tarkemmin 

luvussa 4.6.3 "Päästömaksujen ja verotuksen kehitys Suomessa".  Viimeisenä 

komponenttina on vero, joka maksetaan tuotettaessa lämpöä fossiiliperusteisien 

polttoaineiden avulla. Verot määritetään Suomen hallituksen toimesta, ja 

verotuksella pyritään ohjaamaan pääasiassa lämmöntuotantoa kestävämpään ja 

uusiutuvampaan suuntaan. Tällöin fossiilisien polttoaineiden poltosta tulee aina 

maksaa vero lämmöntuotannon osalta, mutta uusiutuvien polttoaineiden poltossa 

tätä ei tarvitse maksaa. Eri polttoaineiden verot lämmöntuotannon osalta ovat 

löydettävissä verottajan sivuilta.  Verotus tulee mahdollisesti tulevaisuudessa 

kiristymään, kun pyritään pääsemään EU:n ilmastotavoitteisiin, joihin myös Suomi 
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on sitoutunut. Verotuksen tulevaisuuden kehitystä käsitellään tarkemmin luvussa 

4.6.3. (Keto Matias 2010, s. 44; K.Leino 2021) 

 

Kaavat 5-8 tuottavat minikalkyyleihin perustuen ulos lämmöntuotannon 

yksikkökustannuksia [€/MWh]. Kun yksikkökustannukset kerrotaan tuotteen 

tuotantomäärällä, saadaan toteutuneet tuotannon muuttuvat kustannukset. Mikäli 

näiden jälkeen tarkastellaan tuotannon toteutuneita kustannuksia, voidaan kaavojen 

5-8 määrittelyn mukaisesti yksikkökustannukset kertoa laskenta-ajanjakson 

vastaavalta kaukolämmön tai prosessihöyryn (lämmön) energiamäärällä [MWh]. 

Tästä on johdettu yksinkertainen jakolaskenta kaavaan 9. (K.Leino 2021) 

 

Kaava (9) 

 Lämmön muuttuvat kustannukset  [€] 

 

= 𝐿ä𝑚𝑚ö𝑛 𝑦𝑘𝑠𝑖𝑘𝑘ö𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑢𝑠 [€/MWh] ∗ Lämmön tuotantomäärä [MWh] 

 

 

4.3.2 Sähkön tuotantokustannukset 

 

Sähköntuotantokustannuksista tarkastellaan tässä työssä pelkästään 

vastapainevoimalaitoksien sähkön muuttuvien kustannusten laskentaa. Luvussa 

4.4. avataan tarkemmin sähkön kustannusten allokointia eri vastapaineajossa, kun 

käytössä on useampia polttoaineita. Sähkön muuttuvat tuotantokustannukset 

lasketaan pääosin samalla tavalla kuin edeltävien lämmöntuotannon muuttuvat 

kustannukset, siten ettei laskennassa huomioida lämmöntuotannosta maksettavaa 

veroa. Alla olevien kaavojen 10 ja 11 avulla esitetään sähkön muuttuvan 

kustannuksen laskentaa fossiilisten sekä uusiutuvien polttoaineiden poltossa. 

(Makkonen Ismo 2014, s. 30-31; K.Leino 2021) 

 

 

 

Kaava (10) 
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 Muuttuvat yksikkökustannukset CHP(Fossiiliset) 

 

=
(𝑃𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 + 𝐶𝑂2𝑝ää𝑠𝑡ö𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢)

𝜂
∗ 100% 

 

jossa,  Polttoaineen hinta = Raaka-aine hinta [€/MWh] 

 

 CO2päästömaksu = Polttoaineen ominaispäästökerroin 

 [ton(CO2)/MWh]*Hiilidioksidin hinta [€/ton] 

 

 𝜂 = Kattilan hyötysuhde [%] 

 

 

 

 

Kaava (11) 

 Muuttuvat yksikkökustannukset CHP(Uusiutuvat) 

 

=
𝑃𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎

𝜂
∗ 100% 

 

jossa,  Polttoaineen hinta = Raaka-aine hinta [€/MWh] 

 𝜂 = Kattilan hyötysuhde [%] 

 

Kaavoista huomataan, että fossiilisten polttoaineiden osalta sähkön 

tuotantokustannus muodostuu raaka-ainehinnasta sekä CO2-päästömaksusta. 

Uusiutuvien osalta maksetaan pelkästään polttoaineen raaka-ainehinta. Sähkön 

kustannuksien osalta toimii sama kaava 9, kun lämmön kustannuksien osalta. 

Kaavaan 9 laitetaan lämmön tilalle sähkön yksikkökustannus [€/MWh], mikä 

kerrotaan toteutuneella sähkön tuotantomäärällä [MWh]. Näin päästään kiinni 

sähkötuotteen aiheuttamaan muuttuvaan kustannukseen.  (K.Leino 2021) 
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4.3.3 Polttoaine-energian ja kustannuksien jako tuotteille CHP-laitoksissa 

 

Voimalaitoksen käytössä olevat polttoaineet tulee jakaa eri tuotteiden kesken 

käyttäen hyväksi voimalaitoksien kulutussuhteita eri tuotteiden kesken. Lämmön 

lisäksi vastapainelaitoksissa tuotetaan sähköä, ja prosessihöyryä. Voimalaitos voi 

myös tuottaa lauhdesähköä, jolloin syntyy sähköä muttei kaukolämpöä. 

Yhteistuotannon kokonaistuotanto muodostuu lämmöstä ja sähköstä, joiden 

tarvitsema polttoaine lasketaan kulutussuhteiden avulla. Kulutussuhde kuvaa 

polttoaine-energian määrä, jota tarvitaan sähkön sekä lämmön tekemiseen. 

Kulutussuhteet voidaan määrittää prosessihöyrylle, kaukolämmölle sekä 

vastapainesähkölle. Kustannukset jaetaan tuotteille näin aiheuttamisperiaatteen 

perusteella, ja tässä voidaan soveltaa modernien kustannuslaskentamenetelmien 

toimintoperusteista laskentaa. Kulutussuhteet vaihtelevat voimalaitoksen turbiinin 

häviöistä ja hieman kattilan hyötysuhteista riippuen.  Tässä työssä käytetyt 

kulutussuhteet ovat kuvattu alle olevassa taulukossa 2, jossa Naantali 4-laitoksen 

kulutussuhteet ovat sarakkeessa NA4 ja Naantali 3-laitoksen kulutussuhteet 

sarakkeessa NA3. Yksinkertaisesti tuotteiden hyötysuhteen käänteislukuna toimii 

tuotannon kulutussuhdekertoimet. (TK4 1975, s. 711, Keto Matias 2010, s. 40; 

Motiva 2020a) 

 

Taulukko 2. Polttoaineiden kulutussuhteet 

  NA4 NA3 

Polttoaineiden kulutussuhteet     

Lämpö 1,12 1,15 

Höyry 1,14 1,18 

Vastapainesähkö 1,2 1,25 

 

Kulutussuhteiden avulla voidaan laskea kuinka paljon eri tuotteiden energiamäärät 

ovat polttoaineen energiamäärinä. Näiden perusteella voidaan laskea 

prosenttiosuudet eri tuotteille. (TK4 1975, s. 711; Keto Matias 2010, s. 40; Motiva 

2020a) 
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4.3.4 Kustannusten jako 

 

Kulutussuhteiden avulla saatuja tuotteiden käyttämiä energiamääriä sekä 

prosenttiosuuksia kokonaistuotannosta käytetään hyväksi jaettaessa kustannuksia 

vastapainevoimalaitoksen tuotteille. Esimerkkinä voidaan käyttää NA4-laitosta, 

jossa polttoaineena käytetään uusiutuvia sekä fossiilisia polttoaineita. Kustannukset 

eivät kuitenkaan jakaudu tasan tuotteiden välille, vaan näissä käytetään hyväksi 

luvuissa 4.3.1 ja 4.3.2 esiteltyjä kaavoja ja perusteita sekä taulukon 2 

kulutussuhteita. Alle on jatkettu eri tuotteiden kalkyylien [€/MWh] laskentaa, joita 

ei voida laskea suoraan lukujen 4.3.1 ja 4.3.2 kaavojen avulla. (K.Leino 2021) 

 

Kaava (12) 

CHP-sähkön kalkyyli  

 

CHP sähkön yksikkökustannus [€/MWh]   

=
𝐾𝑜𝑘. 𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑚ää𝑟ä ∗ (

𝐾𝑠
100) ∗ (𝑃𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 + 𝐶𝑂2𝑝ää𝑠𝑡ö𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢)

𝑃𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑚ää𝑟ä
 

 

jossa,  Polttoaineen hinta = Raaka-aine hinta [€/MWh] 

 

 CO2päästömaksu = Polttoaineen ominaispäästökerroin 

 [ton(CO2)/MWh]*Hiilidioksidin hinta [€/ton] 

 

Polttoainemäärä = Kulutussuhteen avulla laskettu polttoainemäärä sähkö 

osuuden tuotantoon[MWh] 

 

Kok.polttoainemäärä = Kokonaispolttoainemäärä [MWh] 

 

 Ks = Vastapainesähkön prosenttiosuus kokonaisenergiamäärästä 

 [%] 
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Kaava (13) 

CHP- kaukolämmön kalkyyli 

 

CHP kaukolämmön yksikkökustannus [€/MWh]   

=
𝐾𝑜𝑘. 𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑚ää𝑟ä ∗ (

𝐾𝑙
100

) ∗ (𝑃𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 + 𝐶𝑂2𝑝ää𝑠𝑡ö𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢)

𝑃𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑚ää𝑟ä
+ 𝑣𝑒𝑟𝑜 

 

jossa,  Polttoaineen hinta = Raaka-aine hinta [€/MWh] 

 

 CO2päästömaksu = Polttoaineen ominaispäästökerroin 

 [ton(CO2)/MWh]*Hiilidioksidin hinta [€/ton] 

 

Vero = Vero fossiiliselle polttoaineelle (kaukolämmöntuotannon osalta) 

[€/MWh] * CHP-kerroin 

 

Polttoainemäärä = Kulutussuhteen avulla laskettu polttoainemäärä 

kaukolämpö osuuden tuotantoon [MWh] 

 

Kok.polttoainemäärä = Kokonaispolttoainemäärä [MWh] 

 

 Kl = Kaukolämmön prosenttiosuus kokonaisenergiamäärästä [%] 

 

Kaava (14) 

CHP- prosessihöyryn kalkyyli 

 

CHP pros. höyryn yksikkökustannus [€/MWh]   

=
𝐾𝑜𝑘. 𝑝𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑚ää𝑟ä ∗ (

𝐾𝑝
100

) ∗ (𝑃𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑒𝑛 ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 + 𝐶𝑂2𝑝ää𝑠𝑡ö𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢)

𝑃𝑜𝑙𝑡𝑡𝑜𝑎𝑖𝑛𝑒𝑚ää𝑟ä
+ 𝑣𝑒𝑟𝑜 

 

jossa,  Polttoaineen hinta = Raaka-aine hinta [€/MWh] 

 

 CO2päästömaksu = Polttoaineen ominaispäästökerroin 

 [ton(CO2)/MWh]*Hiilidioksidin hinta [€/ton] 
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Vero = Vero fossiiliselle polttoaineelle (pros.höyrynntuotannon osalta) 

[€/MWh] * CHP-kerroin 

 

Polttoainemäärä = Kulutussuhteen avulla laskettu polttoainemäärä 

pros.höyryn osuuden tuotantoon [MWh] 

 

Kok.polttoainemäärä = Kokonaispolttoainemäärä [MWh] 

 

 Kp = Kaukolämmön prosenttiosuus kokonaisenergiamäärästä [%] 

 

Kaavat 12,13 ja 14 täydentävät sähkön ja lämmön tuotantoon liittyvien muuttuvien 

kustannuksien tarkastelua. Ne ottavat huomioon laitokset, jossa on useampia eri 

polttoaineita ja myös useampia eri tuotteita. (K.Leino 2021) 

 

4.4 Lämpöpumppujen ja sähköhöyrykattiloiden muuttuvat kustannukset 

 

Lämpöpumput käyttävät hukkalämpöä, kuten jätevettä primäärienergiana 

tuottaakseen kaukolämpöä. Jäteveden hukkaenergia otetaan talteen 

lämpöpumpulla, joka käyttää sähköä hukkalämmön lisäksi tuottaakseen 

kaukolämpöä. Lämpöpumpun eduksi muodostuu sähkön tarve vain osittain 

kaukolämmön tuotannossa. Tätä lämpöpumpun käyttämän sähkön suhdetta 

tuotettuun kaukolämpöön kuvataan hyötysuhteella COP (Coefficient Of 

Performance). Kaavaa 9 mukaillen lämpöpumpun muuttuva kustannus lasketaan 

kertomalla muuttuva yksikkökustannus [€/MWh] tuotetulla kaukolämmön 

energiamäärällä [MWh]. Lämpöpumpun muuttuva yksikkökustannus lasketaan 

kaavan 15 mukaisesti. (K.Leino 2021) 

 

Kaava (15) 

Lämpöpumppujen yksikkökustannus [€/MWh] 

 

Lämpöpumppujen muuttuva yksikkökustannus [€/MWh]   

=
𝑆𝑝𝑜𝑡 + 𝑠𝑖𝑖𝑟𝑡𝑜 + 𝑣𝑒𝑟𝑜

𝐶𝑂𝑃
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jossa,  Spot = Sähkö hinta, Nordpool spot-markkinassa [€/MWh] 

 

 Siirto= Sähkön siirrosta aiheutuvat kustannukset [€/MWh] 

 

 Vero = Sähkövero lämpöpumpulle [€/MWh] 

 

COP= Tuotettu lämpöenergia / käytetyllä sähköenergialla 

 

 

Sähköhöyrykattiloiden yksikkökustannus 

 

Sähköhöyrykattilat käyttävät primäärienergiana sähköä, minkä hyötysuhde on lähes 

100%. Sähköhöyrykattiloilla tuotetaan lämpöä, prosessihöyryä tai kaukolämpöä. 

Sähköhöyrykattiloiden muuttuva yksikkökustannus lasketaan kaavan 16 

mukaisesti. (K.Leino 2021) 

 

 

Kaava (16) 

Sähköhöyrykattiloiden yksikkökustannus [€/MWh] 

 

Sähköhöyrykattilan muuttuva yksikkökustannus [€/MWh]   

= 𝑆𝑝𝑜𝑡 + 𝑆𝑖𝑖𝑟𝑡𝑜 + 𝑉𝑒𝑟𝑜 

 

jossa,  Spot = Sähkö hinta, Nordpool spot-markkinassa [€/MWh] 

 

 Siirto= Sähkön siirrosta aiheutuvat kustannukset [€/MWh] 

 

 Vero = Sähkövero [€/MWh] 
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4.5 Energyopticon 

 

Energy optima 3 on yksi maailman johtavia tietokonepohjaisia 

optimointisovelluksia, joiden tarkoituksena on löytää energiantuottajille 

kustannustehokkain ja optimaalisin tuotantosuunnitelma. Järjestelmä toimii eri 

aikaväleillä, neljän päivän optimoinneista aina muutaman vuoden optimointeihin 

saakka. Energy optima 3 (EO3) mahdollistaa yksityiskohtaisen ja tarkan 

mallinnuksen asiakkaiden energiantuotantojärjestelmistä ja näihin liittyvistä 

kustannustiedoista ja -määrittelyistä. Sovelluksen topologiseen editoriin saadaan 

yhdistettyä polttoainesopimukset tuotantoyksiköihin ja tuotantoyksiköt saadaan 

kytkettyä kuorma- ja hintaennusteisiin. Teknistaloudellisen määrittelyn avulla 

vastataan tuotannon kysyntään, joka voi olla esimerkiksi kaukolämmön, 

prosessihöyryn ja/tai sähkön tuotantoa. Tuotantosuunnitelmasta saadaan ulos 

optimaalisen ajotapa, eli energiamäärät tuotantoyksiköittäin sekä myös 

tuotantosuunnitelman pohjalta muodostuvat kustannukset kokonaistuotantotasolta 

aina tuotantoyksikköjen eri kustannuslajeihin. (EO3 2020)   

 

Liitteeseen 1 on haettu TSE:n EO3-sovelluksen käyttämä "topologinen editori", 

josta voidaan nähdä energiavirtakytkennät TSE:n tuotannossa. EO3 sovelluksessa 

olevia teknistaloudellisia määrittelyjä voidaan muuttaa halutulla tavalla, jotta sillä 

voidaan tehdä esimerkiksi tulevaisuuden skenaariolaskentaa. EO3-sovellus käsittää 

ensisijaisesti laskentaa tuotannon muuttuvien kulujen suhteen, ja tätä myötä 

tuotannon kokonaiskustannukset muodostuvat lukujen 4.3 ja 4.4 muuttuvien 

yksikkökustannuksien mukaisesti. Tuotannonsuunnittelu ja tulevaisuuden 

tuotannon kustannuksien laskenta on järkevää toteuttaa tietokoneohjelmien avulla, 

sillä vaihtoehtoisia tapoja energiantuottamiseen syntyy vuoden laskentaperiodilla 

miljoonia. Laskennoista syntyvät kustannukset ja tuotantorakenteet tulee kuitenkin 

tarkistaa ja esittää sovelluksen käyttäjän toimesta.  
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4.6 Skenaariolaskentojen kuvaus & lähtötiedot 

 

Laskettavia skenaarioita on neljä erilaista kokonaisuutta, jotka ovat nimetty työssä: 

Skenaario 0, Skenaario 1a&b, Skenaario 2a&b, Skenaario 3a&b sekä Skenaario 4 

a&b. Skenaariot ovat kuvattu alla olevissa kuvissa 12-14, joista selviää tuotannossa 

tapahtuvia muutoksia eri vuosien välillä. Aikaväli tarkastelu on jokaisessa 

skenaariossa seuraavanlainen;  

• 2021-2022 Lähtötilanne 

• 2023-2025a & 2023-2025b 

• 2026 -> 

Laskentoja muodostuu tällöin jokaisesta kokonaisuudesta neljä kappaletta. 

Skenaario 0 kuvaa tilannetta, jossa tuotantoa jatketaan nykyisellään ja 2023 

korkeapainehöyryn [20bar] toimitus loppuu ja höyrykapasiteetti jaetaan 

seuraavasti: 

• 2023-2025a. On vapaasti käytössä 

• 2023-2025b. NA4-laitoksen kattilan höyrytehosta 395 MW vähennetään 

korkeapaine prosessihöyryä vastaava tehomäärä 20 MW. 

Skenaario 0:n viimeinen vuosi 2026 on tarkoitettu hinta- ja kulutustietojen 

herkkyyden tarkasteluun, samalla kun 2023 korkeapainehöyryn [20bar] kapasiteetti 

on vapaasti käytössä. Tarkemmat tuotannon muutokset löytyvät seuraavasta 

kuvasta 16. 
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Kuva 16. Skenaario 0, Tuotannon lähtötiedot 

 

Skenaario 1a & 1b kuvaa tilannetta, jossa tuotantoa jatketaan nykyisellään vuoteen 

2022 saakka. 2023 korkeapainehöyryn [20 bar] toimitus loppuu ja höyrykapasiteetti 

jaetaan seuraavasti: 

• 2023-2025a. On vapaasti käytössä 

• 2023-2025b. NA4-laitoksen kattilan höyrytehosta 395 MW vähennetään 

korkeapaine prosessihöyryä vastaava tehomäärä 20 MW. 

2023 alkaen NA3-laitos suljetaan ja samalla toteutetaan investoinnit; Naantali 4 

lämpöpumppu, NA1-lisäreduktio ja Luolavuoren akku. 

Skenaario 1a & 1b:n viimeinen vuosi 2026 on tarkoitettu hinta- ja kulutustietojen 

herkkyyden tarkasteluun, samalla kun 2023 korkeapainehöyryn [20 bar] 

kapasiteetti on vapaasti käytössä ja yllä mainitut investoinnit ovat tuotannossa. 

Tarkemmat tuotannon muutokset löytyvät seuraavasta kuvasta 17. 

 



60 

 

 

 

 

 

Kuva 17. Skenaario 1a & 1b, Tuotannon lähtötiedot 

Skenaario 3a & 3b kuvaa tilannetta, jossa tuotantoa jatketaan nykyisellään vuoteen 

2022 saakka. 2023 korkeapainehöyryn [20 bar] toimitus loppuu ja höyrykapasiteetti 

jaetaan seuraavasti: 

• 2023-2025a. On vapaasti käytössä 

• 2023-2025b. NA4-laitoksen kattilan höyrytehosta 395 MW vähennetään 

korkeapaine prosessihöyryä vastaava tehomäärä 20 MW. 

2023 alkaen NA3-laitos suljetaan ja samalla toteutetaan investoinnit; Naantali 4 

lämpöpumppu, NA1-lisäreduktio, Luolavuoren akku sekä Turku Pelletti 2. 

Skenaario 3a & 3b:n viimeinen vuosi 2026 on tarkoitettu hinta- ja kulutustietojen 

herkkyyden tarkasteluun, samalla kun 2023 korkeapainehöyryn [20 bar] 

kapasiteetti on vapaasti käytössä ja yllä mainitut investoinnit ovat tuotannossa. 

Tarkemmat tuotannon muutokset löytyvät seuraavasta kuvasta 18. 
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Kuva 18. Skenaario 3a & 3b, Tuotannon lähtötiedot 

Pääosin työssä on tarkoitus tarkastella skenaarioita 0, 1a & 1b sekä 3a & 3b, 

toissijaisia ovat skenaariot 2a & 2b sekä 4a & 4b. 

Skenaario 2a & 2b on muuten samanlainen kuin skenaario 1a & 1b, mutta NA3-

laitos ajaa vuoden 2025 loppuun asti.  Skenaario 4a & 4b on muuten samanlainen 

kuin skenaario 3a & 3b, mutta uuden Turun pellettilaitoksen korvaisi 

geoterminenlaitos Koroisiin. 

 

Lähtötiedot EO3-sovellukseen  

 

Skenaarioiden laskennat tehdään EO3-tuotannonoptimointisovelluksella, jonka 

perustaa on kuvattu luvussa 4.5. Tuotannonoptimointisovellukseen syötetään aluksi 

lähtötiedot, jotka muuttuvat jokaisen skenaariokokonaisuuden sekä 

kokonaisuuksien eri vuosien välillä. Lähtötiedot eri skenaarioille on esitetty kuvissa 
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12-14. Sovellus toimii Turun Seudun Energiatuotannon (TSE) 

tuotannonoptimointijärjestelmänä, joten lähtökohtaisesti malliin on tehty prosessin 

mukaiset energiavirtakytkennät. Energiavirtakytkennät löytyvät sovelluksen "TSE 

Topologinen editori" välilehdeltä, josta löytyvät myös eri tuotantolaitokset ja 

näiden väliset yhteydet. Topologinen editori löytyy liitteestä 1. Sovellus pyrkii 

löytämään kustannustehokkaimman tuotantoajotavan, millä vastata kysyntään. 

Sovelluksen kysyntänä ja näin ollen ennusteina toimivat kaukolämpö- sekä 

prosessihöyryteho vuoden jokaisena tuntina. Kaukolämpö- ja prosessihöyrytehoista 

tulee luoda ennusteprofiilit, mitkä vastaavat parhaiten eri vuosien ja skenaarioiden 

energian kysyntää. Ennusteprofiilit käsitellään tarkemmin luvussa 4.6.1.  

Tuotantolaitoksien kustannuksiin vaikuttavat tuotantolaitoksien käyttämät 

polttoaineet kaukolämpö- ja/tai prosessihöyrytehon sekä sähkön muodostamiseen.  

Polttoaineiden kustannustiedot [€/MWh] syötetään 

tuotannonoptimointijärjestelmään välilehdelle "Polttoainesopimukset". 

Polttoainesopimuksissa määritetään polttoaineen raaka-aine sekä CO2-

kustannukset [€/MWh]. Polttoainesopimukset liitetään tuotantoyksiköihin, jotka 

alkavat muodostaa kustannuksia näiden sopimuksien perusteella vastatessaan 

kysyntään. Mikäli laitoksen tuottama tuote, eli kaukolämpö ja/tai prosessihöyry on 

tuotettu fossiilisella polttoaineella, kohdistuu tuotteelle lisäksi 

lämmöntuotannonvero luvun 4.3 sisältämien alaluvuissa esitettyjen kalkyylien 

CHP-kaukolämpö ja CHP-prosessihöyry mukaisesti. Sähköntuotannossa 

kustannuksia aiheuttaa ainoastaan tuotantolaitoksen polttoaineen raaka-ainehinta ja 

tähän päälle maksettavat CO2-kustannukset kalkyylin CHP-sähkö mukaisesti.  

Polttoainesopimuspuolella lisätään myös sähkönhankintahinnat, mikäli 

tuotantoyksikkö käyttää polttoaineenaan sähköä kaukolämmön ja/tai prosessihöyry 

tuottamiseen.  Sähkön käyttäminen polttoaineena käsitellään luvussa 4.4, jolloin 

noudatetaan luvussa esitettyjä kalkyyleja.   

 

Polttoaineiden eri hintakomponenttien sekä kysyntä profiilien syöttämisen jälkeen 

määritetään laitoksien käytettävyydet. Käytettävyydet huomioivat eri 

tuotantolaitoksien mahdolliset vuosihuollot eli revisiot.  
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Kaukolämpö- ja prosessihöyryn ennusteprofiileiden lisäksi vastapainetuotannossa 

on tärkeää huomioida sähkön hintaprofiili, joka lisätään malliin luvun 4.6.2 

mukaisesti. 

 

Lähtötietojen asettamisen jälkeen aloitetaan laskeminen tuotannon 

optimointijärjestelmällä. EO3-tuotannonsovellus pyrkii löytämään alhaisemman 

kokonaiskustannuksen, jolla voidaan vastata ennustettuun kaukolämpö- ja 

prosessihöyryn kysyntään.  

Laskennat suoritetaan skenaario kerrallaan, jolloin erilaisia vuosia muodostuu neljä 

kappaletta per skenaario.  Laskennan jälkeen tuotannon optimointisovellukseen 

simulointikantaan 3 on lisätty seuraavat suosikit: 

• LT-opt lämmöntuotanto 

• Total Costs 

• NA4 Kustannukset 

• NA3 Kustannukset 

• Lisäkustannukset 

Kyseisin suosikkien avulla tuotannonoptimointisovelluksen tulokset saadaan excel-

tiedostoiksi. "LT-opt lämmöntuotanto" excelistä löytyvät eri tuotantolaitoksien 

tuotetut MWh määrät, joiden perusteella on vastattu mahdollisimman 

kustannustehokkaasti skenaariossa olleeseen kysyntää. "Total Costs" excelistä 

löytyvät eri tuotantolaitoksien kustannukset kokonaisuudessaan. "NA4 

Kustannukset" ja "NA3 Kustannukset" löytyvät Naantali 4 ja 3 laitoksen 

kustannukset eriteltynä polttoaineen raaka-aine+CO2 kustannuksiin, 

kaukolämmöntuotannon veroihin, prosessihöyrytuotannon veroihin sekä laitoksen 

tuottamien eri tuotteiden energiamääriin [MWh].  

 

4.6.1 Kysyntä; Kaukolämpö- ja prosessihöyry profiilit  

 

Kaukolämpö ja prosessihöyryn tuotantotehojen ennusteet kuvaavat tuotteiden 

kysyntää. Kaukolämpöprofiilissa ilmenee Turun Seudun alueen kaukolämmön 

kulutus vuoden jokaisena tuntina [MWh]. Profiili vaihtelee ulkolämpötilan 
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mukaan, mutta myös kulutuskäyttäminen vaikuttaa vahvasti, luoden vuosittaisen 

profiilin. Skenaarioihin tulee valita kysyntäprofiili, joka vastaa mahdollisimman 

hyvin nykytasoa. Kaukolämpöprofiilin lisäksi kaukolämpöveden meno- ja 

paluulämpötilat tulee päivittää vastaamaan kysynnän kulutusprofiilia 

kaukolämpötehosta.  

Tämän työn kaukolämmön kysyntäprofiilina käytetään vuotta 2019, mikä kuvastaa 

parhaiten nykytason säätilannetta. Tarvittavat kaukolämpötehotasot sekä 

kaukolämpöveden meno- ja paluulämpötilat saadaan tuotantodatan Valmet-

infojärjestelmästä tuntikohtaisesti. Alla olevassa kuvaajassa 1 esitetään 2019 

toteutunut kaukolämpöprofiili. 

 

Kuvaaja 1. 2019 Toteutunut kaukolämmön tehoprofiili  

 

Kuvaajan 1 mukainen tuntidata syötetään EO3 kaukolämpöennusteeksi, samalla 

kaukolämpöveden meno- ja paluulämpötilat vuodelta 2019 syötetään EO3-

sovellukseen.  

 

Skenaariolaskennoissa vuoden 2026 kaukolämpöprofiilina on käytetty samaa 

vuotta 2019, mutta keskiarvohintaa on laskettu 0,95 kertoimella. Vuoden 2026 
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yhtenä tarkoituksena on tarkastella jokaisen eri skenaarion kaukolämpöprofiilin 

liittyvää herkkyyttä alenevalla hintaprofiililla.  

 

Prosessihöyryprofiilin määrittäminen on hyvin olennaista TSE:n 

tuotantorakenteessa, sillä tällä on vaikutusta myös Turku Energian 

kaukolämmöntuotantoon. TSE:n tuotantorakenteessa höyryennuste toimii 

optimoinnin lähtökohtana, sillä höyryn kysyntä on jatkuvaa ja vain NA4- ja NA3-

laitokset sekä sähköhöyrykattilat NASK4 ja NASK1 voivat tuottaa prosessihöyryä. 

Tällöin on aina oltava päällä laitos ja/tai laitokset, jotka voivat tuottaa 

korkeapainehöyryä [20 bar] ja matalapainehöyryä [6 bar] höyryasiakkaille.  Näistä 

höyryä tuottavista laitoksista NA4- ja NA3-laitokset tuottavat myös sähköä ja 

kaukolämpöä. Tämän työn prosessihöyryprofiilina käytetään vuoden 2019 

toteutuneita prosessihöyrytehoja, jotka ovat esitetty kuvaajassa 2. Kuvaajan 2 

mukainen tuntidata 20 bar & 6 bar prosessihöyryn kysynnästä syötetään EO3-

sovellukseen skenaariolaskentoja varten. 

 

 

 

”Kuvaaja 2 piilotettu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaaja 2. 2019 Toteutunut prosessihöyryn tehoprofiili [20 bar] & [6 bar] 
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4.6.2 Sähkön hintaprofiili  

 

Sähkön hintaprofiilin perustana on saman tarkasteluvuoden kaukolämpöprofiili, 

sillä sääolosuhteitten takia myös sähkön hinta mukailee ulkolämpötilaa. Sähkön 

hintaan vaikuttavat ulkolämpötilojen lisäksi Nordpool markkinapaikalla vallitseva 

kysyntä ja tarjonta ja myös esimerkiksi säätövoiman tilanne pohjoismaissa. Työssä 

ei tutkita tarkemmin sähkönhintaan vaikuttavia tekijöitä tai pyritä ennustamaan tätä 

tulevaisuuteen. Skenaariolaskennoissa käytettävä sähkön hinta profiili on otettu 

toteutuneesta vuodesta 2019, kuten kaukolämpöprofiilikin. Sähkön hinnan 

perusteella muodostuu vastapainelaitoksien ajotapojen optimointi kaukolämmön 

ehdoilla. Mitä korkeampi sähkön hinta, sitä suurempi kokonaiskustannusta alentava 

vaikutus kaukolämmön hintaan siitä muodostuu. Tämän takia vastapainelaitoksessa 

syntyvän sähkön määrä pyritään optimoimaan kokonaiskustannusta alentavasti, 

kun on asetettu tietty kaukolämmön ja prosessihöyryn kysyntä. Samalla 

sähkönhinta vaikuttaa tuotantomuotoihin, jotka käyttävät sähköä polttoaineenaan. 

Sähköä käyttäviä tuotantoyksiköitä lämmön tuottamiseen ovat lämpöpumput ja 

sähköhöyrykattilat. Mitä korkeampi sähkönhinta on, sitä suurempi on 

tuotantokustannus lämmön osalta. Seuraavaan kuvaajaan 3 on esitetty 

sähkönhintaprofiili vuodelta 2019, mitä on kertoimella muutettu ja saatu keskiarvo 

hinnaksi 35,23 [€/MWh]. Kuvaajan 3 mukainen profiili toimii jokaisessa 

skenaariolaskennassa vuosien 2021-2025 profiilina. Vuoden 2019 

sähkönhintaprofiili Suomen alueelta on saatavilla Nordpoolin nettisivuilta. 
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Kuvaaja 3. 2019 Toteutunut sähkön hintaprofiili x 0,8  

Skenaariolaskennoissa vuoden 2026 sähkönhintaprofiilina on käytetty samaa 

vuotta 2019, mutta keskiarvohintaa on laskettu 0,6 kertoimella. Vuoden 2026 

yhtenä tarkoituksena on tarkastella jokaisen eri skenaarion sähkönhintaan liittyvää 

herkkyyttä alenevalla hintaprofiililla.  

 

4.6.3 Päästömaksujen ja verotuksen kehitys Suomessa 

 

CO2-päästömaksujen markkinahinnan muodostuminen lähtee EU:n 

päästöoikeuden määrittämästä hiilidioksidin hinnasta, joka ilmoitetaan yksikössä 

[€/ton]. Tämä hiilidioksidin hinta kerrotaan polttoaineen ominaispäästökertoimella, 

jolloin päästään CO2-päästömaksuihin kyseiselle polttoaineelle. Tässä työssä on 

käytetty Investing.com sivuston mukailemaa "Carbon Emissions Futures" indeksiä 

kuvaamaan hiilidioksidin hinnan muodostumista EU:n sisällä.  Tähän perustuen 

EO3-sovelluksen CO2-hinnan kehitys historian perusteella voidaan nähdä 

seuraavasta kuvaajasta 4.  
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Kuvaaja 4. CO2-hintaprofiili skenaarioiden vuosille 2021-25 (EO-

tuotannonoptimointisovellus) 

 

Skenaarioiden vuosien 2021-2025 vaihtoehdoissa käytetään kuvaajan 4 mukaista 

CO2-hintaprofiilia. Vuoden 2026 tarkoitus on osaltaan tarkastella CO2-

hintaprofiilin vaikutuksia lopputuloksiin. Tätä varten vuoden 2026 CO2-hinta 

profiili luotiin kuvaajan 4 mukaiseksi, mutta profiilin arvot kerrottiin 1,3:n 

kertoimella. Tällöin vuoden 2026 CO2-hintaprofiili on esitetty seuraavassa 

kuvaajassa 5.  
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Kuvaaja 5. CO2-hintaprofiili skenaarioiden vuodelle 2026 (EO-tuotannonoptimointisovellus) 

 

EU:ssa energian kokonaiskulutukseen käytettävien polttoaineiden muodostama 

kasvihuonepäästö on noin 75% kokonaiskasvihuonepäästöistä.  Energiankulutus on 

vuonna 2030 korkeimmillaan, minkä jälkeen se alkaa laskemaan kohti vuotta 2050. 

Taustalla on Pariisin ilmastosopimus 2016, jossa tavoitellaan selvästi alle 2 (1,5) 

asteen ilmaston keskimääräistä lämpenemistä vuosittain. Vuoden 2026 

hintaprofiilin noston taustalla on EU:n päästötavoitteiden myötä kiristyvä 

päästökauppa, jossa tuotantomäärät eivät muutu mutta päästöjen tulee vähentyä.  

Päästöjä voidaan vähentää ja puolestaan hiilinieluja suurentaa, jotta ne ovat 

tasapainossa ja saavutetaan hiilineutraalisuus. Tämä tarkoittaa toisaalta nousevia 

hintoja CO2-maksujen osalta, jolloin isoimman ominaispäästökertoimen omaavien 

polttoaineiden käyttö vähenee hintapaineen vaikutuksesta. Ohjaus kestävämpään 

energiantuotantoon tapahtuu siis päästökaupan avulla eikä yleisen kansallisen 

päästötavoitteen myötä. Päästökauppa myötäilee EU:n komission ohjeistusta, 

jolloin sen oletetaan olevan vuonna 2030 tasolla 30 [€/ton] ja vuonna 2050 tasolla 

90 [€/ton]. (Koljonen T et al. 2019 s. 17-21; s. 54) 
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Polttoaineiden verotus on Suomen energiapolitiikan linjaamaa ja se käytännössä 

määrittelee lämmityslaitoksien ajojärjestyksen. Ajojärjestys nykyisillä 

polttoaineiden hinnoilla ja verotuksilla näyttää alla olevan kuvan 19 mukaisesti 

seuraavalta: 

 

Kuva 19. Lämmöntuotannon ja CHP-laitoksien kustannusrakenne (Wahlström J et al. 2019 

s. 111) 

Kuvan 19 vasemmanpuoleiset sarakkeet kuvaavat nykyisen lämmöntuotannon 

muuttuvan kustannuksen hintarakennetta 2020, ja oikeanpuoleinen 

Valtioneuvoston tutkimuksen perusteella tekemää analyysia vuoden 2030 

lämmöntuotannon muuttuvan kustannuksen rakenteesta. Rakenteessa olevat 

verottomat hinnat kuvaavat polttoaineen verotonta hintaa ja myös EO3-sovelluksen 

hintatiedot mukailevat näitä. Tarkkoja polttoaineen hintatietoja ei tässä työssä 

julkaista. Muuttuvat yht viiva kuvaa pylväissä sähkön- ja lämmöntuotannon 

muuttuvien kustannusten ja sähkön myyntitulojen erotusta. EO3-sovelluksen 

lämmöntuotannon verotuksen kehitys vuodelle 2026 mukailee kuvaa 19. 

(Wahlström J et al. 2019 s. 51; s. 111)  
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5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

5.1 Skenaariolaskentojen tulokset 

 

 Skenaario 0 laskennan tulokset 

 

Skenaario 0:n lähtötiedot ovat kuvattu kuvassa 16. Tuotannon muuttuvien 

kustannuksien osalta polttoaineet, verot, päästömaksut ja käynnistyskustannukset 

huomioon ottaen, sekä lukujen 4.3 ja 4.4 kalkyylien pohjalta tulokset 

tuotantomäärien osalta [GWh] eri vuosille ovat esitetty seuraavassa kuvassa 20. 

 

 

 

 

 

”Kuva 20 piilotettu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 20. Skenaario 0, Tuotantomäärät [GWh] 

 

Tuotantomäärien vertailua skenaarion 0 eri vuosien ja tuotannon muutoksien osalta 

on luotu seuraavat kuvaajat 6, 7 ja 8, joiden avulla muutokset tuotantomäärissä on 

helpompi havaita. 
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Kuvaaja 6. Skenaario 0, Tuotantomäärä muutokset [GWh] 2021 vs. 2023-2025a 

 

 

Kuvaaja 7. Skenaario 0, Tuotantomäärä muutokset [GWh] 2023-2025b vs. 2023-2025a 

 

Skenaario 0:n tavoitteena on tarkastella Naantalin voimalaitokselta 20bar:n 

höyrykapasiteetti vapauttamista täysin tai sen käyttämättä jättämistä kaukolämpöön 

vuodesta 2023 eteenpäin, kun samalla NA3-laitos jää pois käytöstä vuoteen 2023 

mennessä. Skenaariossa 2021-2022 ovat tuotantovuodet, jolloin höyrykapasiteetti 

on vielä täysin prosessihöyrytuotannossa ja NA3-laitos on käytössä. Vuodesta 2023 
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eteenpäin 20 bar höyrykapasiteetin täysi vapauttaminen vähentää kuvaajan 6 

mukaisesti NA3-laitoksen kaukolämmön ja vastapainesähkön tuotantoa, lisää NA4-

laitoksen kaukolämmön tuotantomäärää, sekä vähentää NASK4 ja NASK1 

sähköhöyrykattiloiden tuotantomääriä selvästi. Kuvaajaa 7 vertailee tuotantomääriä 

vuosien 2023 kahden eri vaihtoehdon väillä, mitkä ovat höyryn täysi vapauttaminen 

(2023a) ja höyryn käyttämättä jättäminen (2023b). Kuvaajan 7 perusteella 

höyrykapasiteetin käyttämättä jättäminen vähentää NA4-laitoksen kaukolämmön 

tuotantomäärää vastapainesähkön ja kaukolämmön osalta, samalla nostaen 

Orikedon ja Turun pellettilaitoksen tuotantomääriä.  

Tuotannon muuttuvat kustannukset nähdään liitteestä 2, jossa esimerkiksi vuoden 

2023a sarakkeen arvoista vähennetään vuoden 2021 arvot, jolloin päästään kiinni 

yksikkökustannuksien [€/MWh] muutoksiin sekä kolmen alimman rivin osalta 

muuttuvien kustannuksien kokonaissummiin. Liitteen 2 taulukon rivinimi 

”Tuotantokustannukset” kuvaa vuoden muuttuvien kustannuksien summaa, 

”Myynti ja hankinta” sähkön myynnistä ja hankinnasta muodostuvaa voittoa, ja alin 

rivinimi ”Kokonaiskustannukset” kyseisen skenaarion muuttuvien kustannuksien 

summaa vähennettynä sähkön hankinnasta ja myynnistä aiheutuneen voiton tai 

lisäkustannuksen jälkeen. Näistä tärkein lämmön osalta ja optimaalisen tuotannon 

mukaisesti on viimeisin rivi ”Kokonaiskustannukset”.  

 

Liitteen 2 taulukoiden avulla voidaan vertailla muuttuvien kustannuksien osalta 

höyrykapasiteetin täyttä vapauttamista kaukolämpöön (2023a) suhteessa höyryn 

käyttämättä jättämiseen kaukolämpöön (2023b) sekä näiden molempien 

vaihtoehtojen vertausta nykytilaan 2021. Liitteen 2 ”Skenaario 0” taulukon 

vertailun perusteella voidaan todeta nykytilanteen paranevan molemmissa 

vaihtoehdoissa, kun höyrykapasiteetti poistuu prosessihöyryn osalta. Vuodesta 

2023 on kuitenkin muuttuvien kustannuksien kannalta kannattavampaa ottaa höyryt 

täysin vapaaseen kaukolämpö käyttöön, kun jättää ne käyttämättä. Prosentuaalisesti 

kokonaiskustannuksiin nähden 2023a on noin. 1,5 % (xx €) edullisempi vaihtoehto 

kuin 2023b. Samalla vaihtoehto 2023a on noin 12 % (xx €) edullisempi vaihtoehto 
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kuin jatkaa nykytuotantorakenteella 2021. Vaihtoehtojen rahamäärälliset ja 

prosentuaaliset erot voi laskea liitteen 2 ”Skenaario 0”:n taulukosta. 

 

Kuvaaja 8. Skenaario 0, Tuotantomäärä muutokset [GWh] 2023-2025a vs. 2026 

 

Kuvaaja 8 avulla voidaan verrata hinta- ja kysyntäprofiilien kautta tapahtuvia 

muutoksia vuosien 2023 ja 2026 välillä, missä molemmissa höyrykapasiteetti on 

vapautettu täysin kaukolämpö käyttöön. Laskeva sähkön hinta, polttoaineen 

päästömaksujen kohoaminen, kaukolämmön kysynnän pieneneminen sekä 

verotuksen muutokset nostavat Kakolan lämpöpumppujen tuotantomääriä ja 

vähentävät puolestaan Orikedon, Turun Pelletin, NA4-laitoksen vastapainesähkön 

ja kaukolämmön sekä tämän myötä SKL:n tuotantomääriä. Liitteen 2 ”Skenaario 

0” taulukon mukaisesti 2026 vuoden muuttuvat kokonaiskustannukset ovat 

prosentuaalisesti kokonaiskustannuksiin nähden 13 % (xx €) kalliimmat kuin 

vuoden 2023a. 
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Skenaarion 1a & 1b laskennan tulokset 

 

Skenaario 1a & 1b:n lähtötiedot ovat kuvattu kuvassa 17.  Tuotannon muuttuvien 

kustannuksien osalta polttoaineet, verot, päästömaksut ja käynnistyskustannukset 

huomioon ottaen, sekä lukujen 4.3 ja 4.4 kalkyylien pohjalta tulokset 

tuotantomäärien osalta [GWh] eri vuosille ovat esitetty seuraavassa kuvassa 21. 

 

 

 

 

 

 

”Kuva 21 piilotettu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 21.  Skenaario 1a & 1b, Tuotantomäärät [GWh] 

 

Tuotantomäärien vertailua skenaarion 1a & 1b eri vuosien ja tuotannon muutoksien 

osalta on luotu seuraavat kuvaajat 9, 10 ja 11, joiden avulla muutokset 

tuotantomäärissä on helpompi havaita. Skenaariossa toteutetaan investointeja 

vuonna 2023, jota varten tarvitaan lisäkaavoja liitteen 2 ”NA lämpöpumppu- & 

NA1 lisäreduktiolaskenta” mukaisesti.  



76 

 

 

 

 

 

Kuvaaja 9. Skenaario 1a & 1b, Tuotantomäärä muutokset [GWh] 2021 vs. 2023-2025a 

 

 

Kuvaaja 10. Skenaario 1a & 1b, Tuotantomäärä muutokset [GWh] 2023-2025b vs. 2023-2025a 

 

Skenaario 1a & 1b:n tavoitteena on tarkastella Naantalin voimalaitokselta 20 bar:n 

höyrykapasiteetti vapauttamista täysin tai sen käyttämättä jättämistä kaukolämpöön 

vuodesta 2023 eteenpäin, kun vuonna 2023 investoidaan Naantaliin lämpöpumppu, 

NA1 Lisäreduktio sekä Luolavuoreen kaukolämpöakku ja NA3-laitos jää pois 
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käytöstä vuoteen 2023 mennessä. Skenaariossa 2021-2022 ovat tuotantovuodet, 

jolloin höyrykapasiteetti on vielä täysin prosessihöyrytuotannossa ja NA3-laitos on 

käytössä. Vuodesta 2023 eteenpäin 20 bar höyrykapasiteetin täysi vapauttaminen, 

ja edellä mainitut investoinnit vähentävät kuvaajan 9 mukaisesti pääasiassa 

Orikedon, Turun Pelletin, Kakolan lämpöpumppujen, NASK4 & NASK1 ja NA3-

laitoksen kaukolämmön ja vastapainesähkön tuotantoa, samalla kun Naantalin 

lämpöpumpun ja NA1-lisäreduktion tuotantomäärät kasvavat.  Kuvaajaa 10 

vertailee tuotantomääriä vuosien 2023 kahden eri vaihtoehdon välillä, mitkä ovat 

höyryn täysi vapauttaminen (2023a) ja höyryn käyttämättä jättäminen (2023b), kun 

investoinnit toteutetaan molemmissa vaihtoehdoissa. Kuvaajan 10 perusteella 

höyry kapasiteetin käyttämättä jättäminen vähentävät NA1-lisäreduktion ja NA4-

laitoksen tuotantomäärää vastapainesähkön ja kaukolämmön osalta, samalla 

nostaen Orikedon ja Turun pellettilaitoksien tuotantomääriä.  

 

Liitteen 2 taulukoiden avulla voidaan vertailla muuttuvien kustannuksien osalta 

höyrykapasiteetin täyttä vapauttamista kaukolämpöön (2023a) suhteessa höyryn 

käyttämättä jättämiseen kaukolämpöön (2023b), kun samalla skenaarion 

investoinnit toteutetaan. Samoin kyseisien vuosien vaihtoehtoja voidaan verrata 

nykytilaan 2021. Liitteen 2 ”Skenaario 1a & 1b” taulukon vertailun perusteella 

voidaan todeta nykytilanteen paranevan molemmissa vaihtoehdoissa, kun 

höyrykapasiteetti poistuu prosessihöyryn osalta. Vuodesta 2023 on kuitenkin 

muuttuvien kustannuksien kannalta kannattavampaa ottaa höyryt täysin vapaaseen 

kaukolämpökäyttöön, kun jättää ne käyttämättä, kun skenaarion investoinnit 

toteutetaan vuonna 2023. Prosentuaalisesti kokonaiskustannuksiin nähden 2023a 

on noin. 1,3 % (xx €) edullisempi vaihtoehto kuin 2023b. Samalla vaihtoehto 2023a 

on noin 15 % (xx €) halvempi vaihtoehto kuin jatkaa nykytuotantorakenteella 2021. 

Vaihtoehtojen rahamäärälliset ja prosentuaaliset erot voi laskea liitteen 2 

”Skenaario 1a & 1b”:n taulukosta. 
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Kuvaaja 11. Skenaario 1a & 1b, Tuotantomäärä muutokset [GWh] 2023-2025a vs. 2026 

 

Kuvaajan 11 avulla voidaan verrata hinta- ja kysyntäprofiilien kautta tapahtuvia 

muutoksia vuosien 2023 ja 2026 välillä, jossa molemmissa höyrykapasiteetti on 

vapautettu täysin kaukolämpö käyttöön ja skenaarion investoinnit toteutettu. 

Laskeva sähkön hinta, päästömaksujen kohoaminen, kaukolämmön kysynnän 

väheneminen sekä verotuksen muutokset nostavat Kakolan ja Naantalin 

lämpöpumppujen sekä NA1 lisäreduktion tuotantomääriä ja vähentävät puolestaan 

Orikedon, Turun Pelletin, NA4-laitoksen vastapainesähkön ja kaukolämmön sekä 

tämän myötä SKL:n tuotantomääriä. Liitteen 2 ”Skenaario 1a & 1b” taulukon 

mukaisesti 2026 vuoden muuttuvat kokonaiskustannukset ovat prosentuaalisesti 

kokonaiskustannuksiin nähden 12 % (xx €) kalliimmat kuin vuoden 2023a. 
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Skenaarion 2a & 2b ja 4 laskennan tulokset 

 

Skenaario 2a & 2b on muuten samanlainen kuin 1a & 1b, mutta NA3-laitos ajaisi 

vuoteen 2025 saakka. Tätä skenaariota ei kuitenkaan laskettu loppuun, sillä jo 

alkuvaiheessa havaittiin, ettei NA3-laitoksen ajattaminen vuodesta 2023 eteenpäin 

ole teknistaloudellisesti kannattavaa. Lopputulokset ovat tällöin samat, kun 

skenaariolla 1a & 1b. Sama havainto tehtiin skenaarion 3a & 3b ja 4a & 4b välillä, 

missä skenaario 4:ssä rakennettaan geoterminen laitos skenaarion 3 Turun Pelletti 

2 laitoksen sijaan. Geotermisen laitoksen investoinnin selvitys todettiin jätettävän 

tulevaisuuteen ja tämän työn osalta keskityttiin pelkästään skenaarioon 3 

vaihtoehtoihin.  

 

Skenaarion 3a & 3b laskennan tulokset 

 

Skenaario 3a & 3b:n lähtötiedot ovat kuvattu kuvassa 18.  Tuotannon muuttuvien 

kustannuksien osalta polttoaineet, verot, päästömaksut ja käynnistyskustannukset 

huomioon ottaen, sekä lukujen 4.3 ja 4.4 kalkyylien pohjalta tulokset 

tuotantomäärien osalta [GWh] eri vuosille ovat esitetty seuraavassa kuvassa 22. 

 

 

 

 

”Kuva 22 piilotettu” 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 22. Skenaario 3a & 3b, Tuotantomäärät [GWh] 
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Tuotantomäärien vertailua skenaarion 3a & 3b eri vuosien ja tuotannon muutoksien 

osalta on luotu seuraavat kuvaajat 12, 13 ja 14, joiden avulla muutokset 

tuotantomäärissä on helpompi havaita. Skenaariossa toteutetaan investointeja 

vuonna 2023, jota varten tarvitaan lisäkaavoja liitteen 2 ”NA lämpöpumppu- & 

NA1 lisäreduktiolaskenta” mukaisesti. Poikkeuksena skenaarioon 1a & 1b, 2023 

investointeihin lisätään Turkuun Pellettilaitos 2. 

 

Kuvaaja 12. Skenaario 3a & 3b, Tuotantomäärä muutokset [GWh] 2021 vs. 2023-2025a 
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Kuvaaja 13. Skenaario 3a & 3b, Tuotantomäärä muutokset [GWh] 2023-2025b vs. 2023-2025a 

 

Skenaario 3a & 3b:n tavoitteena on tarkastella Naantalin voimalaitokselta 20 bar:n 

höyrykapasiteetti vapauttamista täysin tai sen käyttämättä jättämistä kaukolämpöön 

vuodesta 2023 eteenpäin, kun vuonna 2023 investoidaan Naantaliin lämpöpumppu, 

NA1 Lisäreduktio Luolavuoreen kaukolämpöakku sekä Turkuun Pellettilaitos2 ja 

NA3-laitos jää pois käytöstä vuoteen 2023 mennessä. Skenaariossa 2021-2022 ovat 

tuotantovuodet, jolloin höyrykapasiteetti on vielä täysin prosessihöyrytuotannossa 

ja NA3-laitos on käytössä. Vuodesta 2023 eteenpäin 20 bar höyrykapasiteetin täysi 

vapauttaminen. Edellä mainitut investoinnit vähentävät kuvaajan 12 mukaisesti 

pääasiassa Orikedon, Turun Pelletin, Kakolan lämpöpumppujen, NASK4 & 

NASK1 ja NA3-laitoksen kaukolämmön ja vastapainesähkön tuotantoa, samalla 

kun Naantalin lämpöpumpun NA1-lisäreduktion ja Pellettilaitoksen2 

tuotantomäärät kasvavat.  Kuvaajaa 13 vertailee tuotantomääriä vuosien 2023 

kahden eri vaihtoehdon välillä, mitkä ovat höyryn täysi vapauttaminen (2023a) ja 

höyryn käyttämättä jättäminen (2023b), kun investoinnit toteutetaan molemmissa 

vaihtoehdoissa. Kuvaajan 13 perusteella höyry kapasiteetin käyttämättä jättäminen 

vähentävät NA1-lisäreduktion ja NA4-laitoksen tuotantomäärää vastapainesähkön 
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ja kaukolämmön osalta, samalla nostaen Orikedon ja Turun pellettilaitos2 

tuotantomääriä. 

 

Liitteen 2 taulukoiden avulla voidaan vertailla muuttuvien kustannuksien osalta 

höyrykapasiteetin täyttä vapauttamista kaukolämpöön (2023a) suhteessa höyryn 

käyttämättä jättämiseen kaukolämpöön (2023b), kun samalla skenaarion 

investoinnit toteutetaan. Samoin kyseisien vuosien vaihtoehtoja voidaan verrata 

nykytilaan 2021. Liitteen 2 ”Skenaario 3a & 3b” taulukon vertailun perusteella 

voidaan todeta nykytilanteen paranevan molemmissa vaihtoehdoissa, kun 

höyrykapasiteetti poistuu prosessihöyryn osalta. Vuodesta 2023 on kuitenkin 

muuttuvien kustannuksien kannalta kannattavampaa ottaa höyryt täysin vapaaseen 

kaukolämpö käyttöön kuin jättää ne käyttämättä, kun skenaarion investoinnit 

toteutetaan vuonna 2023. Prosentuaalisesti kokonaiskustannuksiin nähden 2023a 

on noin. 1,4 % (xx €) edullisempi vaihtoehto kuin 2023b. Samalla vaihtoehto 2023a 

on noin 16 % (xx €) edullisempi vaihtoehto kuin jatkaa nykytuotantorakenteella 

2021. Vaihtoehtojen rahamäärälliset ja prosentuaaliset erot voi laskea liitteen 2 

”Skenaario 3a & 3b”:n taulukosta. 
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Kuvaaja 14. Skenaario 3a & 3b, Tuotantomäärä muutokset [GWh] 2023-2025a vs. 2026 

 

Kuvaajan 14 avulla voidaan verrata hinta- ja kysyntäprofiilien kautta tapahtuvia 

muutoksia vuosien 2023 ja 2026 välillä, joissa molemmissa höyrykapasiteetti on 

vapautettu täysin kaukolämpö käyttöön ja skenaarion investoinnit toteutettu. 

Laskeva sähkön hinta, päästömaksujen kohoaminen, kaukolämmön kysynnän 

heikkeneminen sekä verotuksen muutokset nostavat Kakolan ja Naantalin 

lämpöpumppujen sekä NA1 lisäreduktion tuotantomääriä, ja vähentävät puolestaan 

Orikedon, molempien Turun Pelletti-laitoksien, NA4-laitoksen vastapainesähkön 

ja kaukolämmön sekä tämän myötä SKL:n tuotantomääriä. Liitteen 2 ”Skenaario 

3a & 3b” taulukon mukaisesti 2026 vuoden muuttuvat kokonaiskustannukset ovat 

prosentuaalisesti kokonaiskustannuksiin nähden noin. 12 % (xx €) kalliimmat kuin 

vuoden 2023a. 
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5.2 Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia strategista kustannusjohtamista ja sen 

kustannuslaskentamenetelmiä johdon päätöksen teon perustana ja apuna. 

Tutkimustyö tehtiin Turku Energian Lämpö liiketoimintayksikölle, jossa case 

tapauksena tutkittiin strategisen kustannusjohtamisen menetelmien soveltuvuutta 

kaukolämmön tulevaisuuden tuotantovaihtoehtoihin liittyvissä päätöksen teossa. 

Päätavoitteena oli selvittää ensisijaisesti kaukolämmön tuotannon muuttuvien 

kustannusten laskentamenetelmiä, joiden avulla johto voi ohjata omaa strategista 

päätöksen tekoaan. 

 

5.2.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

 

Päätavoitteiden pohjalta tutkimukselle asetetiin kaksi tutkimuskysymystä:  

1. Miten strategista kustannusjohtamista ja sen laskentatapoja voidaan 

hyödyntää kaukolämmön tuotantopäätöksissä (tai tuotantopäätöksiä 

tehtäessä)? 

2. Miten strategisen kustannusjohtamisen laskentatapoja voidaan 

hyödyntää kaukolämmön muuttuvien tuotantokustannuksien välisten 

erojen vertailussa? 

Tutkimuksessa saatiin vastaukset tutkimuskysymyksiin seuraavasti: 

 

Strategian myötä on luotu tahtotila, johon strategiaan pohjautuvan 

toimintasuunnitelman avulla on mahdollisuus päästä. Toiminnan ympärille 

muodostuu jatkuvasti päätöksiä, joiden perusteella toimintaa ohjataan kohti 

strategian taustalla olevaa visiota, tahtotilaa. Päätöksien tärkeys ja vaikutus 

tuotantoon on tärkeää huomioida, jolloin osa päätöksistä on hyvin strategisia. 

Strategisen kustannusjohtamisen myötä kaukolämpöliiketoiminnan strategiset 

tavoitteet Turku Energialla muodostuvat tyytyväisten asiakkaiden ja kestävän 

energiantuotannon ympärille, samalla kun liiketoimintaa ja tuotantotehokkuutta 

parannetaan ja uudistetaan. Näiden kautta muodostetaan kaukolämmön arvoketju, 
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jonka avulla tulevaisuuden tuotantovaihtoehdot muodostuvat. Arvoketjun myötä 

muodostuu tietoisuus eri sidosryhmien vaikutukset lämpöliiketoiminnan arvon 

luomiseen ja kustannustietoisuuden lisäämiseen. Arvona tarkoitetaan 

kannattavuuden lisäksi myös lisäarvoa, jonka asiakas kokee arvoketjussa 

tapahtuvien toimintojen myötä.  Tulevaisuuden tuotantovaihtoehtojen avulla 

pyritään vastaamaan strategian pohjalla oleviin tavoitteisiin.  Tulevaisuuden 

tuotantovaihtoehtoja on kuitenkin useampia, jolloin muodostuu erilaisia skenaario 

vaihtoehtoja. Skenaariovaihtoehtojen vertailun vuoksi kustannukset tulee esittää 

selvästi päätöksenteon tueksi. Tutkimustyössä selvitettävien tuotannon muuttuvien 

kustannuksien vertailuun tarvitaan kustannuslaskentaan perustuvia menetelmiä. 

Menetelmien esittämiseksi muodostetaan ymmärrys kustannuslajeista ja johdon 

laskentatoimesta. Näiden perusteella esitetään käyttöön soveltuvat menetelmät 

strategisen kustannusjohtamisen teoriasta, modernit ja perinteiset 

kustannuslaskentamenetelmät. Kustannuslaskennanmenetelmistä perinteiset 

kustannuslaskentamenetelmät palvelevat parhaiten työn lopputuloksien käsittelyä, 

jolloin moderneja kustannuslaskentamenetelmiä ei ole tarvetta soveltaa kyseisiin 

laskentoihin. Valmistettavia tuotteita ei ole muita, kuin kaukolämpö, prosessihöyry 

sekä sähkö. Näiden perusteella perinteisten kustannuslaskennan suoritekohtaisella 

jakolaskennalla saadaan parhain vertailtava lopputulos. Jakolaskennassa käsitellään 

muuttuvia kustannuksia, jotka jaetaan suoritemäärillä eli edellä mainittujen 

tuotteiden MWh määrillä. Jokaisesta eri tuotteesta muodostetaan kalkyyli, joiden 

jälkeen skenaarioiden lopputulokset ovat vertailtavissa yksikkökustannuksin tai 

kokonaissummina. Skenaariolaskentojen lopputuloksien johtopäätökset tuotannon 

muuttuvien kustannuksien osalta muodostetaan johdolle vertailtavaan muotoon 

päätöksenteon tueksi seuraavasti: 

- Skenaario 0: Nykytilan 2021-22 jälkeen vuonna 2023 NA3-laitos ei aja ja 

prosessihöyryt kannattaa ottaa vapaasti kaukolämpötuotantoon, 

muodostaen noin xx euron kustannuseron, mikäli höyryjä ei oteta käyttöön 

vapaasti. Nykytilaan 2021-22 nähden kustannukset alenevat höyryjen 

vapaan käytön myötä vuonna 2023 xx euroa. Vuoden 2026 myötä sähkön 

hinnan aleneminen, päästömaksujen nouseminen, kaukolämpökysynnän 
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väheneminen ja verotuksen muutokset nostavat kustannukset hieman yli 

tuotantovuosien 2021-22 (2026 kustannukset xx euroa korkeammat), vaikka 

prosessihöyryt ovat vapaasti kaukolämpötuotannossa.  

- Skenaario 1a & 1b: Nykytilan 2021-22 jälkeen vuonna 2023 NA3-laitos ei 

aja, Naantaliin on investoitu lämpöpumppu, Luolavuoreen 

kaukolämpöakku sekä Naantaliin NA1-lisäreduktio, joka mahdollistaa 

lisäreduktioajon sekä sähköhöyrykattiloiden kaukolämpötuotannon. Tämän 

myötä vuonna 2023 prosessihöyryt kannattaa ottaa vapaasti 

kaukolämpötuotantoon, muodostaen noin xx euron kustannuseron, kun 

verrataan ettei höyryjä oteta käyttöön vapaasti. Nykytilaan 2021-22 nähden 

kustannukset alenevat höyryjen vapaan käytön myötä vuonna 2023 xx 

euroa. Vuoden 2026 myötä sähkön hinnan aleneminen, päästömaksujen 

nouseminen, kaukolämpökysynnän väheneminen ja verotuksen muutokset 

nostavat kustannuksia lähelle vuoden 2021-22 kustannuksia (2026 

kustannukset xx euroa alemmat), vaikka prosessihöyryt ovat vapaasti 

kaukolämpötuotannossa. Investointien tuoma positiivinen vaikutus näkyy 

Skenaario 0 ja Skenaarion 1a & 1b vuoteen 2023 nähden seuraavasti, 

kustannukset ovat xx euroa alemmat investointien vaikutuksesta. 

- Skenaario 3a & 3b: Nykytilan 2021-22 jälkeen vuonna 2023 NA3-laitos ei 

aja, Naantaliin on investoitu lämpöpumppu, Luolavuoreen 

kaukolämpöakku sekä Naantaliin NA1-lisäreduktio, joka mahdollistaa 

lisäreduktioajon sekä sähköhöyrykattiloiden kaukolämpötuotannon. Näiden 

investointien lisäksi Turkuun on investoitu vuodesta 2023 eteenpäin toinen 

pellettilaitos. Tämän myötä vuonna 2023 prosessihöyryt kannattaa ottaa 

vapaasti kaukolämpötuotantoon, muodostaen noin xx euron kustannuseron, 

mikäli höyryjä ei oteta käyttöön vapaasti. Nykytilaan 2021-22 nähden 

kustannukset alenevat höyryjen vapaan käytön myötä vuonna 2023 xx 

euroa. Vuoden 2026 myötä sähkön hinnan aleneminen, päästömaksujen 

nouseminen, kaukolämpökysynnän väheneminen ja verotuksen muutokset 

nostavat kustannuksia lähelle vuoden 2021-22 kustannuksia (2026 

kustannukset xx euroa alemmat), vaikka prosessihöyryt ovat vapaasti 
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kaukolämpötuotannossa. Investointien tuoma positiivinen vaikutus näkyy 

Skenaario 0 ja Skenaarion 3a & 3b vuoteen 2023 nähden seuraavasti, 

kustannukset ovat xx euroa alemmat investointien vaikutuksesta. Tämän 

myötä toisen Pellettilaitoksen positiivinen vaikutus näkyy Skenaarion 1a & 

1b ja Skenaarion 3a & 3b vuoden 2023 luvuissa seuraavasti, kustannukset 

ovat xx euroa alemmat Turun toisen Pellettilaitoksen investoinnin 

vaikutuksesta. 

Strategisen kustannusjohtamisen soveltamisen avulla kustannuslaskennan tulokset 

tukevat johdon päätöksen tekoa tulevaisuuden kaukolämmön tuotannon 

muokkaamisesta, tämän työn myötä vain muuttuvien kustannuksien osalta.  

 

Skenaarioiden laskennan myötä EO-tuotannonoptimointi sovellusta kehitettiin 

myös todella paljon. Sovellusta kehitettiin, jotta siitä saataisiin mahdollisimman 

tarkka pitkän aikavälin optimointeihin. Näiden laskentojen myötä EO-

sovelluksessa on tähän mennessä tarkin pitkän aikavälin optimointi, ja sitä tullaan 

varmasti käyttämään myös jatkossa. Vanha pitkän aikavälin optimointi ei olisi 

tuottanut näin tarkkoja tuloksia, sillä siitä löydettiin paljon virheitä. Virheiden 

myötä tuotantoon ja kustannustietoihin liittyviä asioita korjattiin myös sharp-

tietokannan optimointeihin, joilla tehdään päivittäisiä tuotannon optimointeja. Työ 

ei siis palvellut ainoastaan tulevaisuuden skenaariolaskentoja, vaan myös koko 

tuotannonoptimointijärjestelmän kehitystä. Skenaariolaskentojen myötä 

sovelluksessa on nyt olemassa laskentamallit ja tämän myötä tulevaisuuden 

tuotantomuutoksia on helpompi, parempi ja luotettavampi tarkastella kuin ennen. 

 

Tässä työssä käsiteltyjen tuotannon muuttuvien kustannusten skenaariolaskentaa 

tulee tehdä vuoden sisällä useamman kerran, sillä polttoaineiden raaka-ainehinnat, 

verotus ja päästömaksut ovat jatkuvassa muutostilassa. Tämän tutkimuksen myötä 

muodostetun laskentaperiaatteen ja tarkennetun EO3-optimointimallin avulla, 

skenaarioanalyyseihin päästään käsiksi suhteellisen helposti ja näin saadaan 

päätöksien teon tueksi kustannustietoisuutta tuotantopäätökseen liittyen. Tehdyissä 

skenaariolaskennoissa on olemassa epävarmuuksia johtuen verotuksen, 
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ympäristölainsäädännön sekä polttoaineiden muutostilasta. Kyseiset muuttujat 

päivittyvät, jonka takia laskentoja tulee suorittaa aika-ajoin uusiksi. Lisäksi mallin 

sisältämät energiavirtakytkennät ovat muodostettu tähän laskentahetkeen parhaalla 

mahdollisella tavalla, mutta se ei poissulje mahdollisia energiavirtauskytkentöjen 

virheitä. Skenaariolaskennat ovat enemmänkin tarkastelua asiaa täysin 

teorianpohjalta, ja siitä ei voida suoraan vetää johtopäätöksiä käytännön 

toteutumiseen, sillä muuttujia on mallissa todella paljon.  

 

5.2.2 Jatkotoimenpiteet 

 

Jatkotoimenpiteet ovat selkeät, sillä tämän tutkimuksen myötä laskettujen 

muuttuvien kustannuksien osalta ryhdytään analysoimaan ja muodostamaan 

kiinteiden kustannusten osuutta lopullisista kokonaiskustannuksista.  Tästä 

tutkimuksesta poikkeavana tuotannossa muodostuvia käyttö- ja 

kunnossapitokustannuksia ei laskettu muuttuviin kustannuksiin sisään, vaan ne 

käsitellään kiinteinä kustannuksina seuraavassa selvitysosassa. Lopulta kiinteiden 

kustannusten myötä, kokonaiskustannus voidaan esittää tämän työn esittämällä 

[€/MWh] tavalla ja näin päästä kiinni investointilaskentamenetelmien avulla 

sijoitetun pääoman tuottoon ja investointien takaisinmaksuaikoihin.  

 

Lisäksi laskentoja tulee päivittää useamman kerran vuodessa, 

energiavirtakytkentöjen mahdollisien virheiden sekä hinta-, verotus- ja 

ympäristölainsäädäntötietojen päivittymisen takia.  
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6 YHTEENVETO 

 

Tämän diplomityön taustalla oli kaukolämpöliiketoiminnan tulevaisuuden 

tarkastelu kestävien energiantuotantomuotojen näkökulmasta. Energia-alan murros 

luo työn tuloksien tärkeydelle kontekstin, jolloin muuttuva toimintaympäristö 

muodostaa paineita strategian onnistumiseen ja tämän myötä oikeaan 

päätöksentekoon. Kestävien energiantuotantomuotojen ja tyytyväisten asiakkaiden 

vuoksi energiantuotantoyhtiöiden tulee uudistaa itseään pysyäkseen 

kilpailukykyisenä ja tehokkaana. Strategisien tavoitteiden taustalle muodostuu 

tärkeitä tuotantopäätöksiä, jotka ohjaavat toimintaa kohti strategian taustalla olevaa 

tahtotilaa. Näiden strategisten päätöksien tulee tukeutua arvoketjuajatteluun, ja 

tämän myötä kustannustietoisuuteen tuotantorakenteesta ja arvoketjusta. 

Arvoketjun pohjalta syntyy oikean kustannuslaskentatavan muodostaminen 

kaukolämpöliiketoiminnalle.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia strategisen kustannusjohtamisen vaikutuksia ja 

laskentamenetelmiä case-yrityksen strategisten päätöksien tukemiseen. 

Päätavoitteena on selvittää ensisijaisesti kaukolämmön tuotannon muuttuvien 

kustannusten laskentamenetelmiä, joiden avulla johto voi ohjata omaa strategista 

päätöksen tekoaan. Tutkimuksen ja tämän myötä päätöksenteon ongelmana on 

usein vajavaiset tiedot sekä olettamukset, mikä johtaa helposti vääriin ja liian 

kevyisiin päätöksiin. Tavoitteen pohjalta muodostettiin seuraavat 

tutkimusongelmaa koskevat tutkimuskysymykset: miten strategista 

kustannusjohtamista ja sen laskentatapoja voidaan hyödyntää kaukolämmön 

tuotantopäätöksissä sekä miten eri kustannuslaskentamenetelmät sopivat 

kaukolämpöliiketoiminnan tuotannon muuttuvien kustannusten vertailuun. 

Tutkimus suoritettiin suuren energiayhtiön näkökulmasta, jolloin päätöksillä on 

suuremmat rahalliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset kuin pienemällä yhtiöillä.  

 

Tutkimus suoritettiin tapaustutkimuksen eli case-tutkimuksen avulla. 

Tutkimusmenetelmä valikoitui case-tutkimukseksi, johtuen työn tavoitteesta löytää 



90 

 

 

 

 

ratkaisu nimettyyn organisaatioon, eikä tällöin yleisluontoista ratkaisua ole 

mahdollista saavuttaa. Tutkimukseen liittyvän teoreettisen viitekehyksen 

rakentaminen koostuu strategisen kustannusjohtamisen ja kustannuslaskennan 

tieteellisestä kirjallisuudesta. Kirjallisuuslähteiden avulla muodostettiin perustaa 

empiiriseen tutkimukseen, jossa käytetiin aineistona kirjallisuuslähteitä sekä case-

yrityksen organisaation sisällä olevien henkilöiden haastatteluja 

kaukolämpöliiketoiminnan muuttuvista kustannuksista.  

 

Tutkimuksen tavoitteeseen päästiin osaltaan kirjallisuuskatsauksen avulla ja tätä 

mukaillen teoriaa sovellettiin case-yrityksen strategiseen päätöksentekoon.  

Strategista kustannusjohtamista ja johdon laskentatoimen hyödyntämistä 

päätöksienteossa on tutkittu teorian pohjalta laajasti ja 

kustannuslaskentamenetelmiä on teorian pohjalta muodostettu perinteisen ja 

modernin kustannuslaskennan suuntiin. Tutkimuksessa kävi ilmi, että kyseisistä 

laskentamenetelmistä perinteisen kustannuslaskentamenetelmät soveltuvat 

kaukolämpöliiketoiminnan tuotannon muuttuvien kustannusten laskentaan ja tämän 

myötä erilaisten skenaariovaihtoehtojen tarkasteluun. Skenaarioiden 

kustannusanalyysien pohjalta saadaan vertailevat ja tukevat kustannustiedot 

tulevaisuuden päätöksenteon perustaksi.    

 

Kaukolämpöliiketoimintaan liittyviä tuotteita ovat lämpö, joka sisältää 

kaukolämmön ja prosessihöyryn, sekä näiden sivutuotteena tuotettavan sähkön. 

Tuotteiden vähäisyyden vuoksi tuotannon muuttuvien kustannusten laskemiseen 

voidaan soveltaa perinteisen kustannuslaskennan jakolaskenta, jonka perustasta 

muodostetaan kalkyylit eri tuotteiden muuttuville kustannuksille. Nämä muuttuvat 

kustannukset sisältävät polttoaineiden raaka-aine-, verotus-, päästö- sekä laitosten 

käynnistys- ja pysäytyskustannukset. Optimaalisin teknistaloudellinen ratkaisu 

saadaan optimointiohjelmalla, joka pyrkii edellä mainittujen kalkyylien kautta 

muodostamaan jokaiselle tuotteelle omat yksikkökustannukset [€/MWh] ja näiden 

sekä teknisten rajoituksien myötä vastaamaan parhaiten kysyntään. Kysyntä 

muodostuu lämmön osalta kaukolämmön ja höyryn kysyntä profiileista, mutta 
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sivutuotteena olevan sähkön hintaprofiili alentaa lämmön tuotannon kustannuksia. 

Kustannuslaskennan lopputuloksena jokaiselle tuotteelle voidaan laskea 

muodostunut yksikkökustannus, kun tuotettu energiamäärä jaetaan tälle tuotteelle 

kohdistetuilla kustannuksilla. Muuttuvat kustannukset voidaan summata tietyltä 

ajanjaksolta yhteen ja tämän jälkeen vähentää sähkön myyntiin / hankintaan 

muodostuneet voitot / kustannukset, minkä jälkeen päästään ajanjakson 

kokonaiskustannuksiin muuttuvien kustannuksien osalta. Kokonaiskustannuksien 

ja yksikkökustannuksien avulla eri laskentavaihtoehtojen / skenaarioiden tuloksia 

voidaan vertailla keskenään.  

 

Tämän diplomityön myötä suoritetun tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että 

tutkimuskysymyksiin löydettiin vastaukset. Löydöksien perusteella strategisen 

kustannusjohtamisen menetelmien ja perinteisen kustannuslaskennan avulla 

muodostetiin tarvittavat kalkyylit tuotannon muuttuvien kustannusten laskentaan ja 

vertailuun. Laskentojen tuottamien tuloksien perusteella voidaan todeta johdon 

saaneen kustannustietoa päätöksen tekoon ja tällöin tutkimusongelman kautta 

vajavaiset kustannustiedot ja olettamukset tarkannettiin ja todennettiin todellisen 

kustannuslaskennan kautta päätöksien teon tueksi. 
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