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Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, millaisia vaikutuksia kustannuslaskennalla on tuotan-

nollisten toimintojen ulkoistamispäätöksenteossa. Tarkastelu kohdistuu siihen, kuinka kustannuslas-

kenta tukee päätöksentekoa tuotannollisten toimintojen ulkoistamisessa, millaisia asioita on otettava 

huomioon ulkoistamispäätöstä tehtäessä sekä millaisia vaatimuksia aikaperusteisen toimintolasken-

nan käyttöönottaminen tuo tuotannollisen yrityksen kustannuslaskennalle. Tutkimus on toteutettu 

laadullisena tutkimuksena ja sen empiria tehtiin yhteistyössä Gebwell Oy:n kanssa.  

Kustannuslaskennan keskeisenä tehtävänä on tuottaa tietoa yrityksien päätöksentekotilanteisiin, joi-

hin myös ulkoistamispäätökset kuuluvat. Tarkka kustannuslaskenta auttaa yrityksen johtoa tunnista-

maan eri suoritteista aiheutuvat kustannukset sekä tehottomasti hoidetut toiminnot, joita olisi mah-

dollista kehittää, esimerkiksi ulkoistamisen avulla. Mikäli kustannuslaskentaan liittyy ongelmalli-

suutta ja sen tarkkuus ei ole päätöksenteon kannalta riittävän tarkkaa, voi tämä hankaloittaa ulkois-

tamispäätöksentekoa ja johdattaa yrityksen epätarkoituksenmukaisiin ulkoistuspäätöksiin. Kustan-

nusten ohella ulkoistamispäätöksissä korostuu myös pitkänajan kilpailuetu sekä tähän liittyvät stra-

tegiset ja operatiiviset tekijät. Tutkimuksen empiriassa oli nähtävissä, että aikaperusteinen toiminto-

laskenta soveltuu tuotannollisen yrityksen kustannuslaskentamenetelmäksi, mutta tähän liittyy tiet-

tyjä edellytyksiä. 
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The aim of this study is to examine the effects of cost accounting on the outsourcing of production 

activities. The study focuses on how cost accounting supports management decision-making in the 

outsourcing of production activities, what issues must be considered when making an outsourcing 

decision and what requirements the implementation of time driven activity-based costing sets on the 

cost accounting of a production company. The study was executed as a qualitative study and the 

empirical part has been done in cooperation with Gebwell Oy.  

The key task of cost accounting is to provide information on decision-making situations, which also 

includes outsourcing decisions. Accurate cost accounting helps the company's management to iden-

tify the costs of different activities and develop the inefficient operations, for example through out-

sourcing. If there are uncertainty with cost accounting and its accuracy is not sufficient for decision 

making, this could be a challenging situation for management and lead the company to unplanned 

consequences with outsourcing. In addition to cost information, outsourcing decisions also empha-

size the strategic and operational factors of a company's long-term competitive advantage, which 

may be related to, for example, scarce resources and investment in core competence. The empirical 

part of the study showed that time driven activity-based costing is suitable for the cost accounting of 

a manufacturing company, but it included certain requirements.   
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1  Johdanto 

Jotta yritykset voivat reagoida nopeasti tapahtuviin muutoksiin, johdolla tulee olla käytös-

sään tarkkaa ja oikea-aikaista informaatiota prosessien, toimintojen, tuotteiden ja muiden 

laskentakohteiden kustannuksista (Kalicanin & Knezevic, 2013). Kustannustietoa tarvitaan 

usein reaaliajassa, jotta asioihin kyetään vaikuttamaan nopeasti, jonka vuoksi kustannuslas-

kennan ylläpitämisen ei tulisi olla liian hankalaa tai aikaa vievää, eikä siihen saisi kulua 

liikaa resursseja (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005). Kustannuslaskennan tulisi olla helposti 

käytettävissä, ymmärrettävissä olevaa sekä sen tulosten tulisi olla riittävän tarkkoja, jotta sen 

avulla on mahdollista auttaa yritystä menemään kohti sille asetettuja tavoitteita (Drury, 

2007). 

Kustannuslaskennan käytännöt tarjoavat useita erilaisia tapoja toteuttaa tuotekohtaista kus-

tannuslaskentaa. Toiset menetelmät soveltuvat tiettyihin tapauksiin paremmin kuin toiset, 

mutta lähtökohtaisesti jokaisella on oma paikkansa niin käytännön yritysmaailmassa kuin 

teoreettisella tutkimustasolla.  

Perinteinen kustannuslaskenta perustuu ajatukseen, jossa tuotannon yleiskustannukset vyö-

rytetään laskentakohteille tuotantomääriin perustuvilla tekijöillä, kuten suorien työtuntien 

tai käytettyjen konetuntien perusteella (Danomah, 2021). Useiden tutkijoiden mukaan perin-

teisillä kustannuslaskentajärjestelmillä ei kyetä määrittämään suoritekohtaisia kustannuksia 

riittävällä tarkkuudella (Johnson & Kaplan, 1987; Kaplan, 1984; Davis, 1992; Roztockin et 

al. 2004; Gupta & Galloway, 2003). Perinteisen kustannuslaskennan erityisenä ongelmana 

on nähty, että se on kykenemätön allokoimaan välillisiä kustannuksia, sillä se perustuu vain 

yhteen kustannusajuriin, jossa resurssien kulutus ei tule huomioiduksi (Swenson, 1995). Ti-

lanteessa, jossa tuotannon yleiskustannuksilla ja niiden kustannusajureilla ei ole olemassa 

olevaa varsinaista syy-seuraussuhdetta keskenään kustannuksien muodostumisen näkökul-

masta, voi perinteinen kustannuslaskennan allokointi tuottaa pahimmallaan todella epätark-

koja tuloksia (Mahto & Kumar, 2013). 

Toisaalta myös perinteisellä kustannuslaskennalla on katsottu olevan oma merkityksensä, 

mutta sen käyttö edellyttää tilannekohtaista harkintaa (Lukka & Grandlund, 1996). Perintei-

nen kustannuslaskenta voi olla menetelmänä sopiva välillisten kustannuksien allokoinnille 
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esimerkiksi tilanteessa, jossa suorien kustannuksien osuus on merkittävä kokonaiskustan-

nuksiin suhteutettuna (Flesher, 1992).  

Toimintolaskenta nähtiin ratkaisuna kustannuslaskennassa pitkään tunnistettuna olleelle on-

gelmalle yleiskustannuksien kohdentamisessa (Gupta & Galloway, 2003; Kalicanin & 

Knezevic, 2013). Toimintolaskenta on kustannuslaskennan menetelmä, joka mittaa toimin-

tojen, resurssien tai suoritteiden kustannuksia ja suorituskykyä (Akyol et al. 2007). Toimin-

tolaskennalla organisaation suorat ja välilliset kustannukset on mahdollista kohdentaa orga-

nisaation resursseja kuluttaville toiminnoille ja tästä eteenpäin tuotteille siinä määrin kuin 

tuotteet kuluttavat toimintoja (Terzioğlun, 2018).  

Toimintolaskennan avulla on mahdollista käyttää sekä volyymiperusteisia että ei-volyymi-

perusteisia kustannusajureita toimintojen kustannuksien määrittelyssä (Tsai & Lai, 2007). 

Siinä missä perinteiset kustannuslaskentajärjestelmät kohdistavat yleiskustannukset tuot-

teille vain yhden volyymiperusteisen kustannustekijän perusteella, toimintolaskennan avulla 

välilliset kustannukset kohdistetaan useamman kustannusajurin kautta ensin näitä synnyttä-

ville toiminnoille ja siitä tuotteille ja palveluille (Öker & Adiguzel, 2016). Täten toiminto-

laskenta kykenee allokoimaan yleiskustannukset perinteistä kustannuslaskentaa tarkoituk-

senmukaisemmin ja se onkin nähty erityisen hyödyllisenä yrityksille, joiden yleiskustannuk-

sien osuus on suhteellisesti korkea tai valmistettavien tuotteiden valikoima laaja (Flesher, 

1992).  

Sen lisäksi, että alkuperäinen toimintolaskenta nähdään välttämättömänä yleiskustannusten 

tarkan allokoinnin näkökulmasta, on se myös tehokas tapa kehittää yrityksen sisäisiä proses-

seja kustannustehokkaampaan suuntaan. Toimintolaskenta on nähty erittäin hyödyllisenä 

menetelmänä ulkoistusvaihtoehtojen arvioimisessa, sillä sen kautta on mahdollista tunnistaa 

sisäisten prosessien kustannukset ja tehdä vertailua ulkopuolisten toimittajien kustannusta-

soista itse tekemisen kanssa (Cyplik & Uberman, 2017). Toimintolaskenta tarjoaa yrityksen 

johdolle työkalun tunnistaa ne toiminnot, jotka ovat liiketoiminnan kannalta lisäarvoa tuot-

tavia (Mahto & Kumar, 2013). Koska toimintolaskenta parantaa yrityksen sisäistä ymmär-

rystä kaikista liiketoimintaan liittyvistä prosesseista, kyetään sen avulla tunnistamaan arvo-

ketjussa olevat toiminnot, joita yrityksen tulisi lisätä, vähentää tai leikata kokonaan pois 

(Kalicanin & Knezevic, 2013). Alkuperäinen toimintolaskenta onkin vakiintunut mene-

telmä, kun kyseessä on tuotannollisten prosessien kehittäminen ja näitä koskevat päätökset 

(Swenson, 1995).  
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Toisaalta myös toimintolaskentaan liittyy ongelmallisuutta ja erityisesti sen vieminen teori-

asta käytäntöön on koettu hankalaksi (Innes et al. 2000). Tämä on paradoksaalista, sillä me-

netelmä vaikuttaa kaikin puolin teoreettisesti ja käsitteellisesti toimivalta, mutta silti on 

yleistä, että se epäonnistuu käytännössä erityisesti mallin implementoinnissa. Toimintolas-

kennan implementointi ja ylläpitäminen edellyttävät jatkuvia työntekijöiden haastatteluja 

koskien sitä, kuinka he käyttävät työaikaansa eri toimintojen välillä (Öker & Adiguzel, 

2016). Haastattelut ovat sekä aikaa vieviä että kalliita järjestää, jonka lisäksi mallin hyödyn-

täminen muuttuu erityisen monimutkaiseksi, kun laskennan tarkkuutta pyritään parantamaan 

(Kaplan & Anderson, 2003). Tutkimuksien mukaan pienemmissä tuotannollisissa yrityk-

sissä alkuperäisen toimintolaskennan käyttöönottoon liittyi vaikeuksia, esimerkiksi puuttu-

vien tietojen tai teknisten ja taloudellisten resurssien osalta (Roztock et al. 2004; Shea et al. 

2018). Käytännön ongelmien seurauksena alkuperäistä toimintolaskentaa ei ole kyetty otta-

maan käyttöön useissa tapauksissa (Innes et al. 2000; Roztocki et al. 2004; Velmurugan, 

2010; Öker & Adiguzel, 2016). 

Aikaperusteista toimintolaskentaa (Time-Driven Activity-Based Costing, eli TDABC) voi-

daan pitää toimintolaskennan seuraavana sukupolvena, jonka avulla on mahdollista rakentaa 

tehokkaita ja joustavia kustannuslaskentamenetelmiä pienehköllä vaivalla (Kaplan & Nor-

ton, 2008). Kaplan ja Anderson loivat tämän laskentamallin tarkoituksenaan yksinkertaistaa 

alkuperäiseen toimintolaskentaan liittyvää käyttöönottoprosessia sekä kallista ja aikaa vie-

vää ylläpitoa (Kaplan & Anderson, 2003). Siinä missä alkuperäisen toimintolaskennan yllä-

pitäminen edellytti lukuisia haastatteluita kohdentamisperusteiden selvittämiseksi, on tämän 

työn osuus pienempi TDABC-mallissa, sillä sen lähtökohtana on nojata alkuperäistä mallia 

vahvemmin transaktiodataan (Öker et al. 2016). Lisäksi alkuperäisessä mallissa yleiskustan-

nuksia kohdennettiin lukuisille toiminnoille, mutta TDABC-malli kohdistaa yleiskustannuk-

set vain osastoille (Öker et al. 2016). Lähtökohtaisesti nämä yksinkertaistivat aikaperusteista 

toimintolaskentaa. Sen kautta saatavan kustannusarvion tarkkuuden on todettu olevan riittä-

vän lähellä todellisia kustannuksia, eikä mallin määrittelyn tarkkuus ole kriittisen tarkkaa 

(Kaplan & Anderson, 2003).  

Kirjallisuudessa TDABC-mallin on osoitettu olevan käytännöllinen toimintojen ja proses-

sien kehittämisessä, mutta tutkimukset ovat liittyneet pääasiassa eri palvelualoihin, kuten 

terveydenhuoltoon, ravintola-, kirjasto-, hotelli- tai rahoituspalveluihin (Areena et al. 2019; 

Campanale et al. 2014; Dalci et al. 2010; Everaert et al. 2012; Kaplan & Norton, 2008; Keel 
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et al. 2017; Malmmose et al. 2021). Siinä missä alkuperäisen toimintolaskennan tutkimukset 

kohdistuivat sisältönsä puolesta tuotannollisiin yrityksiin (Terzioğlun, 2018), ei aikaperus-

teista toimintolaskentaa ole sovellettu tuotannollisiin yrityksiin, etenkään pk-yrityksien nä-

kökulmasta, yhtä laajasti. Joidenkin tutkimuksien mukaan aikaperusteinen toimintolaskenta 

soveltuu myös tuotannollisten yritysten käyttöön, mutta lähtökohtaisesti malli on tarkoituk-

senmukaisempi palvelualanyrityksille, sillä näissä toimintojen mittaaminen ajallisesti on 

luontevampaa (Barros et al. 2017; Öker et al. 2016).  

1.1  Tutkimusongelman taustoittaminen  

Teollisuusyritykset kohtaavat nykypäivän globaaleilla markkinoilla kovaa kilpailua, jossa 

pärjääminen edellyttää korkealaatuisia tuotteita kilpailukykyisillä hinnoilla. Menestyminen 

liike-elämässä edellyttää, että yritys kykenee tuottamaan sen ydin- ja sivutoiminnot kilpaili-

joitaan tehokkaammin (Kalicanin & Knezevic, 2013). Kaikkien yritysten, jotka tavoittelevat 

kilpailukykyä korkean tuottavuuden ja laadun kautta, tulisi pyrkiä kustannuksien hallintaan 

(Quinn et al. 1990). Yritysten on kyettävä tuottamaan hyödykkeitä alhaisilla kokonaiskus-

tannuksilla, myymään tuotteitaan matalilla myyntihinnoilla, luomaan asiakkaille lisäarvoa 

kilpailijoita enemmän tai tarjoamaan markkinoiden parasta kustannusten ja lisäarvon yhdis-

telmää (Kalicanin & Knezevic, 2013). 

Nykypäivänä prosessien hallinta on keskeisessä asemassa yrityksien kilpailukyvyn, kannat-

tavuuden ja menestyksen kannalta (Bharara & Lee, 1996). Globaali kilpailu asettaa yrityk-

sille vaatimuksia aiempaa nopeammasta, tehokkaammasta ja joustavammasta toiminnasta, 

joka on osaltaan pakottanut yritykset verkostoitumaan aiempaa enemmän ja luomaan yhteis-

työsuhteita ulkopuolisten organisaatioiden kanssa (Kiiha, 2002). Pyrkimys parantaa tehok-

kuutta ja alentaa kustannuksia on pakottanut monet organisaatiot erikoistumaan rajatulle 

määrälle avainalueita ja ulkoistamaan aiemmin itse tehtyjä toimintoja ulkopuolisille toimi-

joille (Deavers, 1997; McIvor, 2009). Minimoidakseen operatiivisia kustannuksiaan useim-

mat yritykset ovat pyrkineet ulkoistamaan joitain osia prosesseistaan organisaation ulkopuo-

lisille toimijoille, joilla on käytössään erityisosaamista tai resursseja, jotka mahdollistavat 

tehokkaamman toiminnan (Danomah, 2021). Ulkoistamisen kautta yritys voi keskittyä pa-

remmin oman ydinosaamisensa kehittämiseen ja kilpailukyvyn saavuttamiseen kilpailijoihin 
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nähden (Pajarinen, 2001). Tätä kautta ulkoistamisesta on tullut yrityksille keino ylläpitää ja 

tavoitella kilpailukykyä. 

Nykypäivän ulkoistaminen perustuu kahteen strategiseen lähtökohtaan, joita yhdistelemällä 

yrityksen on mahdollista hyödyntää organisaation ulkopuolisia resursseja ja osaamista sekä 

edistää omaa kilpailukykyään (Quinn & Hilmer, 1994). Ensimmäisenä lähtökohtana on, että 

yrityksen tulisi keskittää sen käytössä olevat resurssit sinne, missä ne vaikuttavat eniten 

(Kenyon et al., 2016; Kremic et al., 2006; Quinn & Hilmer, 1994). Toisena strategisena läh-

tökohtana on se, että ne toiminnot tulisi ulkoistaa, jotka eivät ole yrityksen strategiselle kil-

pailukyvylle tärkeitä tai niiden suorittamiseen ei liity mitään suhteellista etua tarjolla oleviin 

markkinoihin verrattuna (McIvor, 2008; Quinn & Hilmer, 1994; Tsai & Lai, 2007).   

Ulkoistamalla ydinliiketoiminnan kannalta vähemmän keskeiset toiminnot organisaation ei 

tarvitse tehdä niin paljoa välttämättömiä investointeja sen toimitiloihin, kalustoon tai tekno-

logiseen kehitykseen (Quinn & Hilmer, 1994; Yang, 2000), joista vapautuvia resursseja on 

mahdollista kohdistaa ydinliiketoiminnan kannalta keskeisille ydintoiminnoille. Tätä kautta 

toiminnon ulkoistaminen mahdollistaa ulkoistavalle yritykselle paremman keskittymisen 

ydinliiketoiminnan kannalta oleellisiin asioihin (Dražić et al. 2015) sekä keinon kustannus-

säästöjen tekemiselle (Danomah, 2021).  

Ulkoistamisen onnistumisen näkökulmalta olisi keskeistä tunnistaa ne avaintoiminnot, jotka 

luovat yritykselle arvoa ja muodostavat liiketoiminnalle perustan (Dražić et al. 2015).  Kil-

pailukyvylle kriittiset toiminnot tulisi säilyttää yrityksen sisällä (McIvor, 2008). Ulkoista-

mispäätöksenteossa tulisi huomioida useita eri näkökulmia. Tutkimuksien mukaan ulkoista-

mispäätöksissä huomioitavia asioita ovat esimerkiksi yrityksen sisäiset kyvykkyydet, kus-

tannukset, teknologia, toimittajien markkinat, riskit ja laatu (Dražić et al. 2015; Jennings, 

2002; Kremic, 2006; Lele, 2018; McIvor, 2008; Quinn & Hilmer, 1994). Ulkoistamispää-

töksenteossa tulisi huomioida ennen kaikkea organisaation pitkän ajan kilpailuetu ja tähän 

vaikuttavat tekijät (Jennings, 2002). Vastaavasti pelkkien suorien kustannussäästöjen tavoit-

telu johtaa usein huonoihin ulkoistamispäätöksiin, mikäli ne tehdään ilman strategista suun-

nittelua (Chalos, 1995).  

Tarkan kustannuslaskennan rooli on keskeinen ulkoistamispäätöksen kannalta, sillä päätös 

tulisi tehdä riittävän tarkan kustannustiedon pohjalta (Cyplik & Uberman, 2017). Ulkoista-

mispäätöksen kannalta olisi keskeistä, että päätöksentekijöillä olisi tiedossa 
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kokonaiskustannukset, jotka ulkoistaminen tai itse tekeminen tulevat muodostamaan 

(McIvor et al.1997). Boydin ja Coxin (2002) haastattelemien satojen teollisten yritysten mu-

kaan kustannuslaskentatiedon merkitys oli kaikista suurin ulkoistamisen ja itse tekemisen 

välisessä päätöksenteossa.  

Vaikka ulkoistamisen päätöksentekoa ja kustannuslaskentaa on tutkittu paljon omina tutki-

musaiheinaan, ei näitä ole juurikaan käsitelty yhteisesti samassa kontekstissa. Tämän ole-

massa olevan tutkimusaukon täyttämiseksi tässä tutkimuksessa pyritään tarkastelemaan ul-

koistamisen päätöksentekoa erityisesti kustannuslaskennan näkökulmasta. Tarkastelun kes-

kiössä on etenkin välilliset yleiskustannukset ja kuinka niitä on mahdollista kohdistaa tar-

kasti eri toiminnoille, jotta ulkoistamispäätökset kyettäisiin tekemään mahdollisimman tar-

kan tiedon valossa. Lisäksi tässä tutkimuksessa halutaan tuoda esille myös muita ulkoista-

mispäätöksiin liittyviä tekijöitä, kuten ulkoistamisen strategisia vaikutuksia, jotka ovat 

omalta osaltaan määrittämässä ulkoistamisen päätöksentekoa. 

Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Gebwell Oy:n kanssa. Empirian tarkoituksena on raken-

taa kohdeyrityksen yhtä tuotantolinjaa käsittelevä kustannuslaskentamalli noudattaen Kap-

lanin ja Andersonin kehittämää TDABC-mallia. Malli rakennetaan kirjallisuuden tarjoamien 

geneeristen välivaiheiden kautta soveltuen kohdeyrityksen tapaukseen. TDABC-mallista 

saatavia laskentatuloksia vertaillaan kohdeyrityksen nykyiseen kustannuslaskentaan ja poh-

ditaan tuotannollisten toimintojen kustannukset eroavat toisistaan eri kustannuslaskentamal-

lien välillä. Uuden laskentamallin avulla tarkoituksena on tehdä uudelleenarviointia tuotan-

nollisen toimintojen itse tekemisen mielekkyydestä ja pohtia millaisia vaikutuksia kustan-

nuslaskennassa olevat erot asettavat ulkoistamisen päätöksentekemiselle. 

Kuten johdannon avauskappaleessa tuotiin esille, aikaperusteista toimintolaskentaa ei ole 

tutkittu yhtä laajasti tuotannollisten yritysten näkökulmasta kuin alkuperäistä toimintolas-

kentaa. Kuitenkin tutkimusviitteitä on olemassa siitä, että TDABC-malli soveltuu sekä tuo-

tannollisten yritysten (Barros et al. 2017; Öker & Adıgüzel, 2016) että pk-yrityksien käyt-

töön (Reynolds et al. 2018), mutta mallin käyttöönotto saattaa pitää sisällään tiettyjä ongel-

mallisuuksia (Reynolds et al. 2018; Öker et al. 2016). Tähän liittyviä tutkimuksia on mää-

rällisesti varsin vähän ja käyttöönottoon liittyviä ongelmia ei ole aiemmin tuotu esille ko-

vinkaan laajamittaisesti.  
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1.2  Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on tarkastella, millaisia vaikutuksia kustannuslasken-

nalla on tuotannollisten yritysten ulkoistamispäätöksenteolle. Tätä kautta pyritään ymmärtä-

mään, millaista merkitystä kustannuslaskenta näyttelee tuotannollisten toimintojen ulkoista-

misessa ja millaisia ongelmia epätarkka kustannuslaskenta voi luoda ulkoistamispäätöksen-

teolle.  

Tutkimuksen tarkoituksena on lähestyä ulkoistamispäätöksentekoa pääasiassa kustannuslas-

kennan näkökulmasta, unohtamatta ulkoistamispäätökseen liittyviä muita tekijöitä, kuten 

strategiaa. Tutkimuksella halutaan tuoda esille myös muita ulkoistamispäätöksiin liittyviä 

tekijöitä, kuten ulkoistamisen strategisia vaikutuksia, jotka ovat omalta osaltaan vaikutta-

massa ulkoistamispäätöksentekoon. Tutkimuksen kannalta tämä on tärkeätä, sillä ulkoista-

mispäätöksiä ei tulisi tehdä pelkkien kustannussäästöjen takia, sillä myös strategiset osa-

alueet tulisi huomioida päätöksenteossa (Jennings, 2002; Kenyon et al. 2016; Quinn et al. 

1994).  

Tutkimuksen empirian avulla tarkoituksena on havainnoida kohdeyrityksen toimintojen ul-

koistamiseen liittyvää päätöksentekemistä sekä kustannuslaskennan merkitystä osana ul-

koistamispäätöksentekoa. Jotta näihin kyetään vastaamaan, on tavoitteena ymmärtää, kuinka 

kohdeyrityksen nykyinen kustannuslaskentamalli toimii kohdeyrityksessä, mikä merkitys 

kustannustiedolla on ulkoistamispäätöksenteolle ja mitkä eri tekijät vaikuttavat ulkoistamis-

päätöksiin. Kohdeyrityksen omana lähtökohtaisena olettamuksena on, että käytössä oleva 

nykyinen kustannuslaskentamalli ja sen tuottama kustannustieto eivät ole riittävällä tasolla. 

Tätä kautta on mahdollista tehdä tarkastelua kustannuslaskentamallin ja tähän liittyvien epä-

varmuustekijöiden merkityksestä ulkoistamisen päätöksentekemiselle. Kustannuslasken-

nassa mahdollisesti olevia ongelmia pyritään arvioimaan ulkoistamisen näkökulmasta.  

Kohdeyrityksen nykyistä kustannuslaskentamallia ja siitä saatavia kustannustietoja on tar-

koitus vertailla TDABC-malliin. Pyrkimyksenä on tarkastella, onko kohdeyrityksen nykyi-

sen kustannuslaskentamallin ja TDABC-mallin kautta saatavien kustannustietojen välillä 

mahdollisia eroja ja pohtia kuinka erot voivat vaikuttaa kohdeyrityksen tekemiin ulkoista-

mispäätöksiin.  
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Tutkimuksen viimeisenä tavoitteena on tarkastella TDABC-mallin soveltuvuutta tuotannol-

lisen yrityksen kustannuslaskentamenetelmäksi ja tuoda esille tähän liittyviä mahdollisia on-

gelmakohtia.  

 

Tämän työn päätutkimuskysymys on asetettu seuraavasti: 

 

Millaisia vaikutuksia kustannuslaskennalla on tuotannollisten toimintojen ulkoistamis-

päätöksenteossa?  

 

 

Tätä tukevat apututkimuskysymykset ovat:  

 

Kuinka kustannuslaskenta tukee johdon päätöksentekoa tuotannollisten toimintojen ul-

koistamisessa?  

Millaisia asioita on huomioitava ulkoistamispäätöstä tehtäessä? 

Millaisia vaatimuksia aikaperusteisen toimintolaskennan käyttöönottaminen toisi tuotan-

nollisen yrityksen kustannuslaskennalle?  

 

1.3  Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen sisältöön liittyy muutamia rajauksia. Tutkimuksen tarkastelu keskittyy kustan-

nuslaskentaan ja sen hyödyntämiseen tuotannollisten toimintojen ulkoistamispäätöksente-

ossa. Tarkastelu tulee keskittymään tuotannollisiin toimintoihin, eikä huomioi muita erityyp-

pisiä toimintoja, joita olisi mahdollista ulkoistaa. Periaatteessa tarkastelun voisi laajentaa 

koskemaan myös muita toimintoja, kuten taloushallintoa, tuotesuunnittelua tai markkinoin-

tia, mutta näiden kaltaisissa toiminnoissa ulkoistamisen lähtökohdat ja kustannuslaskennalle 

asetetut vaatimukset voivat olla erilaisia verrattuna tuotannollisiin toimintoihin. Lisäksi 
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tutkimuksen lähtökohtaisena oletuksena on se, että ulkoistettavat toiminnot oltaisiin säilyt-

tämässä Suomessa. Tämän vuoksi päätöksenteossa ei oteta huomioon, esimerkiksi valuutta-

riskien tai poliittisten riskien vaikutusta ulkoistamispäätöksenteolle. 

Tässä tutkimuksessa ulkoistamisesta muodostuvia välillisiä kustannuksia, niin sanottuja 

transaktiokustannuksia, ei tulla huomioimaan empirian ulkoistamispäätöksentekoon liitty-

vissä kustannuksissa. Tutkimus pyritään pitämään tältä osin mahdollisimman yksinkertai-

sena ja pro gradun laajuudelle sopivana. Transaktiokustannuksien merkitys huomioidaan 

kohdeyrityksen ulkoistamispäätöksessä, mutta ulkoistamisesta seuraavia välillisiä kustan-

nuksia ei varsinaisesti lasketa mukaan, kun kustannuksia vertaillaan ulkoistamisen ja itse 

tekemisen välillä.  

 

1.4  Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena ja se noudattaa toimintatutkimuksen peri-

aatteita. Toimintatutkimuksen pyrkimyksenä on vastata käytännössä havaittuihin ongelmiin 

tai kehittää jo olemassa olevia käytäntöjä paremmiksi (Metsämuuronen, 2008). Toimintatut-

kimuksen tavoitteena on muuttaa tutkittavaa todellisuutta ja sosiaalisia käytäntöjä osallistut-

tamalla käytännön toimijat aktiiviseksi osaksi tutkimuksen toteutusta (Kuula, 1999). Toi-

mintatutkimus pohjautuu erityisesti vuorovaikuttamiseen ja keskiössä on erityisesti sosiaa-

linen toiminta (Heikkinen, 2008). 

Tämän tutkimuksen empiria keskittyy ainoastaan yhteen kohdeyritykseen ja sen sisäiseen 

ulkoistamispäätöksentekoon, jota kautta tutkimuksesta saatavien tulosten yleistettävyyteen 

liittyy ongelmallisuutta. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella tutkittavaa tapausta vain 

yhden yksittäisen kohdeyrityksen kautta, jonka vuoksi tutkimuksesta saatavien tuloksien rin-

nastettavuus isompaan otokseen on rajallinen.  

Ulkoistamispäätöksen tekemiseen liittyy paljon yksityiskohtaista tietoa ja tämän kuvaile-

miseksi tarvitaan paljon erityyppisiä aineistoja. Tutkimuksessa on hyödynnetty rinnakkain 

sekä laadullisia että määrällisiä aineistoja. Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty sekä 

avointen haastatteluiden että toiminnanohjausjärjestelmästä saatavien tietojen pohjalta. 

Haastatteluaineisto on kasattu lukuisten yksilöhaastatteluiden ja yhden ryhmähaastattelun 
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pohjalta. Yksilöhaastatteluja on tehty kohdeyrityksessä erinäisissä epämuodollisissa keskus-

telutilanteissa, joissa osallisina ovat olleet niin toimitusjohtaja kuin tuotanto- ja hankinta-

osaston toimihenkilöitä. Ryhmähaastatteluun osallistui kohdeyrityksen tuotanto- ja hankin-

tajohtajat. Lähtökohtaisesti ryhmähaastattelun pyrkimyksenä on muodostaa ryhmän yhtei-

nen näkemys valitusta aiheesta (Pietilä, 2017). Tämän tutkimuksen kohdalla ryhmähaastat-

telun tarkoituksena oli edistää keskinäistä vuorovaikutusta kohdeyrityksen tuotannon ja han-

kinnan välillä liittyen ulkoistamisen päätöksentekoon. Pyrkimyksenä oli tuoda käytännön 

toimijoita osaksi ulkoistamiskäytännön kehittämistä kohdeyrityksen tapauksessa. Tehtyjen 

haastatteluiden sisältöjä ei ole varsinaisesti nauhoitettu eikä litteroitu, mutta näissä esiin 

nousseet keskeiset havainnot ovat kirjattuna muistiin. 

Tutkimuksen empiriassa rakennettavan TDABC-mallin lähtötiedot tullaan keräämään koh-

deyrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä saatavan numeraalisen datan pohjalta. TDABC-

mallista saatavia kustannustietoja tullaan vertailemaan kohdeyrityksen nykyiseen kustan-

nuslaskentatietoon, jotka on myös saatu kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä. 

Kustannuslaskentamallien vertailua tullaan vielä syventämään haastatteluista saaduilla käy-

tännön havainnoilla ja tutkijan omilla kokemuksilla. 

1.5  Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen teoriaosuus koostuu kahdesta kokonaisuudesta, joista ensimmäinen käsittelee 

kustannuslaskennan tutkimuksia. Tämän osuuden tarkoituksena on pohjustaa, millä eri ta-

voilla kustannuslaskenta on mahdollista järjestää teollista tuotantoa omaavassa yrityksessä 

sekä millaisia näkökulmia laskentamenetelmiin liittyy. TDABC-mallia käsittelevien tutki-

muksien pohjalta tarkoituksena on esitellä menetelmän käyttöönottoon liittyvät geneeriset 

vaiheet.  

Teoriaosuuden toisessa kokonaisuudessa käsitellään ulkoistamiseen liittyvää tutkimuskirjal-

lisuutta. Ulkoistamista käsittelevien tutkimuksien pohjalta tavoitteena on luoda teoreettinen 

käsitys siitä, mitä organisaatiot tavoittelevat ulkoistamisella, mitä asioita ulkoistamispäätök-

sessä on otettava huomioon ja mitä mahdollisia riskejä ulkoistamisesta seuraa. Ulkoistamista 

käsittelevä teoriaosuus on keskeinen tutkimuksen toisen apututkimuskysymyksen näkökan-

nalta, sillä kohdeyrityksen ulkoistamispäätöksentekoa tullaan rinnastamaan teorian 
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tarjoamaan kontekstiin. Ulkoistamista käsittelevän teoriaosuuden lopussa käsitellään vielä 

kustannuslaskentaan ja ulkoistamiseen liittyvää kirjallisuutta yhteisessä kontekstissa.  

Tutkimuksen empiria koostuu kolmesta kokonaisuudesta, joista ensimmäinen käsittelee 

kohdeyrityksen ulkoistamispäätöksentekoa ja tähän liittyviä tekijöitä. Tässä osuudessa tuo-

daan esille kustannuslaskennan roolia ulkoistamispäätöksenteossa sekä muita ulkoistami-

seen liittyviä näkökulmia kohdeyrityksen kannalta. Empirian toisessa osuudessa käsitellään 

kohdeyrityksen kustannuslaskennan nykytilaa. Tarkoituksena on luoda käsitys siitä, kuinka 

yrityksen nykyinen kustannuslaskenta on toteutettu ja millaisia ongelmia tähän liittyy.  

Empiirisen osuuden lopussa esitellään vielä TDABC-mallin käyttöönottoon liittyvät vaiheet 

kohdeyrityksen näkökulmasta sekä erinäiset valinnat, joita mallin rakentamisessa on tehty. 

Empirian lopussa esitellään TDABC-mallista saatuja tuloksia, joita vertaillaan kohdeyrityk-

sen nykyiseen kustannuslaskentamalliin. Kohdeyritykselle rakennetun uuden mallin perus-

teella on tarkoitus arvioida nykyisen kustannuslaskennan tarkkuutta ja sen toimivuutta ul-

koistamispäätöksenteon apuna. Lisäksi mallin käyttöönottoa ja siinä olevia mahdollisia on-

gelmia tullaan arvioimaan. Näitä havaintoja tullaan hyödyntämään johtopäätöksissä siinä, 

kuinka hyvin TDABC-malli soveltuu tuotannolliselle yritykselle kustannuslaskentamalliksi.  

Tutkimuksen viimeisessä kappaleessa tehdään yhteenveto tutkimuksesta. Tämän yhteydessä 

tuodaan esille, mitä tutkimuksessa on tehty ja tulokset, joita on saavutettu. Yhteenvedossa 

tullaan vastaamaan kaikkiin tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja tekemään 

johtopäätökset tutkimustuloksien yleistettävyydestä sekä mahdollisista jatkotutkimuskysy-

myksistä. 
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2  Kustannuslaskenta 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys keskittyy johdon laskentatoimeen ja eritoten 

kustannuslaskentaan. Johdon laskentatoiminnan tarkoituksena on tukea organisaation si-

säistä päätöksentekoa, ihmisten ohjaamista sekä riittävien resurssien varmistamista (Ikä-

heimo, 2019). Aikaisemmin johdon laskentatoimea on kutsuttu myös sisäiseksi laskentatoi-

meksi, joka on hieman harhaanjohtava nimitys, sillä organisaation sisäisen informaation li-

säksi raportointia tuotetaan myös kilpailijoista, alihankkijoista ja muista ulkopuolisista si-

dosryhmistä. 

Kustannuslaskenta on yksi johdon laskentatoimen osa-alueista ja yleensä sitä käytetään pe-

rustana useille johdon tekemille päätöksille. Päätöksentekemisen tarve lähtee liikkeelle aja-

tuksesta, että on olemassa useita vaihtoehtoisia toteutustapoja ja käytössä olevat resurssit 

eivät riitä kaikkien toteuttamiseen (Pellinen, 2019). Nykyaikaisen kustannuslaskennan kat-

sotaan alkaneen teollisen vallankumouksen seurauksena, kun yritykset alkoivat seuraamaan 

tehtaiden eri tuotelinjojen kannattavuuksia perinteisen kirjanpidon kautta (Adum, 2015). 

Kustannuslaskenta tarjosi keinon ymmärtää, mistä kustannukset olivat peräisin sekä luoki-

tella ja kohdentaa näitä eri tuotteille, jonka seurauksena yrityksien liiketoiminnallisten kus-

tannuksien analysoimisessa ja suunnitellussa tapahtui kehitystä, joka johti kustannuksien 

pienentymiseen (Menderos, 2021).  

Tuotekohtaisen kustannuslaskennan tarkoituksena on kohdentaa valmistuksen aikaiset kus-

tannukset sekä tuottaa käyttökelpoista tietoa johdolle päätöksenteon vaatimusten mukaisesti 

(Drury & Tayles, 1994). Kustannusten tunteminen on hyödyllistä arvioitaessa tuotteiden 

suhteellista kannattavuutta tai tehtäessä päätöksiä resurssien siirtelyssä kannattamattomista 

toiminnoista enemmän tuottaviin (Brignall et al. 1991). Johto voi käyttää kustannuslasken-

nan tietoja kannattamattomista tuotteista saavuttaakseen pitkän aikavälin tavoitteita ja teh-

däkseen näistä tuotteista kannattavia jatkuvien prosessiparannusten avulla (Shea et al. 2018).  

Kehittyneen kustannusanalysoinnin ja tästä seuranneiden kustannussäästöjen maksimoinnin 

seurauksena, myös ulkoistaminen alkoi yleistymään, kun eri toimialojen välisestä yhteis-

työstä tuli yksi keino kustannussäästöjen tavoittelussa. Koska yrityksien sisäisiä prosesseja 

oli tehostettu jo varsin pitkälle, alkoivat yritykset kehittämään prosessejaan yhdessä 
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toimittajien kanssa kustannussäästöjen tavoittelemiseksi. Autoteollisuudessa oli aiemmin 

ymmärretty, että uusien kustannussäästöjen tekeminen edellyttäisi strukturoituja prosesseja 

ja täydellistä dokumentointia. Ulkoistaminen tarjosi autovalmistajille mahdollisuuden pois-

taa kokonaisia prosesseja siirtämällä vastuut prosessien hoidosta palveluntarjoajille. Tämä 

osoittautui nopeaksi tavaksi vähentää kustannuksia, joka aloitti autoalan ulkoistamisaallon 

1980-luvulla. (Menderos, 2021) 

2.1  Perinteinen kustannuslaskenta ja sen ongelmat 

1920- ja 1980-lukujen välisenä aikana ei tapahtunut juurikaan merkittäviä muutoksia kus-

tannuslaskennan käytännöissä (Swenson, 1995). Tuon ajan kustannuslaskennan pääasialli-

sena tarkoituksena oli tuottaa informaatiota tuloslaskelmaa varten, joka näkyi esimerkiksi 

siinä, että yrityksen varaston arvon määrittämiseksi, myynnistä ja hallinnosta syntyneitä 

yleiskuluja oli alettu huomioimaan osana kustannuslaskentaa (Johnson & Kaplan, 1987). 

Vaikka kustannuslaskennassa ei tapahtunut merkittäviä uudistuksia tuona aikana, oli muu-

toksia tapahtunut taloudellisessa ja tuotannollisessa ympäristössä. 

1980-luvulla Kaplan nosti esille puutteita, joita hän oli havainnut tuon aikaisissa kustannus-

laskennan ja johtamisen menetelmissä, jotka perustuivat perinteiseen kustannuslaskentaan. 

Kaplanin mukaan tuon aikaiset menetelmät eivät olleet enää soveltuvia organisaatioiden 

suunnittelu- ja ohjauspäätöksille, sillä laskentamenetelmät olivat kehittyneet 60 vuotta aiem-

min standardoitua massatuotantoa varten (Kaplan, 1984). Useat muut tutkimukset viittaavat 

myös siihen, että tuolloisissa kustannuslaskentakäytännöissä oli merkittäviä puutteita (John-

son & Kaplan, 1987; Kaplan, 1984; Davis, 1992; Roztockin et al. 2004; Gupta & Galloway, 

2003). Yhdysvaltaisista tuotantoyrityksistä ja niiden kustannuslaskentakäytännöistä teh-

dyssä tutkimuksessa osoitettiin, että useiden organisaatioiden kirjanpitojärjestelmät eivät ol-

leet pysyneet toimialojen ja tuotantoteknologioiden mukana (Davis, 1992). Esimerkiksi suo-

ria työtunteja käytettiin usein yleiskustannusten allokoinnissa, vaikka tuotantoprosessit oli-

vat pitkälle automatisoitu jo tuolloin. Giffin (et al. 1993) mukaan tuotannolliset yritykset 

olivat kykenemättömiä raportoimaan todellisia muuttuvia tuotantokustannuksiaan. 

Drury ja Tayles (1994) tiivistävät seuraavasti tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa olleet 

käytännön ongelmat ennen toimintolaskennan yleistymistä:  
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1. Päätöksenteossa hyödynnetään tuotekohtaista kustannuslaskentaa, joka on 

määritelty täyttämään kirjanpidon varaston arvostusvaatimukset 

2. Yleiskustannusten allokointimenetelmät ovat liian yksinkertaisia (esimerkiksi 

samaa yleiskulua käytetään tehdaskohtaisesti), joka vääristää tuotekohtaista 

kustannuslaskentaa 

3. Suoraan työvoimaan perustuvia kustannusajureita käytetään yleiskustannusten 

allokoinnissa laajalti koneistetussa ja automatisoidussa tuotantoympäristössä  

4. Ulkoiset talousraportointikäytännöt ovat johtaneet kirjanpitomentaliteettiin, 

jossa tuotekustannuslaskentakäytännöt noudattavat tilinpäätöskäytäntöjä 

 

Puutteet kustannuslaskennassa saattoivat johtaa organisaatiot pahasti harhaan, kuten ylihin-

noittelemaan todellisuudessa kannattavia tuotteita ja panostamaan heikosti kannattaviin tuo-

tantolinjoihin (McIvor et al. 1997). Tuolloisilla kustannuslaskentajärjestelmillä ei enää 

kyetty tuottamaan päätöksenteon kannalta hyödyllistä tietoa, vaan nämä johdattelivat orga-

nisaatiot kohti strategisesti vääriä päätöksiä (Johnson & Kaplan, 1987), jonka myötä mene-

telmät nähtiin osasyyllisinä joidenkin yritysten kilpailukyvyn heikkenemiseen (Flesher, 

1992).  

Perinteisessä kustannuslaskennassa olevat ongelmat eivät johtuneet mallien virheellisestä 

suunnittelusta, vaan ongelmana oli enemmänkin niiden ympärillä oleva taloudellinen ja tuo-

tannollinen ympäristö, joka oli muuttunut merkittävästi 1900-luvun aikana. Tuotannollisia 

tukitoimintoja käytettiin aiempaa enemmän ja erot eri tuotteiden, asiakasryhmien ja markki-

noiden välillä olivat laajentuneet (Kalicanin & Knezevic, 2013). Aiemmin olemattoman suu-

ruiset välilliset kustannukset alkoivat kasvamaan tuotannon automatisoinnin seurauksena ja 

tätä kautta määrittämään aiempaa suurempaa suhteellista osuutta yritysten kokonaiskustan-

nuksista (Raffish, 1991). Suorien työkustannuksien suhteellisen osuuden pienentyminen on 

koettu merkittävänä kustannuslaskennan käytäntöön vaikuttavana muutoksena myös Suo-

messa (Lukka & Granlund, 1996). 

Kun tuotannon välillisten kustannusten suhteellinen osuus kasvoi, jäi suorien työvoimakus-

tannuksien osuus aiempaa pienemmäksi. Tämä on nähty keskeisenä kehityskulkuna sille, 

että perinteinen kustannuslaskenta menetti merkityksensä tarkkana 
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kustannuslaskentamenetelmänä (Roztockin et al. 2004). Tällöin pienikin muutos tuotteen 

välittömissä töissä voi aiheuttaa merkittävän eron kyseisen tuotteen kokonaistuotantokus-

tannuksiin, joka ei ole välttämättä oikea olettamus. Esimerkiksi konetunteihin tai suoriin 

työtunteihin perustuvat kustannusten allokaatiot eivät enää kyenneet antamaan selkeää ku-

vaa resurssien todellisesta allokaatiosta, vaan johtivat virheellisiin analyyseihin tuotteiden 

valmistamisessa, kannattavuuksien arvioinnissa tai ulkoistamisen päätöksenteossa (Gupta & 

Galloway, 2003).  

Koska tuotannollinen toimintaympäristö ja yritysten välinen kilpailun luonne olivat muuttu-

neet rajusti samalla, kun käytössä ollut perinteinen kustannuslaskenta oli säilynyt ennallaan, 

oli tämän seurauksena tuotekohtainen kustannuslaskenta menettänyt merkitystään yritysten 

päätöksentekemisen apuvälineenä. Muutokset markkinointistrategioissa sekä kilpailu- ja 

tuotantoympäristöissä olivat muuttaneet tuotannollisten yritysten kustannusrakenteita ja loi-

vat muutospaineita myös kustannuslaskennan menetelmille (Lukka & Granlund, 1996). Näi-

den ongelmien pohjalta syntyi tarve uusille, vaihtoehtoisille laskentajärjestelmille, joilla py-

rittiin vastaamaan olemassa oleviin puutteisiin.  

2.2  Toimintolaskenta 

Jotta johdolle kyetään tuottamaan tarkkaa ja oikea-aikaista kuvaa yrityksen kustannuksista, 

on kustannuslaskennan kyettävä ratkaisemaan yleiskustannusten allokointiin liittyvä on-

gelma (Kalicanin & Knezevic, 2013). Niissä asioissa, joissa perinteinen kustannuslaskenta 

oli epäonnistunut, kykeni toimintolaskenta (Activity-Based Costing, eli ABC) vastaamaan 

ongelmiin (Gupta & Galloway, 2003), joka esiteltiin 1980-luvulla (Kaplan & Anderson, 

2003). Aiempiin malleihin verrattuna toimintolaskennan uutena ajatuksena oli, että välilliset 

kustannukset kyettiin allokoimaan laskentakohteille useiden eri jakoperusteiden kautta sen 

sijaan, että käytettäisiin vain yhtä jakoperustetta (Grondskis & Sapkauskiene, 2011; Öker & 

Adiguzel, 2016).  

Toimintolaskenta lähtee ajatuksesta, että yrityksellä on käytössään tietty määrä resursseja, 

joita se hyödyntää erinäisten tuotteiden ja palveluiden valmistamisessa (Alhola, 2008). Re-

surssi on taloudellinen elementti, jota tarvitaan tai kulutetaan toimintojen suorittamisessa 

(Mahto & Kumar, 2013). Valmistavaa tuotantoa omaavissa yrityksissä resursseilla tarkoite-

taan esimerkiksi yrityksen käytössä olevaa henkilöstöä, koneita, kiinteistöjä tai työkaluja 
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(Tsai & Lai, 2007). Resurssien käytöstä muodostuu yrityksille kustannuksia, jotka on tar-

koitus allokoida laskentakohteille. Toimintolaskennassa välittömät kustannukset kohdenne-

taan yleensä suoraan laskentasuoritteille, mutta välilliset kustannukset allokoidaan suorit-

teille toimintojen kautta (Ikäheimo, 2019). Perinteisessä kustannuslaskentamenetelmässä ei 

ole vastaavaa vaihetta.  

Toiminnoilla tarkoitetaan organisaatiossa tehtäviä prosesseja, joiden avulla resursseista saa-

daan tehtyä suoritteita. Toiminto voi olla yksittäinen toimenpide tai useampien toimenpitei-

den yhdistelmä (Mahto & Kumar, 2013), eli se voidaan määrittää yksityiskohtaisella tai laa-

jemmalla tarkkuudella. Toimintoja voivat olla esimerkiksi organisaation taloushallinto, työ-

vaihe, tuotantolinja tai kone. Toimintojen määrittelyä ja niiden kustannuksia helpottaa, jos 

organisaatiossa tehdään kustannuspaikkakohtaista tiliöintiä, esimerkiksi toimintayksiköi-

den, kiinteistöjen tai vastuualueiden osalta. Periaatteessa toiminnot voivat vastata yksittäistä 

kustannuspaikkaa tai olla pienempi osa tästä.  

Resurssien kuluttamisesta syntyneet kustannukset kohdistetaan toiminnoille sopivien resurs-

siajurien kautta (Mahto & Kumar, 2013). Resurssiajurit ovat resurssikustannusten kohden-

tamisperusteita, joilla määritetään, kuinka paljon mikäkin toiminto on kuluttanut resursseja 

(Tsai & Lai, 2007). Resurssiajureina voidaan käyttää esimerkiksi työ- ja konetunteja, aine-

käyttöä, pinta-alaa, välittömiä palkkoja tai myyntitilauksia.  

Kun välilliset kustannukset on jaettu eri toiminnoille, kohdennetaan toiminnoille kertyneet 

kustannukset eteenpäin varsinaisille laskentakohteille sen pohjalta, kuinka paljon laskenta-

kohteet ovat käyttäneet toimintoja (Boyd et al. 2002). Toimintolaskennassa toimintojen kus-

tannukset allokoidaan laskentakohteille toimintoajureiden kautta (Tsai & Lai, 2007). Toi-

mintoajurilla tarkoitetaan valittua kvantitatiivista mittaa, jonka perusteella suoritteet kulut-

tavat toimintoja (Mahto & Kumar, 2013). Tarkan kustannustiedon saavuttaminen toiminto-

laskennan avulla edellyttää sitä, että kustannusajurien ja toimintojen väliset yhteydet on tun-

nistettu ja näiden välille on löydetty oikeat mittarit (Kaličanin & Knežević, 2013). Puhutta-

essa kustannusajureista tarkoitetaan yhteisesti niin resurssiajureita kuin toimintoajureita. 

Alla oleva kuvio havainnollistaa perinteisen kustannuslaskennan (vasemmanpuoleinen ku-

vio) ja toimintopohjaisen kustannuslaskennan (oikealla) keskeistä eroavaisuutta. 
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Kuvio 1. Keskeiset erot perinteisen kustannuslaskennan ja toimintolaskennan välillä (Mu-

kaillen Tammi, 2006) 

Tämä vaihe on muutoin samanlainen toimintolaskennassa kuin se on perinteisessä kustan-

nuslaskennassa, mutta perinteinen kustannuslaskenta käyttää tuotteen volyymiin liittyviä 

ominaisuuksia allokoinnissa ilman, että se ottaa huomioon volyymiin liittymättömiä ominai-

suuksia (Guptan & Galloway, 2003). Koska perinteiset kustannuslaskentajärjestelmät tyy-

pillisesti kohdistavat yleiskustannukset tuotteille yhden volyymiperusteisen kustannusteki-

jän perusteella, tuottavat tällaiset laskentamallit vääristynyttä tietoa tuotteiden suhteellisesta 

kannattavuudesta erityisesti toimialoilla, joilla tuotteiden suora työvoimapitoisuus on vähen-

tynyt merkittävästi vuosien aikana (Öker & Adiguzel, 2016). 

Toimintolaskennan laskentakohteen eli suoritteen ei tarvitse olla välttämättä tuote tai pal-

velu, vaan kustannukset voidaan määrittää myös asiakkaan, sopimuksen, projektin, proses-

sin tai muun yksikön mukaisesti, jos sen kustannustieto on kiinnostavaa. Alla oleva kuvio 

ilmentää kuvallisesti toimintolaskennan periaatetta, jota on kuvailtu aiemmissa kappaleissa.  
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Kuvio 2. Resurssien, toimintojen ja suoritteiden välinen hierarkia toimintolaskennassa (Mu-

kaillen Neilimo & Uusi-Rauva, 2005) 

Toimintolaskennan kustannusten kohdentamisessa pyrkimyksenä on noudattaa aiheuttamis-

periaatetta mahdollisimman pitkälle. Tätä varten on oleellista löytää mahdollisimman osuvat 

kustannusajurit, mutta tämä voi olla haastavaa ja vaatia prosessien hyvää tuntemista. Välil-

listen kustannusten allokoinnissa Cooper ja Kaplan ohjeistavat kiinnittämään huomioita eri-

tyisesti resursseihin, jotka ovat kalliita, joiden kustannukset vaihtelevat paljon tuotteiden 

kesken, ja joiden kysyntä poikkeaa perinteisistä allokointimenetelmistä (Cooper & Kaplan, 

1990).  

Alun perin toimintolaskennan ajatuksena oli kohdentaa suoritteille vain ne kustannukset, 

jotka aiheuttamisperiaatetta noudattaen olisivat mahdollisia kohdistaa ja jättää loput kustan-

nukset kohdentamatta (Ikäheimo, 2019). Tällä pyrittiin minimoimaan laskennan vääristymät 

ja saamaan aikaan mahdollisimman tarkka kuvio suoritekohtaisista kustannuksista.  

Shean (et al. 2018) tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin, millaisia virheitä toimintolasken-

nassa tulisi tehdä pk-kokoluokan yrityksissä, jotta mallista saatavilla kustannustiedoilla ei 

olisi enää relevanttia hyötyä päätöksenteon kannalta. Tutkimuksen tulokset alleviivaavat 

sitä, että mallin määrittelyssä tapahtuvien virheiden tulisi olla räikeitä, jotta toimintolasken-

nan tulokset menettävät merkityksensä päätöksenteon kannalta, ja kevyet virheet kummas-

sakaan vaiheessa eivät vääristä toimintolaskennan tuloksia päätöksenteon kannalta merkit-

tävällä tavalla. (Shea et al. 2018) 
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2.3  Toimintolaskennan hyödyt ja ongelmat 

Varsinaisen tutkimuskentän puolella toimintolaskenta sai huomioita laajasti osakseen 1980-

luvun lopusta alkaen ja oli merkittävä osa alan kirjallisuutta 90-luvulla (Bjørnenak & Falco-

ner, 2002). 1980-luvun lopusta lähtien toimintolaskennan konsepti on otettu käyttöön laajalti 

myös käytännön yritystasolla ja sitä on hyödynnetty tuotannollisten yritysten lisäksi myös 

palveluliiketoiminnassa, voittoa tavoittelemattomissa yrityksissä sekä valtion organisaa-

toissa (Tsai & Lai, 2007). Toimintolaskentaa käsitteleviä tutkimuksia on tarjolla laajasti ja 

mallin käyttöönoton hyötyjä suhteessa perinteiseen kustannuslaskentaan on verrattu paljon 

kirjallisuudessa (Shea et al. 2018). 

Toimintolaskennan julkistamista seuranneet ensimmäiset tutkimukset antoivat tukea toimin-

tolaskennalle ja mallin nähtiin mahdollistavan aiempaa tarkemman tuotekohtaisen kustan-

nuslaskennan (Akyol, Tuncel & Bayhan, 2007; Raffish, 1991; Cooper & Kaplan, 1990). 

Toimintopohjaisen kustannuslaskentajärjestelmän nähtiin tuottavan perinteiseen kustannus-

laskentaan verrattuna luotettavampaa kustannustietoa päätöksenteon ja tuotannon optimoin-

nin näkökannalta (Cooper & Kaplan, 1988). Mallin katsottiin soveltuvan aiempaa paremmin 

kustannusten selvittämiseen, sillä se jakaa kustannuksia kulutettujen resurssien pohjalta 

(Raffish, 1991).  

Koska toimintolaskennan kustannusajureita on mahdollista muokata yrityksen liiketoimin-

nan vaatimuksien mukaiseksi, mahdollistaa tämä sen, että yrityksen kustannusrakenteesta 

tulee aiempaa läpinäkyvämpi. Malli tuottaa ymmärrystä liiketoiminnan prosesseista ja toi-

minnoista, näiden kustannuksista, kannattavuudesta ja tehokkuudesta (Kalican & Knezevic, 

2013). Kun tuotekustannukset on tunnistettu hyvin, on yrityksien mahdollista tehdä parem-

pia päätöksiä, esimerkiksi tuotteiden valmistuksen tai tuotteiden lopettamisen osalta (Guptan 

& Galloway, 2003). Onkin todettu, että toimintolaskentamallit auttavat yrityksiä tuotteiden 

ja palveluiden kannattavuuden analysoimisessa ja tätä kautta sisäisten toimintojen kehittä-

misessä (Stratton et al. 2009). Toimintolaskennalla voidaan tunnistaa myös mahdolliset ke-

hitystarpeet, jotka voivat liittyä esimerkiksi työn tekemiseen (Gupta & Galloway, 2003).  

Toimintolaskennan katsottiin tuottavan aiempiin kustannuslaskentamenetelmiin nähden pa-

rempaa tietoa taloudellisissa, operatiivisissa ja strategisissa päätöksentekotilanteissa (Strat-

ton et al. 2009). Operatiivisella tasolla toimintolaskenta tarjoaa johdolle tietoa eri kustannus-

kohteiden kustannuksista ja strategisella tasolla sen on katsottu tuottavan johdolle tietoa 
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keinoista saavuttaa alhaisiin kustannuksiin perustuvaa kilpailuetua ja saavuttaa kilpailuetua 

tehokkaan kustannusten seurannan kautta (Kalicanin & Knezevic, 2013).  

Guptan ja Gallowayn (2003) tekemässä tutkimuksessa selvitettiin toimintolaskennan vaiku-

tuksia operatiivisen päätöksentekoon. Tutkimuksen lopputulemana oli johtopäätös, että toi-

mintolaskennalla ja -johtamisella kyetään edistämään tehokasta operatiivista päätöksentekoa 

organisaatioissa. Tutkimuksen mukaan aiempien kustannuslaskentamallien perisyntinä oli 

pyrkimys listata toiminnan kustannukset ja jakaa näitä laskentakohteille keinotekoisten al-

lokaatioperusteiden kautta. Siirtyminen toimintolaskentaan edusti muutosta kapeasta talou-

dellisesta perspektiivistä kokonaisvaltaisempaan järjestelmän, jossa huomioon oli otettu 

myös ei-taloudelliset numerot osana raportointia. Tämä laajempi ja realistisempi kustannus-

näkymä tarjoaa johdolle mahdollisuuden perustaa strategiset päätökset aiempaa tarkempaan 

tietoon, jonka tulisi parantaa myös varsinaisten päätösten laatua. (Guptan & Galloway, 2003) 

Toimintolaskennalla on nähty olevan merkitystä myös sitä käyttävän yrityksen arvoon. Ken-

nedyn tekemät analyysit viittaavat siihen, että toimintolaskenta lisää yrityksen arvoa parem-

man kustannusten hallinnan ja tehokkaamman pääoman hyödyntämisen kautta (Kennedyn 

et al. 2001). Empiiristä näyttöä on olemassa myös siitä, että toimintolaskennan käyttö johtaa 

parempaan kilpailukykyyn ja kannattavuuteen yrityksissä, jotka toimivat dynaamisessa ja 

epävarmassa ympäristössä (Elhamma, 2015). Toisaalta myös eriäviä tutkimustuloksia on 

saatu toimintolaskennan vaikutuksista yrityksen arvon kasvattamiseen nähden (Gordon & 

Silvester, 1999). Täten väitteet toimintolaskennan vaikutuksista yrityksen arvoa kasvatta-

vana muuttujana ovat jossain määrin kiistanalaisia. 

Vaikka toimintolaskentamalli keräsi paljon suitsutusta sen julkistuksen jälkeen, on se saanut 

osakseen myös kritiikkiä. Esimerkiksi Johnsonin (1992) mukaan on epäilemättä selvää, että 

toimintolaskenta antaa käyttökelpoisen työkalun kustannussäästöjen tekemiseksi, mutta sa-

malla se epäonnistuu ohjaamaan yrityksiä kohti parempaa kilpailukykyä ja pitkän aikavälin 

kannattavuutta. Hän perustaa väitteensä sille, että toimintolaskenta ei sisällä prosessimallin-

nusta, asiakasnäkökulmaa, eikä se kykene huomioimaan organisaation alhaalta ylöspäin tu-

levia ideoita osana prosessien jatkuvaa parantamista. Tämän seurauksena toimintolaskenta 

ei kykene tarjoamaan yrityksille työkaluja, jolla ne voisivat parantaa, esimerkiksi asiakkai-

siin liittyvää reagointikykyä tai tehdä yrityksen prosesseista joustavampia. Tätä kautta ris-

kinä on, että kustannussäästöjä tehdään toiminnoista, joita asiakkaat eivät toivoisi tehtävän. 

Johnsonin mukaan asiakaslähtöisessä globaalissa taloudessa yritysten lähtökohtana tulisi 
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olla asiakastarpeiden tyydyttäminen, eikä asiakkaiden suostuttelu ostamaan sitä, mitä yrityk-

set kykenevät tuottamaan edulliseen hintaan (Johnson, 1992). 

Käytännössä alkuperäisen toimintolaskennan isoimpana ongelmana on katsottu olevan mal-

lin implementoinnin ja ylläpitämisen, jotka on nähty työläinä ja monimutkaisina useille or-

ganisaatioille (Kaplan & Anderson, 2003; Reynolds & Van der Poll, 2015; Stratton et al. 

2009; Terzioğlun, 2018). Mallin implementointi ja ylläpitäminen edellyttävät jatkuvaa työn-

tekijöiden haastattelua ja selvittelyä siitä, kuinka he käyttävät työaikaansa eri toimintojen 

välillä (Öker & Adiguzel, 2016). Haastattelut ovat aikaa vieviä ja kalliita järjestää. Mallin 

hyödyntäminen on erityisen monimutkaista tilanteissa, joissa toimintojen määrä kasvaa tai 

laskennan tarkkuutta halutaan parantaa (Kaplan & Anderson, 2003). Esimerkiksi tilanteissa, 

joissa resurssien kulutuksessa on tapahtunut muutoksia, uusia toimintoja on otettu käyttöön 

tai vanhoja on muutettu, on toimintolaskennan ylläpitäminen työlästä. Tuolloin tuotantopro-

sessien toiminnot on määriteltävä uudestaan ja näiden kustannusajurit arvioitava kukin erik-

seen. Hyvänä lähtökohtana mallia suunniteltaessa tulisi olla, että kustannuslaskennasta ei 

tule tehdä liian monimutkaista eikä toimintojen määrän tule olla tarpeettoman suuri (Needy 

et al. 2003). 

Koska toimintolaskennan ylläpitäminen on koettu työläänä ja kalliina, on riskinä, että mallia 

päivitetään vain satunnaisesti. Tämä osaltaan heikensi toimintolaskennan kustannustiedon 

tarkkuutta, sillä kustannusajurit eivät enää vastanneet todellista aiheuttamisperiaatetta tar-

kasti (Kaplan & Anderson, 2003). Ison työmäärän lisäksi toimintolaskennan käyttöönotta-

minen edellyttää vahvaa sitoutumista niin yrityksen johdolta kuin yleisesti organisaation 

henkilöstöltä ja mikäli laskentamallin tarpeellisuutta ei kyetä myymään tarpeeksi vahvasti 

henkilöstölle, on riskinä, että käyttöönotto tulee epäonnistumaan puutteellisen sitoutumisen 

vuoksi (Malmi, 1997). 

Sen lisäksi, että mallin käyttöönottaminen ja ylläpitäminen koettiin hankalana, muodostui 

toimintolaskennan implementoinnista merkittäviä kustannuksia organisaatioille. On tutki-

muksellisesti todettu, että merkittävät muutokset kustannuslaskentajärjestelmässä voivat olla 

tuotannollisille yrityksille hyvin kalliita ja aikaa vieviä (Swenson, 1995). Yleensä toiminto-

laskennan laajamittaisen implementoinnin toteuttaminen edellyttää mittavia panostuksia lu-

kuisien haastatteluiden ja selvitysten muodossa, jonka lisäksi sen on katsottu edellyttävän 

yrityksiltä organisaatiomuutoksia (Roztocki et al. 2004) sekä investointeja erillisiin 
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ohjelmistoihin, tietovarastointiin ja laskentakapasiteettiin (Kaplan & Anderson, 2003). 

Nämä muodostavat käyttöönottavalle yritykselle merkittäviä kustannuksia.  

Huolimatta siitä, kuinka monimutkainen kustannuslaskentamalli on, tulee yrityksessä olla 

jonkin asteinen ymmärrys siitä, kuinka paljon kustannuslaskennan ylläpitäminen kustantaa 

kaiken kaikkiaan (Latshaw, 2002). Tämä on edellytyksenä sille, että yrityksessä voidaan ar-

vioida kustannuslaskennan hyötysuhdetta kustannuksien näkökulmasta. Usein kustannukset, 

jotka aiheutuvat mallin tarkkuuden parantamisesta, voivat olla suuremmat kuin mallin tark-

kuuden lisääntymisestä saatavat hyödyt (Latshaw, 2002). 

Toimintolaskennan monimutkainen käyttöönotto on johtanut siihen, että mallia ei ole kyetty 

ottamaan käyttöön isossa osassa yrityksiä (Velmurugan, 2010; Öker & Adiguzel, 2016). Li-

säksi useat yritykset ovat hylänneet mallin, koska se ei ole kyennyt mallintamaan liiketoi-

minnan kompleksisuutta, implementointi on kestänyt liian kauan tai se on ollut liian kallis 

aloittaa tai ylläpitää (Innes et al. 2000; Stratton et al. 2009). Toimintolaskennan työläs käyt-

töönotto ja ylläpito voivat olla ongelmallisia erityisesti pienemmille yrityksille, joiden käy-

tössä olevat resurssit ovat rajalliset. On oletettavaa, että tämä on yksi selittävä tekijä sille, 

että toimintolaskennan käyttäminen on vähäisempää pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 

kuin suuremmissa teollisista tuotantoa omaavissa yrityksissä (Brierley, 2011).  

Roztockin mukaan (et al. 2004) on olemassa useita tekijöitä, jotka ovat todistetusti vaikeut-

taneet toimintolaskennan käyttöönottoa pienemmissä tuotannollisissa yrityksissä. Vaikeudet 

ovat liittyneet usein organisaatiossa oleviin puutteisiin tarvittavissa tiedoissa, teknisissä tai 

taloudellisissa resursseissa. Kuitenkin tutkimuksellisesti on todisteita myös siitä, että toimin-

tolaskenta on mahdollista implementoida onnistuneesti pk-kokoluokan yrityksille, mutta 

yleensä se edellyttää yleisten kirjanpitoperiaatteiden muokkaamista käyttöönottavassa yri-

tyksessä (Shea et al. 2018).  Lisäksi yrityksen pienellä koolla ja yksinkertaisella organisaa-

tiorakenteella voi olla myös etua toimintolaskentajärjestelmien käyttöönotossa, sillä näiden 

myötä yritys on lähtökohtaisesti joustavampi muutoksille (Jänkälä & Silvola, 2012). 

Toimintolaskentaan on kohdistunut kritiikkiä sen kustannusajureiden määrittelemisen 

osalta, sillä siinä hyödynnetään usein yksittäisten henkilöiden subjektiivisia arviota heidän 

omasta työajankäytöstään. Koska tämän tyyppisessä kustannusajureiden määrittelyssä vir-

hearvioiden mahdollisuus on kohtuullisen suuri, käy helposti niin, että toimintolaskennan 

tuloksien läpikäyminen keskittyy vain johtajien keskinäiseen väittelyyn kustannusajureiden 
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määrittelystä ja tuloksien tarkkuudesta. Väittelemisen sijaan keskiössä tulisi olla mallin esiin 

nostamat havainnot ja rakentava pohdinta kehityskohteiden ratkaisemiseksi. (Kaplan & An-

derson, 2003) 

Tehtäessä arvioita oman työajan käyttämisestä on nähtävissä, että ihmisillä on taipumuksena 

yliarvioida tähän liittyvää tehokkuutta. Näissä arvioissa on usein ongelmallista se, että työ-

aika kohdistetaan täysimääräisesti tuottavalle työlle (Öker & Adiguzel, 2016). Tällöin toi-

mintolaskenta olettaa, että työajasta ei kohdistu ollenkaan aikaa tuottamattomaan työhön, 

jolloin resurssikapasiteetti olisi täysin käytössä (Kaplan & Anderson, 2003). Kuitenkin pit-

källä aikavälillä tämä on mahdotonta operatiivisessa toiminnassa työskentelevälle ihmiselle. 

Tämän takia resurssien vajaakäyttöä ei ole kyetty arvioimaan luotettavasti toimintolasken-

nassa. 

2.4  Aikaperusteinen toimintolaskenta 

Edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi Kaplan ja Anderson jatkokehittivät toiminto-

laskentaa alkuperäistä yksinkertaisemmaksi, josta sai alkunsa aikaperusteinen toimintolas-

kenta, eli Time-Driven Activity-Based Costing (Dalci et al. 2010; Kaplan & Anderson, 

2007). Toimintolaskennan tavoin kyseessä on kustannus- ja kannattavuuslaskennan mene-

telmä, jonka lähtökohdat ovat pitkälti samanlaiset kuin alkuperäisessä versiossa, mutta alku-

peräiseen toimintolaskentaan nähden TDABC-malli on hieman yksinkertaisempi, helppo-

käyttöisempi ja edullisempi malli (Kaplan & Anderson, 2003).  

TDABC-mallin allokointiprosessi ei edellytä säännöllistä ja perusteellista työntekijöiden 

haastattelemista, jota kautta mallilla kyettiin vastaamaan alkuperäisen toimintolaskennan 

saamaan kritiikkiin koskien mallin ylläpitämistä ja käyttöönottoa (Kaplan & Anderson, 

2003; Kaplan & Anderson, 2007). Siinä missä toimintolaskennan ylläpitäminen edellyttää 

lukuisia haastatteluita kohdentamisperusteiden selvittämiseksi, on tämän työn osuus pie-

nempi TDABC-mallissa, sillä sen lähtökohtana on nojata alkuperäistä mallia vahvemmin 

transaktiodataan (Öker et al. 2016). Lisäksi alkuperäisessä mallissa yleiskustannuksia koh-

dennettiin lukuisille toiminnoille, mutta TDABC-malli kohdistaa yleiskustannukset vain 

osastotasolle, joka yksinkertaistaa mallin käyttöönottoa (Öker et al. 2016). 
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TDABC-malli vaatii käyttäjältään vain kahden asian arvioimista. Käyttäjän tulee määrittää 

kapasiteetin käytöstä aiheutuva yksikkökustannus kullekin resurssiryhmälle sekä toimintoi-

hin käytettävät ajat (Campanale et al. 2014; Everaert et al. 2008; Kaplan & Anderson, 2003). 

Kuten alla olevassa taulukossa on esitetty, saadaan yksikkökustannus (unit cost estimate) 

lasketuksi jakamalla resurssiryhmille kohdistuneet välilliset kustannukset resurssiryhmien 

käytännön kapasiteetilla (Barros et al. 2017). Resurssiryhmille (ts. osastoille) kohdistuvat 

välilliset kustannukset voivat olla esimerkiksi työntekijöiden, esimiesten, kiinteistön, tekno-

logian tai muiden tarvikkeiden kustannuksia (Öker et al. 2016). Kullekin osastolle kohdiste-

taan sen verran välillisiä kustannuksia kuin ne ovat olleet niitä aiheuttamassa.   

 

Kuvio 3. Resurssiryhmien yksikkökustannuksien laskeminen 

Käytännön kapasiteetin laskeminen on toinen vaikuttava tekijä yksikkökustannuksien laske-

misessa. Sen tarkoituksena on ennustaa käytettyä aikaa, joka työntekijöiltä on kulunut työ-

tehtävän tekemisessä (Campanale et al. 2014). Käytännön kapasiteetti voidaan määrittää 

joko olettamalla käytännön kapasiteetin olevan jokin tietty prosenttiosuus teoreettisesta ka-

pasiteetista tai laskemalla tämä analyyttisesti (Kaplan & Anderson, 2007). Käytännön kapa-

siteetin määrittäminen analyyttisesti saadaan laskettua esimerkiksi niin, että teoreettisesta 

maksimikapasiteetista vähennetään lounastaukojen, sairaslomien tai yleisten vapaapäivien 

kaltaiset tuottamattomat ajankohdat pois (Öker et al. 2016). Mikäli käytännön kapasiteettia 

ei ole mahdollista laskea analyyttisesti, voidaan käytännön kapasiteetin olettaa olevan jokin 

tietty prosenttiosuus teoreettisesta kapasiteetista, kuten 80 % (Askarany et. al 2014). Tämä 

on perusteltua esimerkiksi pk-yrityksien tapauksissa, joilla on mallin ylläpitoon liittyviä re-

surssirajoitteita (Reynolds et al. 2018). Käytännön kapasiteetin määrittämisessä noin 5–10 

% tarkkuus on usein riittävällä tasolla ja pienet virheet käytännön kapasiteetissa eivät hei-

kennä TDABC-mallista saatavien kustannustietojen tarkkuutta (Kaplan & Anderson, 2003). 

Aikaperusteisessa toimintolaskennassa yhtenä arvioinnin kohteena on toiminnon valmistuk-

seen kuluva aika (Öker et al. 2016). Toiminnon suorittamiseen kuluvaa aikaa tulee arvioida 

tapauskohtaisten ominaispiirteiden mukaisesti (Kaplan & Anderson, 2003). Näitä 
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ominaispiirteitä kutsutaan aika-ajureiksi ja niiden pohjalta määrittyy aika, joka kuluu toi-

minnolta kyseisen suoritteen toteuttamiseen (Everaert et al. 2008). Tässä niin sanotussa ai-

kaestimaatin määrittelyssä korostuu mahdollisuus hyödyntää nykyaikaisten toiminnanoh-

jausjärjestelmien transaktiotietoja. Arvio toiminnon suorittamiseen käytettävästä ajasta voi-

daan tehdä lukuisten haastattelujen sijaan järjestelmässä olevien transaktioiden pohjalta 

(Kaplan & Anderson, 2003). Kaplanin mukaan aikaestimaattia voidaan määritellä koneaset-

teisiin, hankintatilauksiin tai asiakaskontakteihin liittyvillä transaktioilla (Kaplan & Ander-

son, 2003). Transaktiodatan lisäksi aikaestimaatin määrittelyssä voidaan hyödyntää myös 

suoraa havainnointia tai työntekijöiden haastatteluita (Öker et al. 2016). Tilanteissa, joissa 

vertailtavien transaktioiden läpimenoajat tai laatu vaihtelevat, voidaan toimintojen määrää 

laajentaa vastaamaan paremmin erilaisia transaktioita, mutta toisaalta aikaestimaatin määri-

tyksessä arviot voivat olla myös karkealla tasolla tarvittaessa (Kaplan & Anderson, 2003). 

Kun yksikkökustannukset ja aikayhtälöt on saatu määriteltyä, on jäljellä mallin viimeinen 

vaihe, jossa määritellään varsinaisten laskentakohteiden kokonaiskustannukset. Tämä tapah-

tuu kertomalla eri aikayhtälöt resurssiryhmien yksikkökustannuksilla ja laskemalla yhteen 

kaikki suoritteen valmistuksessa aiheutuneet kustannukset (Kaplan & Anderson, 2003). Ai-

kaperusteinen toimintolaskenta sisältää tiivistetysti seuraavat käyttöönotonvaiheet: 

  

Kuvio 4. Aikaperusteisen toimintolaskennan käyttöönoton vaiheet (Mukaillen Kaplan & 

Anderson, 2003) 
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TDABC-mallin implementointiin liittyy alkuperäisen toimintolaskennan tavoin myös mah-

dollisia käytännön ongelmallisuuksia. Tästä keskeisin on yksityiskohtaisen tiedon tarve, 

joka voi näkyä pk-yrityksille esimerkiksi ongelmana käytännön kapasiteetin määrittämi-

sessä, mikäli tarvittavan tiedon saatavuudessa on puutteita. Myös TDABC-mallin aikayhtä-

löiden määrittäminen koko tuotevalikoimalle voi olla haastavaa toteuttaa, jos tuotteiden omi-

naisuudet ovat ristiriidassa keskenään. (Reynolds et al. 2018) Malli soveltuu myös tuotan-

nollisille yrityksille niissä tapauksissa, joissa tuotannon kapasiteetti on mitattavissa ajalli-

sesti (Barros et al. 2017; Öker et al. 2016). Tällöin TDABC-malli tuo teolliselle tuotantoyri-

tyksille mukanaan edun, jota alkuperäinen toimintolaskenta ei kyennyt huomioimaan. 

TDABC-malli kykenee huomioimaan eri osastoilla olevat resurssipuutteet ja kapasiteetin 

vajaakäytöt, joka on tärkeätä tietoa resurssisuunnittelun näkökulmasta. Vastaavaa resurs-

sinäkökulmaa ei ollut alkuperäisessä toimintolaskennassa.  

Vaikka malli itsessään on helpommin päivitettävissä kuin alkuperäinen toimintolaskenta, voi 

järjestelmän käyttöönottaminen olla kallista ja työlästä, jos yrityksen toiminnanohjausjärjes-

telmä ei kykene tallentamaan tietoa niin yksityiskohtaisesti kuten malli edellyttäisi (Öker et 

al. 2016). Tämän puutteen korjaaminen voi vaatia toimenpiteitä ja muutoksia tiedossa, jota 

järjestelmään syötetään.  

Kaplanin ja Andersonin näkemyksen mukaan TDABC-mallissa on nähtävissä seuraavat edut 

(2007): 

• Sen avulla on mahdollista rakentaa tarkka kustannuslaskentamalli helposti ja nope-

asti  

• Mallin ylläpitäminen on nopeaa ja edullista. Se tarjoaa yksityiskohtaista tietoa, joka 

auttaa käyttäjiä tunnistamaan ongelmien perimmäiset syyt. 

• Se on integroitavissa hyvin toiminnanohjaus- ja asiakassuhteiden hallintajärjestel-

mistä saatavien tietojen kanssa. 

• Se kykenee allokoimaan transaktio- ja tilauskohtaisia kustannuksia tiettyjen tilaus-

ten, prosessien, toimittajien tai asiakkaiden erityispiirteiden mukaisesti. 

• Sen avulla voidaan kerätä toimintokohtaista taloustietoa viimeisimpien kuukausien 

ajalta. Malli tarjoaa tätä kautta mahdollisuuden tarkastella yksittäisten prosessien te-

hokkuutta ja kapasiteetin käyttöastetta. 
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• Se auttaa resurssitarpeiden ennustamisessa. Mallin avulla yritykset voivat budjetoida 

resurssikapasiteettia ennakoitujen tilausmäärien ja näissä olevien eroavaisuuksien 

perusteella. 

• Mallia on helppo skaalata koko yrityksen tasolle ohjelmistojen ja tietokantateknii-

koiden avulla. 

• Malli soveltuu kaikille toimialoille ja yrityksille, joilla on monimutkaisia asiakkaita, 

tuotteita, segmenttejä ja prosesseja sekä suuria määriä työntekijöitä ja pääomakus-

tannuksia. 
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3  Ulkoistaminen 

Ulkoistamista käsittelevien tutkimuksien tarkoituksena on muodostaa käsitys eri näkökul-

mista, joita ulkoistamispäätöksenteossa tulisi huomioida. Ulkoistamiseen liittyy erilaisia 

etuja ja tavoitteita, jotka voivat realisoitua niin kustannussäästöjen kuin organisaation stra-

tegisten tavoitteiden kautta. Lisäksi ulkoistamisesta voi seurata riskejä, joita päätöksenteossa 

tulisi huomioida. Näitä ulkoistamispäätökseen vaikuttavia osa-alueita tuodaan esille seuraa-

vissa kappaleissa. Viimeisessä kappaleessa käydään läpi tutkimuksia, jotka liittyvä sekä kus-

tannuslaskentaan että ulkoistamiseen.  

 

3.1  Ulkoistaminen ja kustannussäästöjen tekeminen 

Ulkoistaminen voidaan määritellä tavaran tai palvelun ostamiseksi organisaation ulkopuoli-

selta toimijalta sen sijaan, että tuote tai palvelu tuotettaisiin itse (Kiiha, 2002; Pajarinen, 

2001).  Ulkoistamisen myötä asiakas irtaantuu jo olemassa olevasta sisäisestä toiminnastaan 

ja siirtää vastuun ulkopuolisille toimijoille (Fan, 2000). Ulkoistaminen voidaan nähdä stra-

tegisena suhteena, jossa ulkopuolinen organisaatio tuottaa lisäarvoa toiselle ottamalla tältä 

sisäisen prosessin sopimuksen alaiseen omistukseensa määritellyksi ajaksi (Mederos, 2021). 

Porter (1999) näkee palvelujen ulkoistamisen strategiana, jonka pyrkimyksenä on löytää pa-

ras ratkaisu ja korkein kilpailukyky yritykselle tilanteessa, jossa kaikkia toimintoja ei ole 

mahdollista tuottaa yrityksen sisällä yhtä tehokkaasti kuin tähän erikoistuneet asiantuntijat 

(Ferruzzi et al. 2011).  

Organisaatiot päätyvät ulkoistamispäätökseen useiden eri tekijöjen takia. Kirjallisuuden 

esiin nostamia syitä ulkoistamispäätöksille ovat muun muassa palveluntarjoajan syvempi 

erikoistuminen suoritteen tuottamiseen, ulkoistajan mahdollisuus panostaa pääliiketoimin-

taan, parempi tuottavuus ja kilpailukyky, sisäisten resurssien puute, uusien teknologioiden 

hyödyntäminen, laadun parantaminen, mahdollisuus jakaa riskejä toimittajien kanssa, käyt-

töpääoman vähäisempi tarve, operatiivisten kustannusten vähentäminen ja parempi 
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kontrollointi kustannusrakenteeseen (Deavers, 1997; Dražić et al. 2015; Ferruzzi et al. 2011; 

Kakabadse et al., 2002; Quinn & Hilmer, 1994). 

Puhuttaessa ulkoistuksesta keskustelu assosioituu usein taloudellisiin hyötyihin ja eritoten 

kustannussäästöihin. Vaikka ulkoistamisen syyt voivat olla moninaiset, on kustannussäästöt 

usein yleisin syy ulkoistamiselle (Benama, 2014; Bengtsson et al. 2008; Kakabadse et al. 

2002; McIvor, 2009). Tämä korostuu erityisesti operatiivisissa toiminnoissa, jotka eivät ole 

kriittisiä ydintoimintojen kannalta (Fan, 2000).  

Jotta ulkoistamisella voidaan saavuttaa kustannussäästöjä, on toimittajan kyettävä tuotta-

maan toiminto niin kustannustehokkaasti, että toimittajan yleiskustannukset, voittomargi-

naali sekä ulkoistajalle muodostuvat transaktiokustannukset tulevat katetuiksi edullisem-

malla hinnalla (Kremic et al. 2006). Kun palvelun tarjoaja kykenee suorittamaan ulkoistet-

tavan toiminnon laadukkaammin tai samaan työmäärään suhteutettuna tehokkaammin, on 

ulkoistajan mahdollista saada itselleen kilpailuetua ulkoistamisen seurauksena (Yang, 2007). 

Kirjallisuuden mukaan ulkopuoliset toimittajat hyötyvät mittakaavaeduista, sujuvammista 

tuotantoaikatauluista, toimintoon erikoistumisesta sekä osaamisen keskittämisestä, jotka 

voivat selittää sitä, että toimintoon erikoistunut toimittaja kykenee saavuttamaan edullisem-

man kustannustason (Jennings, 2002; Kremic et al. 2006; Quinn & Hilmer, 1994; Tsai & 

Lai, 2007). Myös edullinen maantieteellinen sijainti voi olla edullisemman kustannustason 

taustalla tilanteessa, jossa tuotantoa ulkoistetaan matalan palkkatason maihin (Jennings, 

2002). 

Tutkimukset tukevat varovaisesti ajatusta, että ulkoistamisella kyettäisiin parantamaan or-

ganisaatioiden kustannustehokkuutta (Bengtsson et a. 2008; Jiang et al. 2006; Kremic et al. 

2006; Lahiri, 2015; Yu et al. 2011), vaikka sen merkitys kustannussäästöihin voi olla lopulta 

kohtuullisen vähäinen (Laugenin et al. 2005). Jiangin tekemän tutkimuksen mukaan (Jiang 

et al. 2006) ulkoistamisella kyetään vähentämään kustannuksia, mutta tutkimus ei anna suo-

raa näyttöä siitä, että ulkoistaminen parantaisi yrityksien tuottavuutta tai kannattavuutta. 

Ulkoistamisen vaikutuksia yrityksen suorituskyvylle on hankala arvioida yleisesti, sillä ul-

koistamisen onnistuminen vaihtelee sen mukaan, mitä on ulkoistettu, miten ulkoistaminen 

on toteutettu tai kuinka ulkoistamisen onnistumista mitataan (Lahiri, 2015). Lisäksi useat 

tutkimukset ovat todentaneet, että ulkoistamisesta ei seuraa ainoastaan positiivisia vaikutuk-

sia. Esimerkiksi Jennings (2002) ja McIvor (2009) linjaavat, että ulkoistamisen kautta 
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saavutettavat kustannussäästöedut voivat olla ristiriidassa tälle asetetuille tavoitteille, jääden 

joko toivottua pienemmäksi tai kokonaan toteutumatta, kun huomioon otetaan ulkoistami-

sesta seuraavat välilliset transaktiokustannukset. Kenyonin tutkimuksen mukaan ulkoistami-

sen lopulliset kokonaisvaikutukset voivat olla usein jopa haitallisia ulkoistajan operatiivi-

selle suorituskyvylle (Kenyon et al. 2016). Bengtssonin (et al. 2008) tekemään tutkimukseen 

osallistuneista ruotsalaisista konepajoista suurin osa oli saavuttanut kustannussäästöjä ul-

koistamisen kautta, mutta näiden yrityksien joukossa oli useita, joille ulkoistamisesta oli 

koitunut negatiivisia haittavaikutuksia, esimerkiksi valmistuksen läpimeno- ja toimitus-

ajoissa, tarkkuudessa, laadussa tai asiakkaiden tarpeisiin sopeutumisessa (Bengtsson et al. 

2008).  

Tätä kautta on nähtävissä, että ulkoistamisen kautta tavoiteltavat kustannussäästöt tai pa-

rempi tehokkuus eivät ole itsestään selvyyksiä. Lähtökohtaisesti ulkoistamisen voidaan 

nähdä tarjoavan yrityksille keinoja parantaa niiden kilpailukykyä, mutta sen onnistuminen 

ei ole itsestään selvää.  

3.2  Strateginen ulkoistaminen  

Ajan mittaan ulkoistamiseen on alettu liittämään entistä enemmän strategisia puolia, ja siitä 

on muodostunut yrityksen johdon näkökulmasta strateginen päätös (Tsai & Lai, 2007). Stra-

teginen ulkoistaminen lähtee ajatuksesta, että yrityksen käytössä olevat resurssit tulisi allo-

koida kilpailuedun ja strategisten tavoitteiden kannalta keskeisille toiminnoille (Kenyon et 

al. 2016). Mikäli organisaatioilla on resurssirajoituksia, olisi resurssit syytä ohjata sinne, 

missä ne vaikuttavat eniten (Kremic et al. 2006). Quinnin ja Hilmerin mukaan yrityksen 

tulisi keskittää yrityksen käytössä olevat resurssit, investoinnit ja johdon rajallinen huomio 

kilpailukyvyn kannalta kriittiselle ydinosaamiselle ja ulkoistaa kaikki muut toiminnot stra-

tegisesti (Quinn & Hilmer, 1994).  

Ydinosaamisella tarkoitetaan yrityksen sisällä olevien kyvykkyyksien, tietotaitojen ja tek-

nologioiden yhdistelmiä, jotka ovat hankalasti kopioitavissa ja joiden pohjalta yritys kyke-

nee luomaan kilpailuetua (Prahalad, 1993). Tehokkaasti toimiville yrityksille on tyypillistä, 

että käytössä olevat resurssit on kohdistettu niihin arvoketjun toimintoihin, joissa yrityksen 

omat suhteelliset kilpailuedut sijaitsevat (Tsai & Lai, 2007). Panostamalla ja kehittämällä 

jatkuvasti organisaation sisällä tehtäviä ydinosaamisia paremmiksi organisaation on 
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mahdollista luoda markkinaesteitä nykyisille ja tuleville kilpailijoille (Quinn & Hilmer, 

1994). Toiminnot, joissa kilpailuetua ei ole, tulisi ulkoistaa ulkopuolisille toimittajille, jotka 

kykenevät tuottamaan saman toiminnon paremmin ja halvemmalla (Tsai & Lai, 2007). Tämä 

mahdollistaa kustannussäästöjen tekemisen kyseisten toimintojen osalta.  

Ulkoistamalla vähemmän keskeiset toiminnot ulkopuolisille toimijoille tehtäväksi yrityksen 

on mahdollista keskittyä sen ydinliiketoiminnan kannalta keskeisiin asioihin (Dražić et al. 

2015). Kun liiketoiminnan sivutoiminnot on ulkoistettu yrityksen ulkopuolelle, yrityksen 

välttämättömien investointien tarve on pienempi, esimerkiksi toimitilojen, kaluston tai tek-

nologisen kehityksen osalta (Quinn & Hilmer, 1994; Yang, 2000). Sen sijaan, että yritykset 

olisivat pakotettuja investoimaan merkittäviä resursseja ydinliiketoiminnan kannalta epä-

oleellisiin toimintoihin, on ulkoistamisella mahdollista varmistua siitä, että resurssit riittävät 

ydintoiminnoille ja näiden suorittamiseen. Ulkoistamisen avulla yritys kykenee tunnista-

maan paremmin, millaisia tarpeita resurssien riittävyyteen liittyy (Danomah, 2021). 

Joustavuus korostuu erityisesti pienemmissä yrityksissä, joiden tyypillisenä piirteenä on 

kiinteiden kustannusten suuri suhteellinen osuus yrityksen kokonaiskustannuksiin nähden 

(Needy et al. 2003). Ulkoistamisen avulla yritykset voivat realisoida aikaisemmin sisäiseen 

tekemiseen sitoutuneita kiinteitä kustannuksia, kuten laitteiden ja ohjelmistojen kustannuk-

sia, sekä vähentää tulevien tutkimus- ja kehitysinvestointien tarvetta (Dražić et al. 2015). 

Tällöin yritys kykenee vastaamaan paremmin ympärillä olevaan dynaamiseen ympäristöön 

ja tässä tapahtuviin markkinamuutoksiin, joihin sopeutuminen on välttämätöntä kilpailuky-

vyn näkökulmasta (Dražić et al. 2015). Ulkoistamisen avulla yritys voi reagoida esimerkiksi 

tuotekysynnässä tai vallitsevassa teknologiassa tapahtuviin olosuhteiden muutoksiin (Har-

land et al. 2005).  

Ulkoistamisella voidaan luoda myös parempaa kontrollia yrityksen kustannusrakenteeseen. 

Ulkoistamisen myötä osa kiinteistä kuluista muuttuu muuttuviksi ja yritykset eivät joudu 

sitoutumaan vaikeasti sopeutuviin kustannuksiin (Kauppinen et al. 2002). Korkean kysyn-

nän aikoina yritys voi ulkoistamisen avulla kasvattaa kapasiteettia ja välttää tätä kautta ka-

pasiteetin pullonkaulat, kun hiljaisempina aikoina mahdollisuutena on vähentää ostoja ja 

välttyä resurssien vajaakäytöltä (Jennings, 2002). Täten tilanteessa, jossa yrityksen myynti 

on kausiluonteista ja suhdannevaihtelut isoja, tarjoaa ulkoistaminen joustavan tavan sopeut-

taa kapasiteettia kysynnän mukaiseksi. Lisäksi ulkoistaminen lisää työnantajan joustavuutta 
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hankkia henkilöstöresurssia yritykseen silloin, kun tälle on todella tarvetta, ja vain niin pit-

käksi aikaa, kun tarvetta kestää (Jiang et al 2006; Kremic et al 2006).  

Ulkoistaminen tarjoaa yrityksille myös pääsyn uusimpiin teknologioihin sekä ulkopuolisten 

asiantuntijoiden kokemukseen ja tietotaitoon (Dražić et al. 2015). Ulkoistamisen avulla on 

mahdollista saada käyttöön pätevöitynyttä ja tehtävään erikoistunutta henkilöstöä ilman, että 

yritysten tarvitsee itse palkata tai kouluttaa heitä (Lele, 2018).  

3.3  Ulkoistamispäätöksenteossa huomioitavat osa-alueet 

Kustannussäästöjen tavoittelu johtaa usein huonoihin ulkoistamispäätöksiin, mikäli se teh-

dään ilman strategista suunnittelua (Chalos, 1995). Ulkoistuksia ei tulisi tehdä pelkkien kus-

tannussäästöjen tavoittelun takia, vaan päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon ennen kaikkea 

organisaation pitkänajan kilpailuetu ja tähän vaikuttavat tekijät, joita ovat sisäiset kyvyk-

kyydet, kustannukset, teknologia ja tarjolla olevien toimittajien markkinat (Jennings, 2002). 

Ulkoistamisen onnistumisen näkökulmalta olisi keskeistä tunnistaa ne avaintoiminnot, jotka 

luovat yritykselle arvoa ja muodostavat liiketoiminnalle perustan (Dražić et al. 2015). 

McIvorin (et al. 1997) mukaan on tyypillistä, että yritykset tekevät vääriä ulkoistamispää-

töksiä, koska yrityksissä ei osata tunnistaa kyvykkyyksiä, jotka tulisi säilyttää yrityksen si-

sällä. Ulkoistamisen myötä yrityksessä tehtävän työn määrä vähenee, jonka seurauksena 

myös yrityksessä tapahtuva oppiminen ja sisäiset kyvykkyydet vähentyvät (Inkiläinen, 

2009). Koska ulkoistaminen ei edistä organisaation sisällä olevien kyvykkyyksien kehitty-

mistä, voi väärien toimintojen ulkoistaminen luoda aukkoja organisaation oppimisessa ja 

kehityksessä, ja olla esteenä tulevien mahdollisuuksien hyödyntämisessä (Kremic, 2006). 

Ulkoistaminen voi johtaa sisäisten synergioiden katoamiseen korkean teknologian aloilla, ja 

siten heikentää muiden toimintojen tuottavuutta tai tehokkuutta (Quinn & Hilmer, 1994).  

Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi on kriittistä ymmärtää, mitkä toiminnot kannattaa ul-

koistaa ja mitkä tehdä itse yrityksen sisällä. Kun arvioidaan päätöstä ulkoistamisen ja itse 

tekemisen välillä, on syytä pohtia, kuinka kriittinen toiminto on yrityksen kilpailukyvylle ja 

kuinka lähellä se on ydinosaamista. Yrityksen tulee tarkastella tuotantoketjua vaiheittain ja 

tehdä päätös ulkoistamisen ja itse tekemisen välillä tapauskohtaisesti (Pajarinen, 2001).  

Lähtökohtaisesti kaikki kilpailukyvylle kriittiset toiminnot tulisi pyrkiä säilyttämään 
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yrityksen sisällä ja näiden toimintojen ulkoistamista tulisi välttää riippumatta siitä, onko toi-

minto lähellä yrityksen ydinosaamista vai ei (McIvor, 2008). Jos kyseessä on kilpailukyvyn 

kannalta kriittinen toiminto, joka ei varsinaisesti ole yrityksen ydinosaamisalueella, tulee 

yrityksen arvioida kilpailijoiden olemassa olevaa etumatkaa toiminnon suorittamisessa. Mi-

käli kilpailijoiden etumatka on mahdollista kuroa umpeen, kannattaa toiminto säilyttää yri-

tyksen sisällä ja panostaa sen kehittämiseen. Vastaavasti jos kilpailijoiden etumatka on liian 

merkittävä ja sen kurominen edellyttäisi kalliita investointeja, on kannattavampaa ulkoistaa 

kyseinen toiminto. (McIvor, 2008) 

Toiminnot, jotka ovat kilpailukyvyn kannalta vähemmän kriittisiä ja kaukana ydinosaami-

sesta, tulisi ulkoistaa yrityksen ulkopuolelle (katso kappale 3.2). Mikäli toiminto on lähellä 

yrityksen ydinosaamista, mutta ei ole varsinaisesti kriittinen yrityksen kilpailukyvylle, tulisi 

toiminto lähtökohtaisesti ulkoistaa, jos sopiva toimittaja on saatavilla. (McIvor, 2008) 

Vaikka tällaisessa tilanteessa itse tekeminen olisi kustannustehokkain vaihtoehto, voi ulkois-

taminen olla perusteltu vaihtoehto strategisessa mielessä tuotannollista valmistusta tekevälle 

yritykselle, jos ulkoistaminen tukee yrityksen ydintoimintoja ja ulkoistamisella saadaan luo-

tua lisäarvoa yrityksen liiketoimintaan (McIvor et al. 1997). Tällöin yritys kykenee parem-

min keskittymään kilpailukyvyn kannalta kriittisiin toimintoihin. 

Ulkoistaminen luo sekä mahdollisuuksia että riskejä toiminnon laadun osalta. Ulkoistamisen 

avulla yrityksen on mahdollista hyödyntää toimintoon erikoistuneita toimittajia ja näiden 

käytössä olevia mittakaavaetuja, laajaa kokemus- ja osaamispohjaa sekä mittavia investoin-

teja toiminnon tuottamisessa (Quinn & Hilmer, 1994). Kuitenkin ulkopuolella toteutettua 

toimintoa on tarkkailtava laadun osalta ja puutteet tämän seurannassa voivat johtaa laadun 

heikkenemiseen (Jennings, 2002).  Laadun heikkeneminen voi näyttäytyä esimerkiksi val-

mistuksen läpimeno- ja toimitusajoissa, tarkkuudessa tai asiakkaiden tarpeisiin sopeutumi-

sessa (Bengtsson et al. 2008). Mikäli organisaatio on tunnettu yleisesti sen korkeasta laatu-

tasosta, tulee ulkoistamispäätöksenteossa erityisesti huomioida laadun mahdollinen heikke-

neminen (Kremic, 2006).  

Ulkoistaminen tarjoaa yrityksille myös pääsyn uusimpiin teknologioihin sekä ulkopuolisten 

asiantuntijoiden kokemukseen ja tietotaitoon (Dražić et al. 2015). Teknologisista tekijöistä 

on tullut tärkeä osa ulkoistamisesta saatavista eduista viimeisten vuosikymmenten aikana, 

sillä yritysten kilpailukyvyn tavoittelun kannalta on keskeistä, että ne kykenevät integroitu-

maan nopeasti uusiin teknologioihin (Danomah, 2021). Yrityksen kehittäminen ja 
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kilpailuedun ylläpitäminen vaativat asianmukaisten teknologioiden saavutettavuutta ja usein 

myös kykyä hyötyä tai johtaa tiettyjen avainteknologioiden kehittämistä. Kuitenkin tekno-

logian kehittäminen on yleensä kallista, jonka vuoksi yrityksien tulisi harkita tarkasti mitkä 

teknologiat todella tukevat kilpailuedun saavuttamista.  Ulkoistamisen avulla yrityksen on 

mahdollista luoda laaja ja tiivis yhteistyökumppaniverkosto, jonka kautta yritys voi hyödyn-

tää ulkopuolella olevia investointeja, teknologioita ja toimialan vaatimuksiin erikoistunutta 

asiantuntemusta (Quinn & Hilmer, 1994). Ulkoistamisen avulla yrityksien on mahdollista 

saada käyttöönsä pätevöitynyttä ja tehtävään erikoistunutta henkilöstöä ilman, että yritysten 

tarvitsee itse palkata tai kouluttaa heitä (Lele, 2018). Näiden hankkiminen yrityksen sisälle 

ilman ulkoistamista voisi olla useissa tapauksissa joko liian kallista tai hankalaa. 

Toimittajien tarjonnassa olevat erityispiirteet määrittävät osaltaan ulkoistamisen päätöksen-

tekoa ja sen houkuttelevuutta (Jennings, 2002). Esimerkiksi päätymällä tilanteeseen, jossa 

tarjolla olevien toimittajien määrä on rajallinen ja yksittäisen toimittajan valta on suuri, tulisi 

ulkoistajan harkita toiminnon kotiuttamista takaisin yrityksen sisälle riippumatta ulkoista-

missopimuksen luonteesta (Kotlarsky & Bognar, 2012). Jos tarjolla olevat toimittajien mark-

kinat olisivat täysin luotettavia ja tehokkaita, rationaalisesti käyttäytyvän yrityksen kannat-

taisi ulkoistaa kaikki toiminnot, jotka eivät tuota sille uniikkia kilpailuetua. Kuitenkin käy-

tännön lähtökohtana on tilanne, jossa markkinat eivät toimi täydellisesti, vaan ne tuovat mu-

kanaan riskejä. Nämä riskit voivat liittyä niin hintaan, laatuun, toimitusaikaan tai muihin 

keskeisiin ehtoihin. Lisäksi ulkoistaminen tuo mukanaan tapauskohtaisia transaktiokustan-

nuksia toimittajiin liittyvän etsimisen, sopimisen, kontrolloinnin ja uudelleen sopimisen 

muodossa. (Quinn & Hilmer, 1994) Riskit ja mahdolliset transaktiokustannukset on syytä 

huomioida ulkoistamispäätöstä tehtäessä.  

3.4  Kustannuslaskennan rooli ulkoistamisessa 

Minimoidakseen operatiivisia kustannuksiaan useimmat yritykset pyrkivät ulkoistamaan joi-

tain osia niiden prosesseista organisaation ulkopuolisille toimijoille, joilla on käytössään eri-

tyisosaamista tai resursseja, jotka mahdollistavat tehokkaamman toiminnan (Danomah, 

2021). Kustannuslaskennan keskeisenä tehtävänä on tuottaa tietoa erilaisiin päätöksenteko-

tilanteisiin (Vehmanen & Koskinen, 1998), joihin myös ulkoistamispäätökset kuuluvat. Tar-

kan kustannustiedon tunnistaminen on keskeisessä asemassa ulkoistamispäätöksen kannalta, 
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sillä päätös ulkoistamisen ja sisäisen tekemisen välillä tulisi pohjautua riittävän tarkan kus-

tannustiedon vertailuun (Cyplik & Uberman, 2017). Tätä kautta ulkoistamispäätöksen kan-

nalta yhtenä keskeisenä askeleena on arvioida mitä itse tekeminen tai vaihtoehtoinen ulkois-

taminen kustantavat toisiinsa nähden (McIvor et al. 1997).  

Mikäli kustannuslaskenta kykenee tuottamaan tarkkaa tuotekohtaista tietoa yksittäisistä toi-

minnoista, on kustannuslaskennalla mahdollista johtaa ja kehittää yrityksessä olevia proses-

seja ja toimintoja. Vastaavasti tilanteet, joissa kustannuslaskentajärjestelmät eivät kykene 

kuvaamaan riittävän tarkasti tuotteiden resurssien kulutusta voivat johtaa siihen, että joh-

dossa tehdään vääriä päätöksiä, jotka eivät tue tavoitteita. Jopa vaatimattomatkin virheet 

tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa voivat johtaa pahimmillaan virheelliseen päätöksen-

tekoon (Shea et al. 2018). Ulkoistamisen tapauksessa mahdollisena riskinä on, että yritys 

ulkoistaa toimintoja, joiden tekemisessä yrityksellä itsellään on parempi kilpailukyky kuin 

tarjolla olevilla toimittajamarkkinoilla. Tätä kautta yrityksen kilpailukyky tulisi heikkene-

mään ulkoistamisen seurauksena. Jotta yrityksessä kyetään tunnistamaan, mitkä toiminnot 

yritys itse kykenee tekemään tehokkaasti ja mitkä toiminnot ovat nykyisellään tehottomia, 

tulee tuotekohtaisen kustannuslaskennan olla yrityksessä tarkalla tasolla. 

Toimintolaskenta on vakiintunut menetelmä kustannuksien vertailussa, kun kyseessä on itse 

tekemisen ja ulkoistamisen välinen päätöksenteko. Swensonin haastattelemista tuotannolli-

sista yrityksistä jopa 92 % prosenttia hyödyntävät toimintolaskennasta saatavia tietoja kai-

kista useimmiten tuotantoprosessien kehittämiseen ja näitä koskeviin päätöksiin (Swenson, 

1995). Toimintolaskenta on nähty erittäin hyödyllisenä menetelmänä ulkoistusvaihtoehtojen 

arvioimisessa, sillä sen avulla kyetään tunnistamaan sisäisten prosessien kustannukset ja ver-

tailemaan tehokkaasti ulkopuolisten toimittajien kustannustasoa itse tekemiseen (Cyplik & 

Uberman, 2017). 

Toimintolaskentaa tukevissa tutkimuksissa menetelmä nähdään välttämättömänä yleiskus-

tannusten tarkan allokoinnin vuoksi, mutta yhtä lailla tehokkaana tapana kehittää yrityksen 

sisäisiä prosesseja kustannustehokkaaksi (Swenson, 1995). Pelkän resurssien kulumisen si-

jaan toimintolaskennan fokuksena on tarkastella myös prosessien ja toimintojen tuotoksia, 

joiden avulla kyetään ymmärtämään organisaation kustannusrakennetta kokonaisuutena 

(Kaličanin & Knežević, 2013). Prosessien hallinta onkin nähty keskeisenä tekijänä yrityksen 

kilpailukyvylle, kannattavuudelle tai menestykselle (Bharara & Lee, 1996). Menestyminen 

nykypäivän liike-elämässä edellyttää, että yritys kykenee tuottamaan sen ydin- ja 
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sivutoiminnot kilpailijoitaan tehokkaammin (Kalicanin & Knezevic, 2013). Tarkka kustan-

nuslaskenta tarjoaakin organisaatiolle mahdollisuuden tunnistaa kannattamattomasti tai te-

hottomasti hoidetut toiminnot, joita olisi mahdollista kehittää esimerkiksi ulkoistamisen 

avulla. Kun sisäisten toimintojen ja prosessien kustannukset tiedetään, on yrityksellä mah-

dollisuus tunnistaa kilpailukyvyn kannalta keskeiset kehityskohteet. 

Prosessihallinnan saavuttamiseksi toimintolaskenta on varteenotettava työkalu tarkan tuote-

kohtaisen kustannuslaskennan takia. Toimintolaskenta tarjoaa yrityksen johdolle työkalun 

tunnistaa toiminnot, jotka ovat liiketoiminnan kannalta lisäarvoa tuottavia. Lisäarvoa pro-

sessille tuottavat toiminnot ovat sellaisia, jotka vastaavat asiakkaiden laatuvaatimuksia ja 

joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan (Mahto & Kumar, 2013). Koska toimintolaskenta 

parantaa yrityksen sisäistä ymmärrystä kaikista liiketoimintaan liittyvistä prosesseista, kye-

tään sen avulla tunnistamaan arvoketjussa olevat toiminnot, joita yrityksen tulisi lisätä, vä-

hentää tai leikata kokonaan pois (Kalicanin & Knezevic, 2013). 
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4  Empiirinen tutkimus 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään tämän tutkimuksen empiriaa, joka alkaa kohdeyrityksen 

esittelyllä. Tämän jälkeen tarkastelu siirtyy kohdeyrityksen ulkoistamiseen ja tähän liitty-

vään päätöksentekoon. Tarkoituksena on esitellä, millaisten lähtökohtien pohjalta ulkoista-

mispäätöksiä tehdään kohdeyrityksessä, mitkä asiat vaikuttavat päätöksentekoon ja mikä on 

kustannuslaskennan rooli kohdeyrityksen ulkoistamisen päätöksentekemisessä. 

Seuraavaksi empiriassa esitellään kohdeyrityksen kustannuslaskentaa. Kustannuslaskennan 

empirialla on tarkoitus tuoda esille, minkä takia kustannustiedolla on keskeinen rooli pää-

töksenteossa, kuinka kustannuslaskentamalli on toteutettu ja millaisia ongelmia kustannus-

laskennassa on olemassa kohdeyrityksessä. Empirian lopussa käydään kohdeyritykselle ra-

kennettu aikaperusteinen toimintolaskenta sekä tähän liittyvät työvaiheet ja tulokset.   

Toimintoja, joita kohdeyritys harkitsee ulkoistettavaksi, on useampia, mutta tämän tutki-

muksen empirian näkökulmasta tarkastelu kohdistuu erityisesti laserleikkauksen toimintoon. 

Empiriassa käytettävää kustannusdataa ei esitetä euromääräisesti, jonka myötä kohdeyrityk-

sen tarkkoja tuotannollisia kustannuksia tai katteita ei tulla paljastamaan. Nämä tiedot on 

haluttu pitää salattuina kohdeyrityksen johdon toiveesta. Kuitenkin tutkimuksen tulokset ja 

johtopäätökset tulevat perustumaan todellisiin kustannuksiin ja ulkoistamispäätöksen osalta 

tehtävät johtopäätökset perustuvat yrityksen konkreettisiin numeroihin.  

4.1  Aineiston kerääminen ja analysointi 

Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty useista eri lähteistä. Aineiston keräämisessä on 

hyödynnetty kohdeyrityksessä tehtyjä haastatteluita, toiminnanohjausjärjestelmästä saatuja 

kustannuslaskentatietoja sekä tutkijan aikaisempaa työkokemuksesta ja omakohtaisia koke-

muksia kohdeyrityksen toimintaan liittyen.  

Kohdeyrityksen nykyinen kustannuslaskentamalli toimii toiminnanohjausjärjestelmän, Le-

monsoftin kautta. Järjestelmästä saatavia tietoja on hyödynnetty laajasti empirian aineiston 

keräämisessä sekä nykyisen kustannuslaskentamallin ymmärtämisessä. Toiminnanohjaus-

järjestelmä pitää sisällään paljon kustannuslaskennan kannalta keskeistä tietoa, kuten 
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tuotteiden kustannusrakenteita, omakustannusarvoja sekä tuotantoon että talouteen liittyviä 

tietoja. Lisäksi toiminnanohjausjärjestelmä kerää tietoa valmistuvien tuotteiden määristä 

sekä näiden valmistuksiin käytetyistä työajoista tuotekohtaisella tasolla. Näiden tietojen va-

raan rakennetaan TDABC-mallia noudatteleva vaihtoehtoinen laskentamalli. Uudesta las-

kentamallista saatua tietoa vertaillaan kohdeyrityksen alkuperäiseen kustannuslaskentaan.  

Kohdeyrityksen nykyisen kustannuslaskennan esittelyssä on hyödynnetty tämän tutkimuk-

sen tekijän aiempaa tietotaitoa ja kokemuksia kohdeyrityksen kustannuslaskennan järjestä-

misestä. Useat kohdeyrityksen kustannuslaskentaan liittyvät asiat ovat tutkimuksen tekijälle 

entuudestaan tiedossa olevia henkilökohtaisen työkokemuksen kautta, jota on kertynyt yh-

teensä kolme vuotta kohdeyrityksen talousosastolla, pääosin controllerin tehtävistä. Cont-

rollerin työtehtävät ovat sisältäneet erinäisiä selvityksiä yrityksen tuotekohtaisesta kustan-

nuslaskennasta, katteista sekä näiden määrittelyyn liittyvistä ongelmista. Tätä kautta koh-

deyrityksen kustannuslaskentajärjestelmän periaatteet ja siinä olevat ongelmat ovat entuu-

destaan tuttuja tutkimuksen tekijälle.  

Tutkijan itse tekemiä havaintoja kohdeyrityksen kustannuslaskennasta on täydennetty epä-

muodollisilla keskusteluilla yrityksen toimitusjohtajan kanssa. Määrällisesti näitä keskuste-

luja on ollut useita ja niitä on käyty tasaisesti viimeisen kolmen vuoden aikana, kun tutki-

muksen tekijä on ollut työsuhteessa kohdeyrityksessä. Näissä keskusteluissa aiheet ovat si-

vunneet toistuvasti kohdeyrityksen kustannuslaskentaa. 

Kohdeyrityksen ulkoistamiseen liittyviä käytäntöjä on selvitetty myös sisäisten haastattelui-

den pohjalta. Muodollisia haastatteluita järjestettiin yksi, joka toteutettiin ryhmähaastatte-

luna. Tämän ryhmähaastattelun haastattelurunko on nähtävissä tutkimuksen lopussa ole-

vassa liitteessä. Kyseiseen haastatteluun osallistui kohdeyrityksen tuotantojohtaja ja hankin-

tapäällikkö. Haastattelu kesti ajallisesti noin kaksi tuntia ja se käsitteli pääasiassa kohdeyri-

tyksen ulkoistamiskäytäntöjä sekä kustannuslaskennan merkitystä osana ulkoistamispäätök-

sentekoa. Ryhmähaastattelun pohjalta tarkoituksena oli luoda ymmärrys siitä, millainen koh-

deyrityksen ulkoistamiseen liittyvä päätöksentekoprosessi on, mitä asioita päätöksenteossa 

huomioidaan, mikä on kustannuslaskennan merkitys osana ulkoistamispäätöksentekoa ja 

kuinka mahdolliset epävarmuudet kustannuslaskennassa heijastuvat päätöksentekemiseen.  

Muodollisen ryhmähaastattelun ohella ulkoistamisen aiheesta on käyty myös useita epämuo-

dollisia keskusteluja ryhmähaastattelussa olleiden henkilöiden kanssa, mutta myös yrityksen 
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toimitusjohtajan kanssa. Ulkoistamisen aiheisiin liittyneet epämuodolliset keskustelut ovat 

ajallisesti tapahtuneet ryhmähaastattelun jälkeen. Näillä keskusteluilla on pyritty täydentä-

mään ryhmähaastattelusta saatuja havaintoja.  

Ryhmähaastattelussa käytyä keskustelua ei ole varsinaisesti nauhoitettu eikä litteroitu, mutta 

haastattelusta saadut tulokset on kirjattu ylös keskeisten havaintojen osalta. Myös epämuo-

dollisien haastatteluiden keskeisiä kohtia on dokumentoitu keskustelujen jälkeen oleellisten 

kohtien osalta. Nämä tutkimuksen empiriassa kerätyt aineistot on jälkikäteen analysoitu ja 

tulkittu. Tulkinnassa on hyödynnetty synteesiä, jonka avulla on kasattu yhteen kohdeyrityk-

sen ryhmähaastattelusta ja täydentävistä epämuodollisista haastatteluista saadut havainnot ja 

loppupäätelmissä nämä on yhdistetty aikaisempien tutkimuksien tuloksiin.  

4.2  Kohdeyrityksen esittely 

Tutkimuksen empiria toteutetaan yhteistyössä leppävirtalaisen Gebwell Oy:n kanssa. Geb-

well on kiinteistöjen lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin erikoistunut yritys, joka toimii niin 

kotimaan kuin Euroopan markkinoilla. Kokoluokaltaan Gebwell Oy on keskisuuri yritys, 

jonka liiketoiminta on kasvanut useina peräkkäisinä vuosina. Vuonna 2020 konsernin liike-

vaihto oli noin 36 miljoonaa euroa ja henkilöstöä yrityksessä työskenteli 157.  

Kohdeyrityksen Suomeen myytävät tuotteet on valmistettu kotimaassa, yrityksen omissa 

tuotantotiloissa, Leppävirralla. Suomessa tehtaita on yhteensä neljä, jonka lisäksi yrityksellä 

on tuotantoa myös Puolassa. Lähtökohtaisesti kaikki Suomeen tai Pohjoismaihin toimitetta-

vat tilaukset valmistetaan yrityksen omassa tuotannossa Suomen tehtaissa ja Puolan tehdas 

palvelee pitkälti vain Puolan ja sitä ympäröivien maiden markkinoita. Tämän tutkimuksen 

empiria keskittyy nimenomaisesti vain yhteen Gebwellin tehtaista.   

Yrityksen pääasialliset tuotteet ovat kaukolämpöverkonliittymiseen sekä maalämmön hyö-

dyntämiseen tarvittavia laitteistoja. Näiden lisäksi yrityksessä valmistetaan Pivasetin tuote-

merkillä tunnettuja alkusammutustuotteita. Yrityksen valmistamien tuotteiden repertuaari on 

varsin laaja, jonka lisäksi merkittävä osa tuotteista on tapauskohtaisesti räätälöityjä. Tämän 

seurauksena eri tuotteiden ja tuoteryhmien kannattavuuksien tunteminen korostuu yrityksen 

liiketoiminnassa ja sen kehittämisessä.  
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Kohdeyrityksen päätöksenteon kannalta kustannuslaskenta on keskeisessä asemassa. Liit-

tyipä päätös tuotannon tehostamiseen, tuotekohtaisiin kannattavuuksiin, uuden tuotantoko-

neen tai rakennuksen investointiin, johdolla tulee olla riittävä käsitys nykyisistä kustannuk-

sista. Jos yrityksen sisäinen kustannuslaskenta ei kykene tuottamaan tarpeeksi tarkkaa tietoa, 

on mahdollisena uhkakuvana, että yrityksen johto tekee edellä mainittuja päätöksiä väärän 

tiedon pohjalta. Tässä tutkimuksessa kustannuslaskennan merkitys nousee esille eritoten 

tuotannollisten toimintojen ulkoistamiseen liittyvässä päätöksenteossa. 

4.3  Kohdeyrityksen lähtökohdat tutkimukseen 

Toimitusjohtajan kanssa käytyjen epämuodollisten keskustelujen perusteella on käynyt ilmi, 

että kohdeyritys on ongelmatilanteessa, jossa yrityksellä on akuutti tarve ulkoistaa osa sen 

tuotannollisista toiminnoistaan. Syyt ulkoistamistarpeelle johtuvat pääasiassa tuotannollis-

ten resurssien niukkuudesta, mitä on esiintynyt esimerkiksi pätevöityneen työvoiman rekry-

toimisessa tai toimitilojen riittävyydessä. Mikäli yrityksen liiketoiminta jatkaa kasvuaan sa-

mana kuin se on ollut viimeiset kaksi vuotta, on mahdollista, että yrityksen tuotannolliset 

resurssipuutteet tulevat muodostamaan pullonkauloja liiketoiminnan kehittymiselle. Ulkois-

tamalla tuotannollisia toimintoja yrityksen ulkopuolelle yritys kykenisi keskittämään käy-

tössä olevat resurssit aiempaa vahvemmin liiketoiminnan kannalta keskeisille ydintoimin-

noilleen. Tätä kautta ulkoistaminen nähdään välttämättömänä toimenpiteenä. 

Ryhmähaastattelun keskustelun perusteella kohdeyrityksen näkökulmasta ulkoistusta harki-

taan tuotannollisiin toimintoihin, jotka eivät ole yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittisiä. 

Yrityksen pitkäaikaisen kilpailukyvyn ja arvon luonnin kannalta keskeiset toiminnot tullaan 

säilyttämään jatkossakin yrityksen sisällä. Kohdeyrityksen osalta nämä ydintoiminnot ovat 

hyvin tunnistettuja, ja lähtökohtana on, että kyseisiä toimintoja ei ole aikomuksena ulkoistaa. 

Vastaavasti tuotannolliset sivutoiminnot, jotka eivät ole lopputuotteen kilpailukyvyn kan-

nalta kovin keskeisessä asemassa, on tarkoitus ulkoistaa tietyiltä osin.  

Yrityksen tuotannonjohtaja toi ilmi ryhmähaastattelun aikana, että ulkoistaminen on verrat-

tain uusi ilmiö kohdeyritykselle. Aikaisemmin yrityksen tahtotilana on ollut tehdä mahdol-

lisimman paljon sisäisesti, jonka takia tuotannon ulkoistuksia ei ole tehty muutamia poik-

keuksia lukuun ottamatta. Näissä tapauksissa lähtökohtina on ollut, että jokin tuotannollinen 

kone on yllättäen joko hajonnut tai oman tuotannon kapasiteetti ei ole kyennyt vastaamaan 
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hetkittäiseen kysyntäpiikkiin, jolloin ulkoistaminen on ollut väistämätöntä, jotta asiakkaille 

on kyetty toimittamaan tuotteita sovituissa aikatauluissa.  

Ryhmähaastattelussa kävi ilmi, että kohdeyritykseen ei ole tähän saakka muodostunut va-

kiintunutta ulkoistamisen prosessia, jonka takia ulkoistamiseen liittyvät toimintatavat ja käy-

tännöt hakevat vielä varsinaista muotoaan. Tämä johtuu pitkälti siitä, että aiemmat ulkoista-

mispäätökset on jouduttu tekemään äkillisen kiireen pakottamina, jonka myötä ne ovat olleet 

tapauskohtaisesti toteutettuja, ilman selvää proseduuria. Kuitenkin kohdeyrityksen nykyi-

senä tahtotilana olisi kehittää ulkoistamisen käytäntöjä siihen suuntaan, että ulkoistamispro-

sessi kyettäisiin viemään hallitusti alusta loppuun saakka.  

Osana hallittua ulkoistamisprosessia kohdeyrityksessä halutaan huomioida kaikki keskeiset 

ulkoistamispäätökseen vaikuttavat tekijät. Kohdeyrityksen ulkoistamispäätöksessä huomi-

oitavat asiat liittyvät ulkoistamisen strategiseen näkökulmaan, toiminnon kustannuksiin sekä 

riskeihin. Koska aiemmat ulkoistamispäätökset on tehty pitkälti operatiivisten tarpeiden pa-

kottamina, ei ulkoistuksien taustalla ole ollut sen enempää kustannussäästöjen tekeminen 

kuin strategiset lähtökohdat. Kuitenkin jatkossa kohdeyrityksen ulkoistamispäätöksissä ha-

lutaan painottaa strategista puolta aiempaa vahvemmin. Kohdeyrityksen strategisen ulkois-

tamisen keskeisenä ajatuksena on pyrkimys kohdistaa käytössä olevat resurssit kilpailuedun 

ja strategisten tavoitteiden kannalta keskeisille toiminnoille.   

Ulkoistamalla tuotannon sivutoimintoja yrityksellä olisi mahdollisuus vapauttaa toimintoi-

hin sitoutuneita resursseja niin henkilöstön kuin tuotantotilojen osalta liiketoiminnan kan-

nalta keskeisille toiminnoille. Täten ulkoistamisella pyrittäisiin varmistamaan, että ydintoi-

minnoilla käytössä olevat resurssit riittävät myös jatkossa ja mahdollisia tuotannollisia pul-

lonkauloja ei pääse syntymään tilanteessa, jossa yrityksen liiketoiminta kasvaa voimakkaasti 

ja lisäresurssien hankkiminen ei ole mahdollista lyhyellä aikavälillä. Näin käytössä olevat 

niukat henkilöstöresurssit ja tuotantotilat saataisiin mahdollisimman tuottavalle käytölle 

sekä palvelemaan ydinliiketoimintaa mahdollisimman hyvin. 

Johdossa nähdään, että ulkoistamisen avulla yrityksen olisi mahdollista parantaa myös sen 

reagointikykyä. Tämä näkyy esimerkiksi tilanteissa, joissa kysyntä kasvaa äkisti ja tuotan-

non volyymeja on kyettävä kasvattamaan hyvinkin nopeasti. Vähentämällä yrityksessä teh-

tävien toimintojen määrää kyetään keskittymään aiempaa vahvemmin ydintoimintoihin. 

Käytännössä tämä voi näkyä siinä, että tuotannon esimiehet voivat käyttää aikaansa aiempaa 
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enemmän oleellisimpien asioiden hoitamiseen. Yrityksen sisällä tehtävien toimintojen mää-

rän vähentäminen osaltaan keventää organisaatiorakennetta ja antaisi aiempaa enemmän 

mahdollisuuksia reagoida liiketoiminnan muutoksiin, esimerkiksi investoimalla ydinliike-

toimintaa tukeviin teknologioihin, osaamiseen, koneisiin ja kalustoon.  

Kohdeyrityksen tuotannon toimintojen suorittamisista useimmat edellyttävät kalliiden ko-

neiden ja kaluston hankkimista. Nämä sitovat isoja määriä käyttöpääomia. Ulkoistamalla 

toimintoja yrityksen ulkopuolelle kohdeyrityksen olisi mahdollista vapauttaa rajallisia pää-

omia aiempaa enemmän ydintoimintoihin ja tätä kautta luoda joustovaraa ydintoimintoihin 

liittyvissä investoinneissa. 

Mahdollisuus ulkoistaa koneintensiivisiä toimintoja yrityksen ulkopuolelle mahdollistaisi 

myös sen, että kohdeyritys olisi aiempaa paremmin suojassa koneiden vajaakäytön riskiltä. 

Tämä on keskeinen asia kohdeyritykselle, sillä sen tuotannollinen aktiivisuus on jossain 

määrin kausiluonteista ja tuotannon kuormitus vaihtelee vuoden sisällä. Mikäli paljon pää-

omaa sitovan koneen käyttöasteessa tapahtuisi merkittäviä vaihteluita vuoden sisällä, olisi 

tämä tekijä, joka mahdollisesti puoltaa toiminnon ulkoistamista kohdeyrityksessä. Tämän 

tyyppisen toiminnon hankkiminen yrityksen ulkopuolelta mahdollistaisi sen, että yritys ei 

olisi samalla tavalla alttiina tuotannon kysynnän vaihteluille ja riskit kapasiteetin vajaakäy-

töstä olisi jaettuna toimittajan kanssa. 

Kohdeyrityksen ulkoistamispäätöksissä tullaan huomioimaan myös riskit, jotka liittyvät toi-

minnon itse tekemiseen ja ulkoistamiseen. Itse tekemisen riskeihin kuuluvat edellä mainitut 

kysyntävaihtelut, kapasiteetin vajaakäyttö sekä konerikoista aiheutuvat mahdolliset toimi-

tusongelmat. Ulkoistamiseen liittyviksi riskeiksi nähdään tilanteet, joissa toimittajalla olisi 

liian vahva neuvotteluasema suhteessa kohdeyritykseen. Kohdeyrityksen ulkoistamista mää-

rittää linjaus, jossa toiminnon tekemisen ei tulisi olla ikinä vain yhden toimijan varassa. 

Kohdeyrityksessä nähdään, että hyvänä lähtökohtana tulisi olla tilanne, että itse tehtävä toi-

minto olisi mahdollista viedä ulkoistettavaksi ja vastavuoroisesti ulkoistettu toiminto olisi 

mahdollista palauttaa yrityksen sisälle tai viedä toiselle alihankkijalle kohtuullisen nopealla 

aikataululla. Tätä kautta on mahdollista pienentää toimittajariskejä. 

Kohdeyrityksen johdossa ja hankintaosastolla tunnistetaan, että ulkoistamisesta koituu tiet-

tyjä välillisiä kustannuksia, esimerkiksi mahdollisten toimittajien etsimisestä tai koe-erien 

tilaamisesta. Transaktiokustannuksia ei varsinaisesti tarkastella kohdeyrityksessä, mutta 
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lähtökohtaisesti näiden rahallinen arvo on arvioitu kohtuullisen pieneksi kokonaiskuluihin 

nähden. Tämän vuoksi mahdollisia transaktiokustannuksia ei tulla huomioimaan toimintojen 

ulkoistamispäätöksissä.  

Edellä mainittujen strategisten näkökulmien seurauksena kohdeyrityksessä on tehty päätös 

ulkoistaa tietty osa aiemmin yrityksen sisällä tehdyistä toiminnoista yrityksen ulkopuolelle. 

Tätä kautta ulkoistamisen ensisijaiset motiivit ovat strategisella puolella, eikä niinkään suo-

rien kustannussäästöjen tavoittelussa.  

Yrityksen johdolla on listattuna useita eri toimintoja, joiden joukosta ulkoistettavat toimin-

not tullaan valitsemaan. Mahdollisesti ulkoistettavat toiminnot ovat luonteeltaan varsin yk-

sinkertaisia, eikä niiden toteutus edellytä korkeaa osaamista tai teknologian tuntemista. Toi-

mintojen ulkoistaminen ei vaikuta suoranaisesti lopputuotteen teknisiin ominaisuuksiin tai 

laajemmin valmistusprosessiin. Kuitenkaan päätöstä, mitkä toiminnot ulkoistetaan, ei ole 

vielä tehty. 

4.4  Kustannuslaskennan merkitys ulkoistamispäätöksissä 

Vaikka kohdeyrityksen tapauksessa kustannussäästöjen tekeminen ei ole ensisijainen tavoite 

ulkoistamispäätöksien taustalla, on kustannuksilla ja toimivalla kustannuslaskennalla kes-

keinen merkitys sen osalta, mitkä toiminnot yrityksessä tullaan ulkoistamaan. Kohdeyrityk-

sen toimitusjohtajan kanssa käytyjen useiden epämuodollisten keskustelujen perusteella on 

tullut esille, että yrityksen johto on asettanut rajaehdon ulkoistettaville toiminnoille sen 

osalta, että ulkoistaminen ei saisi kustantaa merkittävästi enempää kuin toimintojen toteut-

taminen on maksanut yrityksen omassa tuotannossa. Täten yrityksen tulisi ulkoistaa vain 

niitä toimintoja, jotka eivät vaaranna lopputuotteen kustannusrakenteita. Tällä tavoin yrityk-

sen johdossa halutaan suojella lopputuotteiden kilpailukykyä ja kannattavuutta ulkoistami-

sesta huolimatta. 

Ongelmana on, että kohdeyrityksen kustannuslaskentaan liittyy paljon epävarmuustekijöitä, 

ja yrityksen johdossa ei luoteta nykyiseen kustannuslaskennan tarkkuuteen. Kustannuslas-

kentamallin keskeisenä epävarmuustekijänä on, että tuotannon välilliset yleiskustannukset 

allokoituvat samassa yhteydessä suorien työkustannuksien kanssa. Tuotannon välilliset kus-

tannukset edustavat merkittävää osaa kohdeyrityksen kokonaiskustannuksista, joten 
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kustannuslaskennan kannalta olisi keskeistä, että välilliset kustannukset allokoituisivat mah-

dollisimman tarkasti laskentakohteille. Kuitenkaan nykyinen kustannuslaskenta ei tätä mah-

dollista.  

Kustannuslaskennan nykytilannetta heikentää myös se, että kohdeyrityksen kustannuslas-

kentaa ei ole ylläpidetty viimeisimpien vuosien aikana, vaikka nykyinen kustannuslaskenta-

malli edellyttäisi tätä tehtäväksi säännöllisesti. Esimerkiksi tilanteissa, jossa tuotannon ka-

pasiteetti, käyttöasteet tai kiinteät kustannukset muuttuvat, tulisi kustannuslaskentamallia 

päivittää tilanteen mukaisesti, jotta malli säilyttäisi käyttökelpoisuutensa. Kohdeyrityksessä 

mallin manuaalista ylläpitoa on laiminlyöty, jonka vuoksi yrityksen johdossa on epäilys, että 

nykyinen kustannuslaskentatieto voi olla virheellistä.  

Edellä mainittujen tekijöiden vuoksi on mahdollista, että nykyinen kustannuslaskenta on 

varsin karkealla tasolla. Kohdeyrityksen johdossa ei luoteta kustannuslaskennasta saatuihin 

tuloksiin, joka on vaikeuttanut päätöksentekoa ulkoistettavista toiminnoista. Nykyisen kus-

tannuslaskentamallin puutteiden vuoksi yrityksessä ei ole täyttä ymmärrystä siitä, kuinka 

paljon toiminnot kustantavat yrityksen itse tekeminä. Jotta yrityksen johdon asettama raja-

ehto ulkoistettavien toimintojen valinnassa kyetään huomioimaan, tulisi yrityksellä olla sel-

keämpi ymmärrys sisäisen tekemisen kustannustasosta. 

Mikäli ulkoistamispäätökset tehtäisiin nykyisen kustannuslaskennan pohjalta, olisi mahdol-

lista, että kohdeyritys päätyisi valitsemaan ulkoistettavaksi toiminnot, joiden valmistuksessa 

kohdeyritys on tarjolla olevia toimittajia kustannustehokkaampi. Tämän seurauksena loppu-

tuotteen kokonaiskustannukset tulisivat nousemaan, joka osaltaan heikentäisi lopputuotteen 

hinnoittelumahdollisuuksia sekä kannattavuutta.  

Kustannuslaskentaan liittyvien epätarkkuuksien osalta toisena mahdollisena negatiivisena 

seurauksena on, että kohdeyritys ei kykene tunnistamaan tehottomasti suoritettavia toimin-

toja, joiden kilpailukyvyn parantaminen edellyttäisi kehitystoimenpiteitä. Tällöin tehotto-

masti tehtävät toiminnot jäävät kohdeyrityksen sisälle ja näihin ei mahdollisesti osata kiin-

nittää riittävää huomiota yrityksen johdossa. Mikäli kustannuslaskenta kykenisi tuottamaan 

tarkkaa tuotekohtaista laskentaa, olisi yrityksellä mahdollisuus tunnistaa nykyisin tehotto-

masti toimivat toiminnot ja lähteä tavoittelemaan nykyistä parempaa laatua ja pienempiä 

kustannuksia. Tunnistamalla kannattamattomat tuotteet ja näiden taustalla olevat tehottomat 

prosessit ja toiminnot kohdeyrityksessä voitaisiin hyödyntää ulkoistamista yhtenä työkaluna, 



45 

 

jolla tehottomasti tehtäviin toimintoihin olisi mahdollista saada parannusta. Kuitenkaan ny-

kyinen kustannuslaskenta ei anna kohdeyritykselle tähän mahdollisuuksia, koska sisäisiä 

kustannuksia ei kyetä tunnistamaan tarkasti. 

4.5  Ulkoistettavan toiminnon esittely 

Kuten edellisissä kappaleissa on tuotu esille, kohdeyrityksen ulkoistuspäätökset tehdään 

pääasiassa strategisista lähtökohdista ja kustannusten merkitys korostuu pääasiassa johdon 

asettaman rajaehdon kautta, jonka mukaan ulkoistettavan toiminnon ostaminen ei saisi kus-

tantaa merkittävästi enempää kuin sen itse tekeminen. Toimintoja, joita kohdeyritys harkit-

see ulkoistettavaksi, on useampia, mutta tämän tutkimuksen empirian näkökulmasta tarkas-

telu kohdistuu erityisesti laserleikkauksen toimintoon.  

Laserleikkauksen toiminnosta valmistuu yrityksen muille tuotantolinjoille puolivalmisteita, 

joita yritys jatkojalostaa ja hyödyntää varsinaisissa lopputuotteissaan. Kyseisen toiminnon 

suorittamisessa hyödynnetään kuitulaserkonetta. Vaikka toiminnon suorittaminen edellyttää 

tietyssä määrin ihmistyötä, on toiminnossa käytettävä kone jossain määrin puoliautomati-

soitu.  

Kohdeyrityksen tapauksessa kyseisen koneen käyttöikä on loppumassa. Viimeisimpien vuo-

sien aikana kone on ollut useita kertoja poissa käytöstä teknisten ongelmien takia ja huolto-

kustannukset ovat nousseet merkittäviksi. Teknisten ongelmien seurauksena osa kuitulaserin 

ominaisuuksista ei ole enää käytössä, joka on johtanut siihen, että konetta ei ole kyetty käyt-

tämään kaikissa tilanteissa, joihin sitä on aiemmin hyödynnetty. Tämän seurauksena kohde-

yritys on joutunut hankkimaan laserleikkauksesta valmistuvia leikkeitä ulkopuolisilta toi-

mittajilta jo jonkin aikaa, jota kautta leikkeiden ulkopuolisesta hankinnasta on jo aiempia 

kokemuksia.  

Koska kuitulaserin käyttöikä on lähestymässä loppuaan, on yrityksen tehtävä päätös mah-

dollisen uuden koneinvestoinnin tai toiminnon ulkoistamisen välillä. Toiminnon ulkoistami-

nen olisi kohdeyritykselle houkutteleva vaihtoehto, sillä se vapauttaisi keskeisiä tuotannol-

lisia resursseja, kuten työvoimaa, tuotanto- ja varastotiloja sekä rahallista pääomaa liiketoi-

minnan kannalta keskeisille toiminnoille. Varsinkin rahallisen pääoman sitoutuminen kuitu-

laserin investointiin on keskeisessä asemassa puoltamassa ulkoistamispäätöstä tehtäväksi. 
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Kohdeyrityksessä on arvioitu, että uuteen kuitulaseriin investoiminen tulisi kustantamaan 

noin 300 000 € - 500 000 € hankintamenon, joka olisi merkittävä summa kohdeyrityksen 

mittapuulla.  

Kohdeyrityksen näkökulmasta tuotannollinen toimitusvarmuus on yksi keskeinen asia ul-

koistamispäätöksiä tehtäessä. Investoimalla uuteen kuitulaseriin ja säilyttämällä laserleik-

kaustoiminto yrityksen sisällä, olisi tällä toimella mahdollista varmistua kriittisten osien saa-

tavuudesta myös tilanteissa, joissa toimittajalla ilmaantuisi toimitusongelmia. Uusi konein-

vestointi tarjoaisi kohdeyritykselle laajemman liikkumavaran tuotannollisesti kiireisinä ai-

koina, jolloin toimittajien toimitusvarmuuteen kohdistuu suurimmat riskit. Kuitenkin koh-

deyrityksen aiempien kokemuksien pohjalta yrityksen ulkopuolelta hankittujen leikkeiden 

saatavuudessa ei ole ilmennyt juurikaan toimitusongelmia tai viiveitä, jonka lisäksi koh-

deyrityksellä on mahdollisuus hankkia leikkeitä varastoon jo etukäteen, joka pienentää ris-

kejä ainakin lyhytkestoisissa saatavuusongelmissa. Tätä kautta mahdollisia toimitusongel-

mia ei nähdä käänteentekevänä asiana laserleikkauksen ulkoistamispäätöksen kannalta.  

Koneen teknisten ongelmien ja toiminnon osa-aikaisen ulkoistamisen seurauksena kohdeyri-

tykselle on muodostunut toimiva toimittajien verkosto. Ulkoistuksen kautta ostettavan laa-

dun arvioiminen ja huomattujen virheiden reklamointi toimittajalle ovat olleet kohtuullisen 

vähäisiä laserleikkeiden kohdalla. Aikaisempien ulkoistamiskokemuksien pohjalta on ollut 

havaittavissa, että laserleikkeiden laatu on ollut joissakin tilanteissa jopa parempaa kuin itse 

tehtynä. Vaikka leikkeiden paremmalla laadulla ei ole asiakkaan näkökulmasta kriittistä 

merkitystä, eikä tämä luo mahdollisuuksia erottautua tai saavuttaa kilpailuetua kilpailijoihin 

nähden, on ulkoistamisesta saadut kokemukset laadun osalta ulkoistamista puoltavia.  

Mahdollisia toimittajia on tarjolla laserleikkauksen ulkoistamisen osalta useampia, jonka li-

säksi ulkoistaminen ei edellytä pitkälle menevää ja sitoutumista vaativaa kumppanuutta toi-

mittajan kanssa. Jos ulkoistamisen seurauksena ilmaantuisi yllättäviä ongelmia, esimerkiksi 

laatu- tai toimitusongelmien muodossa, olisi toiminto mahdollista siirtää jollekin toiselle toi-

mittajalle tehtäväksi kohtuullisen nopealla aikataululla. Tätä kautta ulkoistamisesta muodos-

tuva toimittajariski on kohtuullisen pieni kohdeyritykselle laserleikkauksen osalta. 

Edellä ilmaistut lähtökohdat ovat puoltamassa laserleikkauksen ulkoistamista ulkopuoliselle 

toimittajalle tehtäväksi. Kuitenkin kohdeyrityksen johto oli asettanut vaatimuksen, että ul-

koistettavat toiminnot eivät saisi kustantaa merkittävästi enempää kuin itse tehtynä. 
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Laserleikkauksen osalta ulkoistamisen kustannuksia on helppo todentaa, sillä kohdeyritys 

on ostanut toimintoa yrityksen ulkopuolelta jo aiemmin, kun yrityksen oma kuitulaserkone 

on ollut poissa käytöstä teknisten ongelmien takia. Vertailemalla toimittajilta tulleita osto-

laskuja ja niissä olevia yksittäisten leikkeiden kustannuksia kohdeyrityksen omiin valmis-

tushintoihin on mahdollista luoda kohtuullisen tarkkaa käsitystä siitä, kuinka ulkoistaminen 

tulisi vaikuttamaan toiminnosta muodostuviin kustannuksiin.  

Myös ulkoistamisesta välillisesti aiheutuvia transaktiokustannuksia on mahdollista arvioida 

aikaisempien kokemuksien pohjalta. Kohdeyrityksen näkökulmasta kuitulaserin ulkoistami-

sen transaktiokustannukset ovat olleet vähäisiä ja niiden vaikutusta ulkoistamispäätökseen 

ei tarvitse korostaa ulkoistamisen kustannuksia arvioitaessa. Lisäksi merkittävä osa transak-

tiokustannuksista on jo toteutunut siinä kohtaa, kun toiminto on ulkoistettu osa-aikaisesti 

konerikkojen seurauksena.  

Kohdeyrityksessä nykyisin käytössä olevan kustannuslaskennan perusteella ulkoistamisen 

kautta muodostuva kustannus vaikuttaisi merkittävästi halvemmalta vaihtoehdolta kuin koh-

deyrityksen itse tekemänä. Laserleikkauksen ulkoistamisen kokonaiskustannukset näyttäy-

tyvät noin 50 % halvemmalta kuin itse tekeminen. Tämän kustannustiedon perusteella ul-

koistaminen vaikuttaa kaikin puolin järkevältä vaihtoehdolta kohdeyrityksen näkökulmasta. 

Ulkopuolelta hankittu leikkeiden laatu on parempaa ja kustannustasoltaan edullisempaa kuin 

itse tehtynä. Lisäksi toiminnon ulkoistaminen palvelee yrityksen strategisia tavoitteita va-

pauttamalla resursseja liiketoiminnan kannalta keskeisille toiminnoille. Tämän tiedon va-

lossa ulkoistaminen vaikuttaa kaikin puolin järkevältä vaihtoehdolta. 

Kuitenkin yrityksen johdossa ollaan skeptisiä nykyisen kustannuslaskennan tuottamiin kus-

tannustietoihin ja niiden tarkkuuksiin. Kustannuslaskennan tarkkuuteen liittyvien epävar-

muustekijöiden takia lopullista ulkoistamispäätöstä ei ole vielä tehty kohdeyrityksessä.  Seu-

raavassa kappaleessa avataan tarkemmin kohdeyrityksen kustannuslaskentaan liittyviä epä-

varmuustekijöitä. 

4.6  Nykyisen kustannuslaskennan toteutus 

Kohdeyrityksen nykyinen kustannuslaskentamalli perustuu standardilaskentaan. Laskenta 

tapahtuu pitkälti yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän sekä sinne taltioitujen 
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tuoterakenteiden, valmistus- ja kustannustietojen pohjalta. Jokaisesta tuotannon valmista-

masta tuotteesta on saatavilla tuotekohtainen kustannuslaskenta, joka määrittää valmistu-

neelle suoritteelle sitoutuneet materiaali- ja työkustannukset.  

Tuotekohtainen kustannuslaskenta perustuu tuoterakenteelle kirjattujen materiaalien ja työ-

vaiheiden kustannuksiin. Tuoterakenne pitää sisällään tuotekohtaiset materiaalit, työvaiheet 

ja näille asetetut standardikustannukset. Kun tuote valmistuu tuotannosta, toiminnanohjaus-

järjestelmä laskee tuoterakenteen pohjalta laskentakohteelle omakustannusarvon, joka pitää 

sisällään valmistuksessa syntyneet materiaali- ja työkustannukset.   

Valmistuneen tuotteen materiaalikustannukset määräytyvät tuoterakenteella olevien materi-

aalien ja komponenttien mukaisesti. Toiminnanohjausjärjestelmä katsoo, mitä kaikkia ma-

teriaaleja tuotteeseen on kaiken kaikkiaan käytetty ja laskee näihin sitoutuneet materiaali-

kustannukset yhteen. Osiin sitoutuneet materiaalikustannukset saadaan lasketuksi, kun yk-

sittäisten osien määrä kerrotaan edellisillä hankintahinnoilla tai omavalmistusarvoilla.  

Edellinen hankintahinta on määritelty viimeisimmällä ostotilauksella olleen yksikköhinnan 

perustella. Edelliset hankintahinnat päivittyvät automaattisesti, kun nimikettä sisältävä osto-

tilaus saavutetaan vastaanotetuksi toiminnanohjausjärjestelmään. Edellinen hankintahinta 

päivittyy myös silloin, kun kyseinen materiaaliosa on yrityksen itse valmistama puolival-

miste, ja tämä kirjautuu valmistetuksi toiminnanohjausjärjestelmässä.  

Tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa käytettävä edellinen hankintahinta pitää sisällään 

myös materiaalin hankintaan liittyviä välillisiä materiaalikustannuksia. Välilliset materiaa-

likustannukset tulevat huomioiduiksi kulukertoimen avulla, joka kerrotaan viimeisimmällä 

ostotilauksella olleen yksikköhinnan kanssa. Kulukertoimella on pyritty huomioimaan tuot-

teissa käytettäviä välittömiä materiaalikustannuksia, kuten pieniä kiinnitysosia tai pakkaus-

materiaaleja sekä ostorahdeista syntyviä välillisiä kustannuksia. Täten tuoterakenteella oleva 

varsinainen hankintahinta eroaa ostotilauksilla olevista edellisistä yksikköhinnoista välillis-

ten materiaalikustannuksien verran.  

Alla olevassa kuviossa (kuvio 5.) on nähtävissä logiikka, jonka pohjalta kohdeyrityksen toi-

minnanohjausjärjestelmä määrittää valmistuneen tuotteen materiaalikustannukset. Kysei-

sessä tuotteessa on käytetty kahta komponenttia (X1 ja X2), joiden omat materiaalikustan-

nukset on laskettu yhteen lopputuotteen materiaalikustannuksissa. 
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Kuvio 5. Kohdeyrityksen materiaalikustannuksien nykyinen määräytyminen 

Laskentakohteen työkustannukset määräytyvät tuotantorakenteelle kirjattujen työvaiheiden 

mukaisesti. Työvaiheita ovat kaikki toiminnot, jotka kohdistuvat suoraan valmistuvaan tuot-

teeseen. Esimerkkejä työvaiheista ovat muun muassa sahaus, hitsaus, laserleikkaus, kokoon-

pano tai sähköistys. Työvaiheet ovat listattuna toiminnanohjausjärjestelmään, jossa ne ovat 

eroteltuina tuotantolajeittain, jolloin nämä eivät mene sekaisin muissa tuotannoissa olevien 

työvaiheiden kanssa. Kun laskentakohteen tuoterakennetta määritellään toiminnanohjausjär-

jestelmässä, lisätään tuotteelle tälle tehtävät konkreettiset työvaiheet. Tuoterakenne voi si-

sältää useita erilaisia työvaihteita, jotka kaikki lasketaan yhteen tuotekohtaisen työkustan-

nuksen saamiseksi. 

Yksittäisen työvaiheen kustannuksiin vaikuttaa useita eri tekijöitä, joita on havainnollistettu 

alla olevassa kuviossa (kuvio 6). Kuten tästä on nähtävissä työkustannuksien määräytyminen 

ei ole niin yksiselitteistä kuin materiaalikustannuksien kohdalla, sillä tähän vaikuttavia teki-

jöitä on useita. 
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Kuvio 6. Kohdeyrityksen työkustannuksien nykyinen määräytyminen 

Yksittäisen työvaiheen kustannus on laskettavissa kertomalla työvaiheeseen käytetty aika 

(tunti / työvaihe) työvaiheen tuntihinnalla (kustannus / työtunti). Työvaiheeseen käytettävä 

aika saadaan jakamalla työvaiheessa käytettävä eräkoko tuotekohtaisella tuntikapasiteetilla 

(kappaletta / työtunti). Tuntikapasiteetti ilmentää sitä, kuinka monta kappaletta työstä val-

mistuu keskimäärin yhden tunnin aikana. Tuntikapasiteetti perustuu tuote- ja työvaihekoh-

taisesti laskettuihin arvioihin. Laskentajärjestelmä kykenee huomioimaan kapasiteetin va-

jaakäytön (käyttöaste %) ja tuotannon suhteellisen tehokkuuden (teho %) tuntikapasiteetin 

määrittelyssä, mutta käyttäjän tulee itse huolehtia prosenttien syöttämisestä ja oikeellisuu-

desta.  

Työvaiheen tuntihinnalla tarkoitetaan yhdestä tunnista muodostuvaa kustannusta, jonka työ-

vaiheen suorittaminen kustantaa täydeltä eräkoolta. Laskentajärjestelmässä työvaiheen tun-

tihinnasta käytetään koneen tuntikustannus tai konetunti termejä, mutta tämä on hieman har-

haanjohtava sanavalinta, sillä tällä voidaan viitata myös pelkästään ihmisen tekemään työ-

hön. Tuntikustannus on työvaihekohtainen, joten tuotteesta riippumatta nimikkeestä yksi 

tunti tiettyä työtä maksaa jokaiselle nimikkeelle saman verran.  
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Järjestelmän ohjeistuksen mukaan työvaiheen tuntihinnassa tulisi huomioida sekä muuttuvat 

että kiinteät tuotannon kustannukset. Jos työvaiheessa on osallisena ihminen, tulee koneen 

tuntihinnan sisältää sekä henkilön tuntikustannuksen että tähän päälle lisättävät tuotannon 

yleiskäyttökustannukset yhden tunnin ajalta. Järjestelmän ohjeissa tuntihinnassa suositellaan 

huomioitavaksi esimerkiksi tuotantotilan vuokrasta ja lämmityksestä syntyviä kustannuksia 

sekä kalliiden koneiden arvon alentumista (Lemonsoft, 2021). Tätä kautta laskentajärjes-

telmä ohjeistaa huomioimaan työkustannuksissa sekä välittömiä että välillisiä kustannuksia.  

Äsken kuvatuilla logiikoilla järjestelmä laskee kustannukset niin materiaaleille kuin työlle, 

jonka jälkeen nämä lasketaan vielä keskenään yhteen. Näiden summasta muodostuu tuotteen 

kokonaiskustannus eli niin sanottu omakustannusarvo. Tämän tutkimuksen näkökulmasta 

omakustannusarvo edustaa kohdeyrityksen itse tekemisen kustannusta, jonka suuruutta ver-

rataan suoraan ulkoistamisen hankintakustannukseen.   

Kaiken kaikkiaan omakustannusarvossa on huomioituna välittömiä ja välillisiä sekä muut-

tuvia että kiinteitä kustannuksia, jotka liittyvät tuotteen valmistukseen. Myynnistä, markki-

noinnista, hallinnosta, rahoituksesta tai tuotekehityksestä ei allokoida kustannuksia mukaan 

omakustannusarvoon, vaan nämä on huomioitu erikseen lopputuotteen myyntihinnoitte-

lussa.  

Tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa järjestelmä kykenee erottelemaan materiaaleista ja 

työstä muodostuneet kokonaiskustannukset pois toisistaan, mutta välittömien ja välillisten 

tai muuttuvien ja kiinteiden välistä kustannuserottelu ei ole mahdollista tehdä. Tämä puute 

on hankaloittanut kustannuslaskennan nykyisen tarkkuuden arvioimista. Kohdeyrityksen si-

sällä ei ole varmuutta siitä, miten välillisiä kustannuksia on kohdennettu laskentakohteille, 

eikä tiedetä sitä, kuinka suuret tuotekohtaiset välilliset kustannukset ovat yhteenlaskettuina, 

kun näitä verrataan tuloslaskelmasta nähtäviin välillisiin kustannuksiin. Mikäli kustannus-

laskentamalli ei kykene jakamaan välillisiä kustannuksia oikein laskentakohteille, tai sen 

käyttämät kustannuskertoimet ovat pahasti virheellisiä, voivat laskentamallista saadut tulok-

set olla dramaattisesti virheellisiä. 
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4.7  Kohdeyrityksen ongelmat nykyisessä kustannuslaskennassa 

Kohdeyrityksen näkökulmasta kustannuslaskentaan liittyy kaksi keskeistä ongelmaa. En-

simmäinen näistä on nykyisin käytössä oleva kustannuslaskentamalli, joka toimii toimin-

nanohjausjärjestelmän kautta. Mallin isoimpana ongelmana on, että se ei kykene allokoi-

maan välillisiä kustannuksia aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, vaan jaottelee tuotannon vä-

lilliset yleiskustannukset lopputuotteille muuttuvien työkustannusten yhteydessä. Nykyinen 

kustannuslaskentamalli kohdentaa valmistuksesta aiheutuvia välittömiä työkustannuksia 

sekä tuotannon yleiskustannuksia samojen konetuntikustannuksien perusteella.  

Tuotannon yleiskustannuksia syntyy esimerkiksi käytettävien toimitilojen ja tuotantokonei-

den poistoista, kaluston pienhankinnoista, energian kulutuksesta sekä työjohtoresurssien 

hyödyntämisestä. Täten osa tuotannon yleiskustannuksista on luonteeltaan kiinteitä ja niiden 

syyseuraussuhde ei kulje saman suuntaisesti tuotannon läpimenevien volyymien kanssa. 

Koska yrityksen nykyinen kustannuslaskenta allokoi tuotannon välillisiä kustannuksia sa-

massa yhteydessä suorien työkustannuksien kanssa, on kustannusten kohdentamisessa ky-

symysmerkkejä välillisten kustannusten allokoinnin osalta. Koska välilliset kustannukset 

kattavat merkittävän osan kohdeyrityksen kokonaiskustannuksista, tulisi välillisten kustan-

nusten allokointi toteuttaa mahdollisimman tarkasti, jotta tuotekohtaisesta kustannuslasken-

nasta olisi hyötyä päätöksenteolle. Nykyinen kustannuslaskenta ei mahdollista tätä itsessään, 

jota kautta on mahdollista, että tuotekohtaiseen kustannuslaskentaan on muodostunut kar-

keita virheitä.  

Edellä mainittu ongelma on tunnistettu yrityksen sisällä jo aiemmin ja kustannuslaskennan 

toimivuutta on testattu satunnaisilla omakustannusarvolaskelmilla. Näistä on käynyt pääasi-

allisesti selväksi, että kiinteiden kustannuksien määrä näyttäytyy useissa tuotteissa väärin. 

Kuitenkaan systemaattista testausta tai päivitystä ei ole voitu tehdä, sillä kustannuslaskenta-

mallin tarkkaa logiikkaa ei ole tunnettu. Vääristyneet tuotekohtaiset kustannukset voivat joh-

taa virheellisiin analyyseihin tuotteiden valmistamisessa, kannattavuuksien arvioinnissa tai 

ulkoistamisen päätöksenteossa (Gupta & Galloway, 2003). 

Kohdeyrityksen kustannuslaskennan näkökulmasta toinen keskeinen ongelma liittyy kustan-

nuslaskentamallin ylläpitämiseen. Nykyisin käytössä olevan kustannuslaskentamallin lo-

giikkaa ei ole tunnettu aiemmin tarpeeksi hyvin, joka on aiheuttanut kohdeyrityksessä on-

gelmia kustannuslaskennan ylläpitämisessä. Syyt kustannuslaskennan ylläpidon 
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laiminlyömiseen juontavat juurensa siihen, että kustannuslaskentamalli on aikanaan määri-

telty talon ulkopuolisen konsultin toimesta. Tämän seurauksena yritykseen ei ole jäänyt tie-

toa, kuinka konsultti on määritellyt kustannuslaskennassa käytettäviä arvoja tai mitä välilli-

siä kustannuksia näissä on huomioitu. Tiedon ja laskentalogiikan puutteen vuoksi kustan-

nuskertoimien systemaattista päivittämistä ei ole tehty konsultin lähdön jälkeen useaan vuo-

teen.  

Osa kustannuslaskennan käyttämistä kustannuskertoimista on järjestelmän automaattisesti 

ylläpitämiä. Esimerkiksi tuotekohtaisen kustannuslaskennan materiaalikustannukset on kat-

sottu olevan varsin tarkkoja ja luotettavia. Kuitenkaan kaikki kustannuslaskennan käyttämät 

kertoimet eivät päivity automaattisesti ja mallin edellytyksenä on, että käyttäjä päivittävät 

tietyt kustannuslaskennan arvot manuaalisesti järjestelmään. Näitä arvoja ovat työkustan-

nuksien määrittelyssä keskeisessä asemassa olevat koneen tuntikustannukset sekä työvaihei-

den kapasiteetit, jotka tulisi päivittää säännöllisesti ja tarkasti. Myöskään näiden arvojen 

paikkaansa pitävyyttä ole kyetty testaamaan systemaattisesti. Esimerkiksi tilanteissa, joissa 

tuotannonohjausjärjestelmään on lisätty uuden tyyppisiä tuotantovaiheita tai -koneita, on 

näiden tuntikustannushinnoittelu tehty pääasiallisesti arvauksen pohjalta, tarkempien laskel-

mien puuttuessa.  

Koska kohdeyrityksessä ei ole ymmärretty käytössä olevan kustannuslaskentamallin tarkkaa 

logiikkaa eikä säännöllistä tarvetta järjestelmän ylläpitämisestä, on kustannuslaskenta jäänyt 

ylläpidon osalta tekemättä viime vuosina. Tuona aikana kohdeyrityksen liiketoiminta ja tuo-

tannon volyymit ovat kasvaneet, tuotevalikoimat ja tuotantotavat muuttuneet, jonka lisäksi 

muutokset ovat kohdentuneet eri tavoin eri tuotantolinjoille. Viimeisimpien vuosien aikana 

kohdeyrityksen tuotantoa on onnistuttu virtaviivaistamaan ja tehostamaan. Näiden muutok-

sien vaikutuksia ei ole huomioitu nykyisessä kustannuslaskennassa. Vaikka työvaiheiden 

tuntihinnat olisi määritelty alun perin oikein, on vuosien mittaan tapahtuneet muutokset 

muuttaneet välillisten kustannusten allokointiperusteita. Tätä kautta on mahdollista, että ny-

kyisissä kustannustiedoissa on merkittäviä virheitä välillisten kustannusten allokoinnin li-

säksi myös mallin ylläpidon laiminlyönnistä seuraavien puutteiden vuoksi. 

Nämä kustannuslaskennassa olevat epävarmuudet ovat vaikeuttaneet kohdeyrityksen pää-

töksentekemistä ulkoistettavien toimintojen valinnassa. Jotta johto kykenee tekemään oi-

keita päätöksiä ulkoistettavista toiminnoista, heidän tulee tietää, kuinka kustannustehok-

kaasti kohdeyritys kykenee sisäisesti tuottamaan nämä toiminnot tällä hetkellä. Mikäli 
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toimintoja ulkoistetaan, tulisi ulkoapäin hankittavia palveluita saada kohtuullisen edullisesti, 

sillä kyseisiä puolivalmisteita tullaan tarvitsemaan säännöllisesti yrityksen lopputuotteissa. 

Vaikka ulkoistamisen avulla pystyttäisiin panostamaan aiempaa enemmän yrityksen ydin-

toimintoihin, ei tämä saisi pilata lopputuotteen kustannusrakennetta. Tämän vuoksi tarkalla 

kustannustiedolla on keskeinen osa päätöksenteossa.   

4.8  Kohdeyritykselle rakennettu aikaperusteinen toimintolaskenta 

Seuraavien kappaleiden tarkoituksena on kuvata, kuinka aikaperusteinen toimintolaskenta 

on rakennettu kohdeyrityksen käyttöön ja millaisia tuloksia malli tuottaa sisäisten toiminto-

jen kustannusten määrittelyssä. Aikaperusteisen toimintolaskennan pohjalta määriteltyjä si-

säisiä kustannuksia tullaan vertailemaan kohdeyrityksen nykyiseen kustannuslaskentaan, 

joka pohjaa perinteiseen kustannuslaskentaan. Kustannuslaskentamallien vertailua tullaan 

tekemään ennen kaikkea ulkoistamisen kannalta. 

Aikaperusteisen toimintolaskennan käyttöönottoa kuvaavassa kappaleessa tuodaan esille, 

millaisia erilaisia kustannuseriä kohdeyrityksen tuotantoon liittyy ja millaisia valintoja mal-

lin määrittelyssä on tehty. Lisäksi tässä kappaleessa tuodaan esille, millaisia käytännön vaa-

timuksia aikaperusteinen toimintolaskenta asettaa kohdeyrityksen mallin ylläpidolle ja käyt-

töönotolle. Tämä luo käsitystä siitä, kuinka käytännöllisesti aikaperusteinen toimintolasken-

tamalli toimii tuotannollista valmistusta omaavalle pk-yritykselle. 

Perinteisen kustannuslaskennan ja aikaperusteisen toimintolaskennan välisiä kustannuslas-

kentaeroja on tarkoitus tarkastella tutkimuksen empiriassa laajasti. Kustannuslaskentamal-

lien vertailun pohjalta pyritään saamaan käsitystä siitä, kuinka hyvin perinteinen kustannus-

laskentamalli kykenee tuottamaan päätöksenteon kannalta tarpeellista kustannustietoa tuo-

tannollista toimintaa omaavassa pk-yrityksessä, eritoten ulkoistamisen näkökulmasta.  

Ulkoistamisen näkökulmasta kustannuslaskentamallien erojen merkitys keskittyy yksittäi-

seen toimintoon, jonka ulkoistamista kohdeyritys harkitsee tehtäväksi. Valitun toiminnon 

ulkoistamispäätöstä tullaan arvioimaan sekä aikaperusteisen toimintolaskentamallin että ny-

kyisin käytössä olevan perinteisen kustannuslaskentamallin kautta saatavilla kustannustie-

doilla ja vertailemaan millaisia eroja ulkoistamispäätökseen muodostuu tämän kautta. 



55 

 

Ulkoistamispäätöksessä tullaan huomioimaan myös muut ulkoistamiseen vaikuttavat tekijät, 

kuten ulkoistamisen strategiset edut ja riskit.  

Viimeisessä kappaleessa koostetaan tutkimuksen empiriasta saadut tulokset ja johdetaan 

näistä vastaukset tutkimuksen tavoitteille ja tutkimuskysymyksille. 

4.8.1  Aikaperusteisen toimintolaskennan rakentaminen kohdeyritykselle 

Aikaperusteisen toimintolaskennan implementointi lähtee liikkeelle tuotantolinjan kustan-

nuksien ja resurssiryhmien tunnistamisella (Kaplan & Anderson, 2003). Laadittavassa uu-

dessa kustannuslaskentamallissa ei tulla huomioimaan kaikkia kohdeyrityksen kustannuksia, 

vaan tarkastelu kohdistuu yhteen yksittäiseen tuotantolaitokseen. Kohdeyrityksen näkökul-

masta valitun tuotantolaitoksen tehtävänä on palvella muita tuotantolaitoksia valmistamalla 

näille puolivalmisteita, joita hyödynnetään varsinaisissa lopputuotteissa, jotka valmistuvat 

yrityksen muista tehtaista.  

Kohdeyrityksen pääkirjan ja eri kustannuspaikkojen avulla saadaan luotua käsitys valitun 

tuotantolaitoksen kustannuksista. Kohdeyrityksen kirjanpito on toteutettu niin, että jokaisen 

tuotantolaitoksen kustannukset on eriytetty niiden omille kustannuspaikoilleen. Empiriaan 

valitun tuotantolaitoksen kustannuspaikalle tiliöidyt kustannukset tullaan huomiomaan aika-

perusteisessa toimintolaskennassa täysimääräisesti, sillä kaikki kustannuspaikalle tiliöitävät 

kustannukset ovat tuotannollisia kustannuksia, jotka muodostuvat, kun erinäisiä toimintoja 

suoritetaan sisäisesti. Nämä kaikki kustannukset on syytä huomioida ulkoistamispäätöstä 

pohdittaessa. 

Valitun tuotantolaitoksen kustannuspaikan kustannukset eivät sisällä esimerkiksi hankin-

nasta tai suunnittelusta muodostuvia kustannuksia, jotka on syytä huomioida esimerkiksi 

yrityksen lopputuotteiden omakustannusarvossa. Kuitenkin ulkoistamisen näkökulmasta ky-

seiset kustannukset on katsottu epärelevanteiksi, sillä niiden hankinta- tai suunnitteluosasto-

jen merkitys ei vähene tehtiinpä toiminto yrityksen sisällä tai ulkopuolella. Esimerkiksi han-

kinnan kustannus voidaan nähdä enemmänkin nousevan ulkoistamisen seurauksena kasva-

vien transaktiokustannuksien myötä.  

Tässä tutkimuksessa ei tulla paljastamaan kohdeyrityksen tarkkoja euromääräisiä kustan-

nuksia, mutta alla olevasta taulukosta on mahdollista nähdä, minkä tyyppisiä kustannuksia 
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tuotantolinjan operatiivisesta toiminnasta muodostuu kohdeyritykselle. Tarkastelussa olevan 

tuotantolinjan kustannukset sisältävät niin muuttuvia kuin kiinteitä sekä välillisiä että välit-

tömiä kustannuksia. Näiden erittely toisistaan vaatii niin organisaation kirjanpidon, mutta 

myös operatiivisen liiketoiminnan tuntemista. 

 

Taulukko 1. Tutkimuksen tuotantolinjaa koskevat kustannukset 

 

Taulukossa olevat tuotantolinjan välittömät kustannukset kohdennetaan suoraan suoritteille 

siinä, kun vastaavasti välilliset kustannukset tullaan allokoimaan resurssiryhmille aikaperus-

teisen toimintolaskennan mukaisesti. Tuotantolinjan välittömiä kustannuksia ovat suoraan 

laskentakohteille kohdistettavissa olevat materiaali- ja työkustannukset. Näihin sisältyy 

myös alihankkijoilta tulevat kustannukset, sillä ne on mahdollista kohdentaa kohdeyrityk-

sessä suoraan kustannuslaskennan laskentakohteille. Välittömät kustannukset on helppo tun-

nistaa toiminnanohjausjärjestelmästä saatavien tuoterakenteiden ja siellä olevien edellisten 

ostohintojen ja keskimääräisten työaikojen perusteella. 

Välittömiä työkustannuksia ovat suoraan valmistuville tuotteille tehtävät työvaiheet, kuten 

tuotantolinjan hitsaustyöt. Välittömät työkustannukset tallentuvat suoraan laskentakohteille 

tuoterakenteessa olevien keskimääräisten valmistusaikojen perusteella.  

On kuitenkin syytä huomioida, että tuotantolinjan kaikki muuttuvat työkustannukset eivät 

ole välittömiä, sillä osa tuotannon henkilöstöstä työskentelee varaston puolella. Varastohen-

kilöstön työt eivät suoranaisesti kohdistu tuotantolinjan laskentakohteille, jonka takia ei ole 

mahdollista määrittää sitä, kuinka paljon varastoinnin kustannuksista kohdistuu millekin 

lopputuotteelle. Varastotyön lisäksi tuotantolinjan välittömiin työkustannuksiin kuuluvat 

myös tuotantolinjan työnjohdosta, tuotannon työvaatteista sekä työsuojeluvälineistä 
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aiheutuvat kustannukset. Edellä mainitut välilliset henkilöstökustannukset tullaan huomioi-

maan aikaperusteisessa toimintolaskennassa. Työsuojeluvälineillä tarkoitetaan pääasiassa 

hitsauskalustoon liittyviä hengityssuojaimia. 

Tuotantolinjan muut kustannukset aiheutuvat toimitilojen, koneiden, kaluston sekä sähkön 

kaltaisten resurssien hyödyntämisestä. Nämä kaikki kustannukset ovat luonteeltaan välillisiä 

kustannuksia, eli ne tullaan allokoimaan aikaperusteisella toimintolaskennalla varsinaisille 

laskentakohteille. Toimitilojen kohdalla merkittävimmät kustannuserät muodostuvat kiin-

teistön poistoista, kiinteistöverosta sekä toimitilojen ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. 

Kone- ja kalustokustannukset pitävät sisällään useita eriä, joista merkittävimpinä koneiden 

huollot, leasingit ja vuokrat, poistot ja yleiset tuotannon käyttökulut. Tuotannon käyttöku-

luilla tarkoitetaan esimerkiksi kiinnityksessä tai pakkauksessa tarvittavia pienikustanteisia 

materiaaleja, joita ei ole erikseen eriteltynä tuoterakenteille. Sähkön kulutus voidaan nähdä 

osin kiinteänä ja osin muuttuvan kustannuksena. Sähkölaskun peruslasku on kiinteätä kus-

tannusta, eli joka kuukaudessa samalla tasolla, kun vastaavasti tuotannon ja kiinteistön ku-

luttama energia vaihtelee liiketoiminnan volyymien mukaan.  

Kohdeyrityksen tapauksessa välillisten kustannuksien allokointiin ei ole aiemmin kiinnitetty 

riittävästi huomioita kustannuslaskennassa. Nykyinen kustannuslaskenta allokoi tasaisesti 

kaikki välilliset kustannukset lopputuotteille yleiskustannuksien kautta. Vaikka tämän tutki-

muksen empiriassa ei tulla suoraan paljastamaan kohdeyrityksen tarkkoja euromääräisiä 

kustannuksia, voidaan todeta välillisten kustannuksien kattavan useiden kymmenien pro-

senttien osuuden tarkasteltavan tuotelinjan kokonaiskustannuksista. Kohdeyrityksen joh-

dossa nähdään välillisten kustannusten määrän olevan sen verran korkea, että ne tulisi huo-

mioida kustannuslaskennassa ulkoistamispäätöksenteon yhteydessä.   

Aikaperusteisen toimintolaskennan teoreettisen mallin mukaisesti välilliset resurssikustan-

nukset tullaan kohdentamaan niitä kuluttaville resurssiryhmille eli osastoille. Toimintojen 

määrän lähtökohtana on, että mitä tarkemmin toiminnot määritetään sitä tarkempaan kustan-

nuslaskentaan todennäköisesti päästään, mutta tämän myötä malli muuttuu monimutkaisem-

maksi ja ylläpito työläämmäksi (Kaplan & Anderson, 2003). Tarpeettoman yksityiskohtaista 

toimintojen määrittelyä tulisi välttää, ja hyvänä lähtökohtana tulisi olla se, että laskentajär-

jestelmä olisi mahdollisimman yksinkertainen, mutta riittävän tarkka (Ikäheimo, 2019). 
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Tuotantolaitos, johon tutkimuksen aikaperusteinen toimintalaskenta kohdistuu sisältää 

useita erilaisia koneita, toimintoja, prosesseja ja sen valmistamat tuotteet voivat poiketa toi-

sistaan merkittävästi.  Kuitenkin valitun tuotantolaitoksen toiminnasta oli nähtävissä viisi 

toisistaan erillään olevaa prosessia. Nämä viisi prosessia eroteltiin omiksi resurssiryhmik-

seen. Nämä resurssiryhmät on taulukoitu alla olevassa kuvassa. 

 

 

Kuvio 7. Tuotantolaitoksen sisällä olevat osastot  

Osastojako on laadittu niin, että osaston sisällä olevat toiminnot aiheuttavat välillisiä kus-

tannuksia mahdollisimman samojen lähtökohtien pohjalta. Tätä kautta toiminnanohjausjär-

jestelmästä johdettua työvaihekohtaista transaktiotietoa on mahdollista allokoida helposti eri 

osastojen alle, joka automatisoi mallin ylläpitoa.  

Vaikka valittujen osastojen alla olevat eri työvaiheet kuuluvat samaan prosessikokonaisuu-

teen, voi yhden osaston alla olla toisistaan eroavia työvaiheita. Näin on esimerkiksi putki-

tuotannossa, joka sisältää sekä putken sahausta että taivutusta. Näissä käytettävät koneet ovat 

keskenään erilaiset, eri hintaiset ja niihin sitoutuva työaika on myös eri. Kuitenkin mallin 

käyttöönoton ja ylläpidon yksinkertaistamiseksi on eri toimintoja haluttu niputtaa isommiksi 

kokonaisuuksiksi, mutta siten, että laskentatarkkuus ei kärsi tästä liikaa. Mikäli mallin las-

kentatarkkuudesta haluttaisiin tehdä mahdollisimman tarkka, kannattaisi osastot pilkkoa 
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mahdollisimman pieniksi kokonaisuuksiksi, mutta malli muuttuisi samalla raskaammaksi 

ylläpitää.  

Henkilöstöresurssien näkökulmasta myös varasto voitaisiin nähdä omana osastonaan edellä 

mainittujen ohella, sillä tuotantolaitoksen henkilöstöstä kaksi työskentelee pelkästään varas-

totoiminnoissa. Laskentamallissa on kuitenkin päädytty ratkaisuun, jossa varaston henki-

löstö on sulautettu osaksi muita osastoja. Tätä perustellaan sillä, että varastointi on nähtä-

vissä enemmänkin tukitoimintona eikä se varsinaisesti edistä tuotantolinjasta valmistuvien 

tuotteiden prosessia. Lisäksi varastoinnista ei ole olemassa varsinaista transaktiodataa, joten 

sen jakoperusteita ei olisi mahdollista ylläpitää järjestelmästä saatavien tietojen avulla toisin 

kuin muiden osastojen kohdalla on mahdollista. Tämä hankaloittaisi aikaperusteisen toimin-

tolaskennan ylläpitämistä ja edellyttäisi työntekijöiden omaa arviota työpanoksensa kohdis-

tumisesta eri osastoille. Tätä kautta on päädytty ratkaisuun huomioida varastotyöt osana 

muita osastoja. Myös muut suoraan varastointiin liittyvät välilliset kustannukset, kuten tru-

keista koituvat kustannukset, on allokoitu osaksi muita osastoja sen mukaan, kuinka osastot 

kuluttavat varastoresursseja.  

Resurssikustannukset tullaan kohdistamaan valituille osastoille seuraavassa taulukossa esi-

tettyjen kustannusajureiden pohjalta. Kuten taulukosta on nähtävissä, on kohdentamisperus-

teina käytetty raha-, henkilö- ja tilamääräisiä kustannusajureita. Suurin osa rahamääräisistä 

jakoperusteista on saatu suoraan kirjanpidosta, kuten koneiden huollot ja poistot. Lisäksi 

tarkastelemalla pääkirjaa ja yksittäisiä laskuja on saatu tietoja välillisten kustannuksien ja-

kautumisesta eri osastoille. 

Varastotyön jakautumista osastoille on mitattu varaston arvoon perustuvalla jaolla. Tällä tar-

koitetaan sitä, että varastoinnista muodostuvat välilliset kustannukset on jaettu eri osastoille 

sen mukaan, kuinka nämä osastot kuluttavat varastoa. Varaston arvoon perustuva jako ei ole 

välttämättä tarkin mahdollinen ja parempaan laskentatarkkuuteen saatettaisiin päästä jaka-

malla kustannukset esimerkiksi varastointiin käytetyn pinta-alan perusteella. Kuitenkin 

pinta-alaperusteisessa kustannusten jakamisessa on ongelmallista, että osastojen varastoita-

vat nimikkeet saattavat sijaita fyysisesti samoilla varastopaikoilla ja olla keskenään lomit-

tain, jota kautta osastokohtaisten varastointialojen määrittäminen voi olla hankalaa ja työ-

lästä. Vastaavasti varaston arvon pohjalta tehtävä kustannusjako on helposti ylläpidettävissä. 



60 

 

Taulukko 2. Resurssikustannuksien kohdentamisperusteet aikaperusteisessa toimintolasken-

nassa 

 

Edellä esitettyjen kustannusajureiden pohjalta on kyetty määrittelemään kullekin osastolle 

kohdistuvat välilliset kustannukset kokonaisuudessaan. Aikaperusteisen toimintolaskennan 

seuraavana vaiheena on määrittää resursseille käytännön kapasiteetti ja laskea yksikkökus-

tannukset kullekin osastolle.  

Kuten teoriaosuudessa tuotiin esille, voidaan käytännön kapasiteetti määrittää joko oletta-

malla sen olevan jokin tietty prosenttiosuus osaston teoreettisesta kapasiteetista tai laske-

malla se analyyttisesti (Kaplan & Anderson, 2007). Kohdeyrityksen tapauksessa käytännön 

kapasiteetti on laskettu kertomalla teoreettinen kapasiteetti kiinteällä prosenttiosuudella, 

joka kuvaa tehokkaan työn osuutta koko työajasta. Kohdeyrityksen tapauksessa käytännön 

kapasiteettia ei ole mahdollista laskea tarkasti analyyttisin keinoin, jonka takia käytännön 

kapasiteetin oletetaan olevan 80 % teoreettisesta kapasiteetista. Tämä tapa määrittää käytän-

nön kapasiteetti on perusteltua, esimerkiksi pk-yritysten tapauksissa, joilla voi olla mallin 

ylläpitoon liittyviä resurssirajoitteita (Reynolds et al. 2018). 
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Taulukko 3. Käytännön kapasiteetin määrittäminen osastoittain 

 

Teoreettinen kapasiteetti on laskettu osastolla työskentelevien työntekijöiden sekä vuodessa 

olevien työtuntien perusteella. Yllä oleva taulukko kuvastaa osastoille laskettuja käytännön 

kapasiteetteja. Hitsausosaston vuotuiset työpäivät ovat lukumäärältään muita osastoja pie-

nemmät, sillä kohdeyrityksen ei ole mahdollista saada tuuraajia hitsaajille lomakaudelle. 

Toisin sanoen, kun hitsaaja on lomalla, on kapasiteetti noiden päivien osalta vajaa. Tämän 

vuoksi hitsausosaston työpäivistä on vähennetty keskimääräiset 25 lomapäivää, jota työnte-

kijöillä on vuosittain. Vastaavasti muiden osastojen kohdalla korvaavaa resurssia on saata-

villa joko yrityksen sisältä tai vuokrahenkilöstön kautta, jota kautta lomajaksot eivät varsi-

naisesti pienennä näiden osastojen kapasiteettejä.  

Kuten taulukosta on nähtävissä, sekä laser- että särmäysosastoilla työntekijämääriksi on 

merkitty puolikkaita henkilöitä. Tämä johtuu siitä, että työvoimaresurssi liikkuu joustavasti 

eri osastojen välillä riippuen kulloisestakin tarpeesta.  

Käytännön kapasiteetin osalta huomionarvoista on myös, että levytöiden ja laserleikkauksen 

osastot ovat pitkälti puoliautomatisoituja. Näillä osastoilla koneet toimivat joitakin aikoja 

itsenäisesti, eli ihmisen työpanos ei ole samalla tavalla tarpeen kuin muilla osastoilla. Auto-

matisointiastetta kuvataan taulukossa Manuaalisen työn osuudella, joka vaikuttaa teoreetti-

seen kapasiteettiin kapasiteettia kasvattamalla. 

Kun käytännön kapasiteetti on määritelty, on mahdollista laskea tuntikohtaiset yksikkökus-

tannukset kullekin osastolle. Tämä saadaan aikaan jakamalla osastolle kohdistetut resurssi-

kustannukset käytännön kapasiteetilla. Aikaperusteisen toimintolaskennan kautta saatuja yk-

sikkökustannuksia on mahdollista vertailla kohdeyrityksessä nykyisin käytössä oleviin tun-

tikohtaisiin konetuntikustannuksiin. Vaikka tässä tutkimuksessa ei tulla paljastamaan 
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osastojen euromääräisiä yksikkökustannuksia, voidaan kustannuslaskentojen välisiä eroja 

avata sanallisessa muodossa ja prosentuaalisilla eroilla. 

Yksikkökustannuksen laskemisen jälkeen seuraava geneerinen vaihe aikaperusteisen toi-

mintolaskentamallin implementoinnissa on aikaestimaattien määrittely. Kohdeyrityksen ta-

pauksessa aikaestimaatit on määritelty jo ennestään toiminnanohjausjärjestelmään tuote- ja 

työvaihekohtaisesti. Toiminnanohjausjärjestelmän transaktiodatan kautta on mahdollista 

nähdä, kuinka kauan kunkin tuotteen työvaihe kestää keskimääräisesti ja kuinka monta suo-

ritetta on valmistunut. Tämän vuoksi aikaestimaatteja ei ole varsinaisesti tarve määrittää uu-

den mallin käyttöönottamiseksi, vaan nämä tiedot otetaan valmiiksi annettuina tämän tutki-

muksen osalta.   

Kertomalla osastoilta valmistuneet kappaleet niiden keskimääräisillä valmistusajoilla saa-

daan ymmärrys osastojen toteutuneista työajoista. Vertailemalla toteutuneita työaikoja osas-

tojen käytännön kapasiteetteihin voidaan laskea, kuinka paljon osaston kapasiteetista on ol-

lut käytössä kyseisellä aikavälillä.  

Kun osastoissa tehdyt työajat kerrotaan TDABC-mallista saaduilla yksikkökustannuksilla, 

on mahdollista laskea osastokohtaiset kustannukset tilanteessa, jossa kapasiteetin vajaa-

käyttö on otettu huomioon. Lisäksi tuotantolinjalta valmistuvien tuotteiden kokonaiskustan-

nukset on mahdollista laskea, kun tuotteeseen tehtävien työvaiheiden keskimääräiset työajat 

kerrotaan resurssiryhmien yksikkökustannuksilla, joita tuote kuluttaa kunkin työvaiheen 

kautta.   

Osastojen yksikkökustannuksia on tarkoitus vertailla kohdeyrityksen nykyisin käytössä 

oleviin konetuntihintoihin ja tehdä vertailua kustannuslaskentatiedossa olevista eroista, eri-

toten ulkoistamispäätöksen näkökulmasta. 

4.8.2  Uuden kustannuslaskentamallin tulokset 

Aikaperusteisen toimintolaskennan tuntikohtaisista yksikkökustannuksista oli nähtävissä, 

että ne poikkesivat merkittävästi kohdeyrityksessä nykyisin käytössä olevista konetuntihin-

noista. Uudesta mallista saatujen yksikkökustannuksien mukaan kolmella osastolla viidestä 

välilliset kustannukset olivat suuremmalla tasolla kuin kohdeyrityksen nykyinen kustannus-

laskenta antaa ymmärtää. Vastaavasti kahdella osastolla välilliset kustannukset oli mitoitettu 
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matalammalle tasolle uudessa mallissa kuin ne olivat kohdeyrityksen varsinaisessa kustan-

nuslaskennassa.  

Aikaperusteisen toimintolaskennan näkökulmasta hitsausosastolle kohdistui suurimmat vä-

lilliset kustannukset. Kohdeyrityksen nykyisen kustannuslaskennan näkökulmasta osaston 

välilliset kustannukset olivat toiseksi suurimmat levytyöosaston jälkeen. Aikaperusteisessa 

toimintolaskennassa hitsausosastoon kohdistuvista välillisistä kustannuksista kolmannes (33 

%) muodostui varastonnista ja työnjohdon kustannuksista, noin 42 % koneiden ja kaluston 

käytöstä, 14 % toimitilojen käytöstä ja loput 11 % energian kulutuksesta johtuvista kustan-

nuksista. Kaikista osastoista hitsausosastoon kohdistui kaikista eniten välillisiä työkustan-

nuksia, sillä koko tuotantolaitoksen henkilöstöstä noin kaksi kolmasosaa työskentelee hit-

saustoiminnoissa. Lisäksi jokainen hitsausosaston käyttäjä tarvitsee työnsä tekemistä varten 

oman hitsauspisteen, joka sisältää tarvittavan koneistuksen ja kaluston. Tämä heijastuu 

kone- ja kalustokustannusten lisäksi myös verrattain suurina toimitila- ja sähkökustannuk-

sina.  

Vastaavasti levytyöosaston kohdalla aikaperusteisen toimintolaskennan kustannukset ovat 

kuusi prosenttia matalammalla tasolla kuin kohdeyrityksen nykyisessä kustannuslasken-

nassa. Levytyöosaston välillisistä kustannuksista yli puolet, noin 63 %, allokoituu kone- ja 

kalustokustannuksista. Tähän sisältyy levytyökoneen poistot, huolto- ja välilliset käyttökus-

tannukset. Muita välillisiä kustannuksia levytyöosastolle muodostuu toimitilojen ja varas-

tointitoimintojen kuluttamisesta. Levytyökeskus on itsessään paljon tilaa vievä kone, mutta 

lisäksi kiinteistön pinta-alaa kuluu myös koneen raaka-aineena toimivien teräslevyjen varas-

tointiin, joka työllistää myös varastohenkilökuntaa merkittävällä tasolla. 

Kohdeyrityksen nykyinen kustannuslaskenta ei huomioi juurikaan putkituotannosta aiheu-

tuvia välillisiä kustannuksia, vaan osaston kustannukset muodostuvat pitkälti välittömistä 

kustannuksia. Putkistotuotannon tuntikohtaisista kustannuksista oli selkeästi nähtävissä, että 

nykyinen kustannuslaskenta aliarvioi reilusti tuotantoon liittyvät välilliset kustannukset. 

Vaikka putkituotantoon sisältyy useita keskenään erilaisia toimintoja, oli jokainen tähän 

osastoon kuuluvan työvaiheen tuntikustannus alhaisemmalla tasolla kohdeyrityksen nykyi-

sessä kustannuslaskennassa. Kuitenkin käytännössä putkistotuotantoon kohdistuu kohtuul-

lisen merkittäviä kustannuksia koneiden poistoista, putkien varastoinnista, toimitilan hyö-

dyntämisestä sekä työnjohtoresurssin kuluttamisesta. Kokonaisuudessaan kohdeyrityksen 
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nykyisen kustannuslaskennan välillisistä kustannuksista puuttui noin 46 % verrattuna siihen 

tuntikustannustasoon, jota aikaperusteinen toimintolaskenta tuotti.  

Aikaperusteisen toimintolaskennan mukaan myös särmäysosaston tuntikohtaiset yksikkö-

kustannukset olivat merkittävästi suuremmat kuin kohdeyrityksen oma kustannuslaskenta 

oli olettanut. Kohdeyrityksen järjestelmässä oleva konetuntikustannus oli noin 49 % pie-

nempi kuin aikaperusteisesta toimintolaskennasta saatu yksikkökustannus. Särmäysosastolle 

kohdistuneista kustannuksista noin puolet muodostuivat koneiden ja kaluston poistoista, 21 

% toimitilojen käytöstä ja loput kustannukset tasaisesti pienemmistä eristä.  

Laserleikkausosasto oli toinen osastoista, joiden tuntikustannus oli korkeampi kohdeyrityk-

sen omassa kustannuslaskennassa kuin aikaperusteisesta toimintolaskennasta saaduissa tu-

loksissa. Aikaperusteisessa mallissa kustannukset olivat 24 % pienemmät kuin vertailuar-

voissa. Laserleikkausosaston kustannukset muodostuivat pääosin kone- ja kalustopoistoista 

(53 %), toimitilakustannuksista (11 %) ja koneen huolloista (15 %). Levytyökeskuksen ta-

voin myös laserleikkaus on osin automatisoitu, jonka takia välillisiä kustannuksia ei juuri-

kaan muodostunut henkilöstön kautta tulevista eristä.  

Kuten alla olevasta taulukosta (Taulukko 4.) on nähtävissä, osastojen kapasiteettien käyttö-

asteissa on vaihtelua toisiinsa nähden. Kapasiteetti oli kovimmassa käytössä hitsausosas-

tolla ja levytyöosastoilla. Kohdeyrityksessä uusista hitsareista on jatkuva pula ja lähtökoh-

taisesti nykyiset hitsarit tekevät reilusti ylitöitä kiireisinä kausina, joka nostaa käyttöastetta 

ylöspäin. Lisäksi hitsausosaston työpanoksen tuottavuutta on pyritty maksimoimaan siten, 

että hitsarit eivät lähtökohtaisesti tee työajallaan muita työtehtäviä kuin hitsausta. Levytyö-

osastolla kone on pitkälti automatisoitu ja se voi työskennellä pitkiä aikoja ilman ihmisre-

surssia. Tämän vuoksi koneen käytössä ei tapahdu niin helposti seisahduksia työpäivän ai-

kana. 

Vaikka laserleikkaus on myös koneellistettu puoliautomatisoidulle tasolle, jäi tämän re-

surssiryhmän käyttöaste kaikista matalimmalle tasolle laskennassa mukana olleista resurs-

siryhmistä (75 %). Tämä johtuu siitä, että osaston koneissa on ilmennyt paljon teknisiä vi-

koja, jonka takia kone on ollut pitkiä yhtäjaksoisia aikoja poissa käytöstä. Tämä on laske-

nut koneen käyttöastetta merkittävästi suhteessa laskettuun käytännön kapasiteettiin. 
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Taulukko 4. Kapasiteetin käyttöasteet osastoittain 

 

Kun kaikkien resurssiryhmien välilliset kokonaiskustannukset laskettiin yhteen ja verrattiin 

kohdeyrityksen aiemmin käyttämään kustannuslaskentaan, kävi ilmi, että kohdeyrityksen 

omasta kustannuslaskennasta puuttui merkittävä osa tuotantorakennuksen nykyisistä välilli-

sistä kustannuksista. Vanhan kustannuslaskennan välilliset kokonaiskustannukset olivat pe-

räti 22 % pienemmät kuin aikaperusteisesta toimintolaskennasta saadut välilliset kustannuk-

set siitäkin huolimatta, että jälkimmäinen malli suhteutti osastojen välilliset kustannukset 

käytännön kapasiteetin mukaisesti. Tämän pohjalta näyttää, että kohdeyrityksen käyttämä 

kustannuslaskenta ei ole huomioinut kaikkia kohdeyrityksen tuotannosta aiheutuvia välilli-

siä kustannuksia.  

Kuten aiemmissa kappaleissa on tuotu ilmi, kohdeyrityksessä ei ole aktiivisesti ylläpidetty 

käytössä olevaa kustannuslaskentaa, vaan malli on ollut useita vuosia samoissa lähtöar-

voissa, kuten se oli mallin käyttöönoton hetkellä. Kuitenkin noiden vuosien aikana yrityksen 

tuotannossa on tapahtunut isoja muutoksia, esimerkiksi volyymien tuotannon tehostamisen 

ja automatisoinnin osalta, jotka ovat muuttaneet kustannusrakennetta. Tuona aikana koh-

deyrityksessä ei ole päivitetty konetuntien arvostukseen vaikuttavia yleiskustannuslisiä mil-

lään tasolla.  

Koska nykyisen kustannuslaskennan määrittelystä ei ole enää olemassa tarkkaa tietoa, on 

vaikea sanoa, onko vanhan mallin kustannuksien määrittelyssä jätetty tarkoituksella joitain 

välillisiä kustannuksia pois vai onko niin, että välillisten kustannusten määrä on noussut 

siitä, kun nykyinen kustannuslaskenta määriteltiin. Koska välillisten kustannusten ero näi-

den kahden kustannuslaskennan välillä on niin merkittävä, on oletettavaa, että erojen taus-

talla ovat osin molemmat tekijät.  
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Toisaalta kustannusrakenteessa tapahtuneet muutokset ja mallin ylläpidon laiminlyöminen 

eivät välttämättä selitä sitä, miksi välilliset kustannukset ovat kohdeyrityksen alkuperäisessä 

kustannuslaskennassa painottuneet niin voimakkaasti levytyö- ja laserleikkausosastojen 

kohdalle. Kohdeyrityksen alkuperäisessä kustannuslaskennassa levytyöstä aiheutuneet ko-

konaiskustannukset olivat noin 6 % korkeammalla ja laserleikkauksessa noin 24 % korke-

ammalla tasolla kuin ne näyttäytyivät aikaperusteisesta toimintolaskennasta saaduissa koko-

naiskustannuksissa. Kyseiset osastot toimivat pitkälti automatisoitujen koneiden varassa ja 

ihmistyön osuus osaston toiminnasta on lähtökohtaisesti pienempi kuin lopuilla kolmella 

osastolla. Vastaavasti hitsaus-, särmäys- ja putkituotannon välilliset kustannukset näyttäy-

tyivät reilusti alimitoitetuilta alkuperäisessä kustannuslaskennassa, vaikka nämä osastot ku-

luttavat merkittävällä tavalla esimerkiksi työnjohdon, toimitilojen, energian, koneiden ja ka-

luston resurssien käyttöä. Tämän pohjalta vaikuttaa, että kohdeyrityksen alkuperäisessä kus-

tannuslaskennassa välillisiä kustannuksia ei ole määritelty systemaattisella tasolla, eikä nii-

den allokointi ole tapahtunut minkään harkitun laskentatavan mukaisesti.  

Kohdeyrityksen kustannuslaskentajärjestelmän käyttämistä konetuntihinnoista saa vaikutel-

man, että nämä pitäisivät sisällään lähtökohtaisesti vain työvaiheessa käytettyjen koneiden 

hankintakustannuksia sekä välittömiä työkustannuksia. Muut välilliset kustannukset on jä-

tetty osittain huomioimatta kokonaan tai ne on kohdennettu pääasiassa työvaiheille, joissa 

käytetään kalliita koneita. Työvaiheet, jotka perustuvat manuaaliseen työhön, ja joissa ei 

hyödynnetä kalliita koneita, on hinnoiteltu käytännössä ilman välillisiä kustannuksia.  

Oletettu lähtökohta allokoida välilliset kustannukset hankintakustannuksen perusteella 

töille, jotka hyödyntävät kalliita työkoneita on jossain määrin perusteltua kohdeyrityksen 

tapauksessa, sillä konepoistot ovat suurin yksittäinen kustannuserä välillisissä kustannuk-

sissa. Kuitenkin välillisten kustannusten kokonaisuudesta koneiden poistot edustavat vain 

35 %:n osuutta ja vaikka kaikki koneista ja kalustosta aiheutuvat kustannukset laskettaisiin 

yhteen, ovat ne vain puolet kaikista tuotantorakennuksen välillisistä kustannuksista.  

Toinen puoli välillisistä kustannuksista muodostuu esimerkiksi varastoinnin, työnjohdon 

tai toimitilakustannuksien kautta, joiden kustannusten syyseuraussuhde on täysin eri kuin 

koneiden hankintakustannukset. Tämän kaltainen välillisten kustannusten allokointi voisi 

selittää, miksi pitkälti automatisoidut työvaiheet ovat ylihinnoiteltuja kohdeyrityksen alku-

peräisessä kustannuslaskentamallissa aikaperusteiseen toimintolaskentaan verrattuna, ja 
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miksi manuaalityöhön perustuvat toiminnot näyttäytyvät välillisten kustannusten osalta 

kustannustehokkaampina. 

4.8.3  Ulkoistamispäätös uuden kustannustiedon valossa 

Kuten aiemmin on tuotu esille, kohdeyritys on päättänyt ulkoistaa tietyn osan sen tuotannol-

lisista toiminnoistaan ulkopuolisille toimittajille tehtäväksi. Ulkoistamisen lähtökohtaisena 

tavoitteena on vapauttaa yrityksen resursseja, pääasiassa sivutoimintoihin käytettäviä tuo-

tantotiloja ja työntekijöitä. Vapautuvat resurssit olisi tarkoitus keskittää ydinliiketoiminnan 

kannalta keskeisille toiminnoille, jotka ovat arvon luonnin näkökannalta kaikista oleellisim-

pia. Kohdeyrityksen näkökulmasta ulkoistettavia toimintoja harkitaan tehtäväksi useissa eri 

tuotantolaitoksissa, mutta tämän tutkimuksen empirian näkökulmasta tarkastelu kohdistui 

erityisesti laserleikkauksen toimintoon.  

Kohdeyrityksen aiemmin hyödyntämän kustannustiedon perusteella leikkeiden itse tekemi-

sen kokonaiskustannus olisi noin 50 % suurempi kuin toiminnon ostaminen yrityksen ulko-

puolelta. Kuitenkin yrityksen johdossa epäiltiin kustannuslaskennan totuuden mukaisuutta 

ja kuten edellisessä kappaleessa tuotiin ilmi, oli laserleikkauksen kustannukset 24 % suu-

remmat kohdeyrityksen alkuperäisen tiedon valossa kuin ne näyttäytyivät aikaperusteisessa 

toimintolaskennassa.  

Vaikka laserleikkauksen yksikkökustannus oli TDABC-mallista saadussa kustannuslasken-

nassa aiemmin nähtyä matalampi, oli ulkoistamisen kustannukset tästä huolimatta selkeästi 

matalammat kuin toiminnon itse tekeminen. Laserleikkeiden hankkiminen ulkoistettuna oli 

noin 38 % edullisemmalta. Ulkoistamisen kustannusten perusteella näyttää siltä, että kohde-

yritys ei kykene suoriutumaan laserleikkauksentoiminnosta yhtä tehokkaasti kuin toimittaja. 

Toisena vaihtoehtona voi olla, että toimittajan volyymit ovat kohdeyritystä korkeammalla 

tasolla kyseisen toiminnon osalta, joka laskee yksittäisen kappaleen yksikköhintaa alaspäin.  

Jotta kohdeyritys pääsisi laserleikkauksen tuntikohtaisessa yksikkökustannuksessa ulkoista-

misen kustannustasolle tulisi käytännön kapasiteetin olla nykyistä korkeammalla tasolla. Tä-

män tutkimuksen empiriassa laserleikkauksen käytännön kapasiteetti määriteltiin nykyisen 

mallin mukaisesti, jossa toimintoa tehtiin vain yhdessä vuorossa. Kun vuodessa varsinaisia 

työpäiviä on noin 250 ja tehokkaan työn osuudeksi asetettiin 80 %, muodostui 
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laserleikkauksen vuosittaiseksi käytännön kapasiteetiksi 1600 tuntia. Mikäli kohdeyritys ha-

luaisi madaltaa laserleikkauksen oman tekemisen yksikköhintaa ulkoistamisen tasolle, tulisi 

kuitulaseria hyödyntää nykyisen yhden työvuoron sijaan kahdessa vuorossa. Tuolloin käy-

tännön kapasiteetin kasvaessa laserleikkauksen tuntikohtainen yksikkökustannus pienentyisi 

ja tekisi yksittäisen leikkeen suhteellisesta tekemisestä edullisempaa.  

TDABC-mallista saatujen kustannustietojen valossa laserleikkauksen säilyttäminen koh-

deyrityksessä vaikuttaa hankalasti perusteltavalta, sillä ulkoistamisen on katsottu mahdollis-

tavan kohdeyritykselle sekä laadukkaamman että edullisemman vaihtoehdon itse tekemi-

selle. Teoriassa toimintoon erikoistuneet toimittajat kykenevät saavuttamaan edullisemman 

kustannustason sen vuoksi, että niillä on käytössään suuremmat mittakaavaedut, sujuvam-

mat tuotantoaikataulut, syvällisempi erikoistuminen ja osaaminen toiminnon suorittamiseen 

(Jennings, 2002; Kremic et al. 2006; Quinn & Hilmer, 1994; Tsai & Lai, 2007). 

Kohdeyrityksellä edellä mainittu käytännön kapasiteettitaso olisi jossain määrin realistisesti 

järjesteltävissä, mutta kokonaiskuvan osalta tämän tavoittelu ei ole kohdeyritykselle tarpeel-

lista. Kohdeyrityksessä nähdään, että laserleikkaus ei ole toimintona ydinliiketoiminnan 

kannalta keskeinen, eikä se tuota erityistä asiakasarvoa yrityksen tuotteille, tehtiinpä se yri-

tyksen sisällä tai ulkopuolella. Kuten ulkoistamista käsittelevissä tutkimuksissa tuotiin 

esille, toiminnot, jotka ovat kilpailukyvyn kannalta vähemmän kriittisiä ja kaukana ydin-

osaamisesta, tulisi ulkoistaa yrityksen ulkopuolelle (McIvor, 2008; Quinn & Hilmer, 1994).  

Kohdeyrityksessä nähdään, että lasertoiminnon ulkoistaminen vapauttaa ydintoimintojen 

käyttöön rajallisesti käytössä olevia pääomia ja tuotannon resursseja. Ulkoistamisen strate-

giset lähtökohdat tukevat tätä lähtökohtaa, sillä yrityksen tulisi keskittää sen käytössä olevat 

resurssit sinne, missä ne vaikuttavat eniten (Kenyon et al. 2016; Kremic et al. 2006; Quinn 

& Hilmer, 1994).  

Kun ulkoistamispäätöksessä huomioidaan nykyisen kuitulaserin tekniset ongelmat ja toi-

minnon matala käyttöaste (75 %), koetaan kohdeyrityksessä toiminnon ulkoistamisen ole-

van huolettomampi vaihtoehto mahdollisten konevikojen, tulevien teknisten ongelmien 

sekä näistä syntyvien huoltokustannuksien osalta. Edellä mainitut tekijät puoltavat toimin-

non ulkoistamista, johon kohdeyritys on myös päätynyt. 
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4.8.4  Käyttökokemukset aikaperusteisesta toimintolaskennasta 

TDABC-mallin käyttöönottaminen oli kohdeyrityksen tapauksessa kohtuullisen yksinkertai-

nen toimenpide. Valitussa tuotantorakennuksessa tehtävät työvaiheet olivat varsin selkeitä 

kokonaisuuksia, jonka lisäksi ne oli mahdollista erotella helposti eri resurssiryhmien alle. 

Resurssikustannuksien allokoiminen resurssiryhmille ei edellyttänyt laajoja haastattelukier-

roksia, vaan pääasiassa kaikki tiedot saatiin johdettua kirjanpidon ja toiminnanohjausjärjes-

telmän kautta. Tältä osin TDABC-mallin kustannuslaskennan mallinnus oli kohtuullisen yk-

sinkertainen kohdeyrityksen tapauksessa. 

TDABC-mallin jouheva käyttöönotto perustui pitkälti siihen, että kohdeyrityksellä oli käy-

tettävissään toiminnanohjausjärjestelmän ajallisessa muodossa oleva transaktiodata tuotan-

nosta valmistuneista suoritteista. Mikäli toiminnanohjausjärjestelmä ei seuraisi työvaiheisiin 

liittyviä työaikoja, olisi toteutuneiden työaikojen vertaileminen hankalaa suhteessa käytän-

nön kapasiteettiin. Vaikka käytännön kapasiteettia on mahdollista mitata myös muilla mää-

reillä, kuten konetunneilla tai varastopinta-alalla (Öker et al. 2016), voisi mallin ylläpitämi-

sestä tulla täten monimutkaisempaa, jos näin jouduttaisiin menettelemään useiden osastojen 

kohdalla. Tämä olisi vastoin TDABC-mallin alkuperäistä logiikkaa, jonka pyrkimyksenä oli 

viedä toimintolaskenta alkuperäistä mallia helppokäyttöisempään suuntaan (Kaplan & An-

derson, 2003).  

Aikaestimaatin määrittelyssä korostuu mahdollisuus hyödyntää nykyaikaisia toiminnanoh-

jausjärjestelmiä ja sinne tallentuvia transaktiotapahtumia (Kaplan & Anderson, 2003). Mi-

käli TDABC-mallin käyttöönotossa ei olisi mahdollista hyödyntää toiminnanohjausjärjes-

telmästä saatavia standardivalmistusaikoja, olisi suoritteiden aikayhtälöiden määrittely pit-

kälti havainnoinnin ja mittaamisen varassa. Tämä tekisi mallin ylläpitämisestä työlään ja 

epätarkan, sillä valmistuvia tuotteita on tuhansia. Kohdeyritykselle tämä ei olisi realistinen 

vaihtoehto, sillä yrityksen tuotannosta valmistuu niin paljon tuotteita erilaisilla valmistus-

ajoilla, että mallin ylläpito muuttuisi merkittävästi monimutkaisemmaksi.  

Kohdeyrityksen tapauksessa isoin työ käyttöönotossa liittyi transaktiodatan käsittelyyn. 

Tämä johtui pääasiassa siitä, että mallin tuotantolaitoksesta valmistuu vuosittain tuhansia eri 

puolivalmisteita, jonka seurauksena transaktiodata on laajuudeltaan mittavaa. Lisäksi koh-

deyrityksen transaktiodatassa ilmeni jossain määrin virheitä, kuten kuittaamattomia työvai-

heita ja virheellisesti kirjattuja työaikoja, joiden myötä datan läpikäyminen edellytti runsasta 
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ajankäyttöä ennen kuin dataa oli mahdollista hyödyntää kustannuslaskennassa. Datakäsittely 

on nähtävissä isoimpana työllistävänä tekijänä myös kohdeyrityksen mallin ylläpidon osalta.  

TDABC-mallin tuloksien avulla oli selkeästi nähtävillä, kuinka tuotantolaitoksen välilliset 

kustannukset allokoituivat eri osastoille ja kuinka käytännön kapasiteetti vaikutti välillisten 

kustannusten yksikkökustannuksien muodostumiseen. Kohdeyritys sai TDABC-mallin 

avulla aiempaa selkeämmän käsityksen, millaisia välillisiä kustannuksia heidän tuotantonsa 

pyörittäminen aiheuttaa ja kuinka nämä tulisi kohdentua eri tuotannon toimille. TDABC-

mallista saatuja tuntikohtaisia yksikkökustannuksia oli helppo vertailla kohdeyrityksen toi-

minnanjärjestelmässä olevien konetuntien kanssa. Uuden mallin pohjalta kohdeyritys kyke-

nee jatkossa tekemään arvioita nykyisen kustannuslaskennan tarkkuudesta ja tarvittaessa 

korjaamaan käyttämänsä kustannuslaskennan tarkkuutta tarkemmaksi, esimerkiksi välillis-

ten kustannusten osalta.  

Lähtökohtaisesti kohdeyritys on velvoitettu jatkamaan nykyisen kustannuslaskentamallin 

kanssa, sillä tämä on integroitu toiminnanohjausjärjestelmään. Mikäli malli haluttaisiin vaih-

taa kokonaan TDABC-mallin varaan, edellyttäisi tämä kokonaisuudessaan toiminnanohjaus-

järjestelmän vaihtamista. Jatkossa kohdeyrityksen tarkoituksena on ylläpitää mallinnettua 

TDABC-mallia omana, erillisenä mallinaan ja tehdä tämän pohjalta tarkastelua toiminnan-

ohjausjärjestelmän kustannustiedon tarkkuudesta ja oikeellisuudesta, pääasiassa välillisten 

kustannusten osalta. 
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5  Johtopäätökset 

Seuraavissa kappaleissa tullaan kertaamaan tutkimuksen tavoitteet, toteutus, keskeiset ha-

vainnot sekä vastaamaan johdannossa asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lopuksi tullaan 

esittelemään mahdolliset jatkotutkimuskysymykset seuraaville tutkimuksille ja arvioimaan 

tutkimuksen yleistettävyyttä. 

5.1  Tutkimuksen toteutuksen läpikäyminen 

Tutkimuksen päätavoitteena oli tarkastella, millaisia vaikutuksia kustannuslaskennalla on 

tuotannollisten toimintojen ulkoistamispäätöksissä. Pyrkimyksenä oli ymmärtämää, mil-

laista merkitystä kustannuslaskenta esittää tuotannollisten toimintojen ulkoistamisessa, mil-

laisia asioita on huomioitava ulkoistamispäätöstä tehtäessä ja millaisia ongelmia epätarkka 

kustannuslaskenta voi luoda ulkoistamispäätöksenteolle. Tutkimuksen viimeisenä tavoit-

teena oli tarkastella TDABC-mallin soveltuvuutta tuotannollisen yrityksen kustannuslasken-

tamenetelmäksi ja tuoda esiin käyttöönottoon liittyviä mahdollisia ongelmakohtia.  

Tutkimuksen teoriaosuudessa käsiteltiin sekä kustannuslaskentaan että ulkoistamiseen liit-

tyviä aiempia tutkimuksia. Kustannuslaskentaa käsittelevissä tutkimuksissa tuotiin esille 

kustannuslaskennan tarjoamia eri laskentamenetelmiä ja näiden keskeisiä piirteitä. Näiden 

tutkimuksien pääasiallinen painotus keskittyi eri kustannuslaskentamallien tapaan allokoida 

välillisiä kustannuksia sekä mallien käyttöönottamiseen liittyviin seikkoihin. Ulkoistamista 

käsittelevissä tutkimuksissa tuotiin esille eri tavoitteita, joita ulkoistamiseen liittyy sekä te-

kijöitä, joita ulkoistamispäätöksessä on huomioitu tutkimuskentän perusteella.  

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kohdeyritys Gebwell Oy:n kanssa. Empiirisen 

osuuden alussa selvitettiin kohdeyrityksen ulkoistamiseen liittyviä yleisiä tavoitteita ja ul-

koistamispäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Kohdeyrityksen lähtökohtainen tarve ulkoistaa 

sen tuotannollisia toimintoja on lähtöisin tuotannollisten resurssien niukkuudesta, joita on 

esiintynyt pääasiassa pätevöityneen työvoiman rekrytoimisessa ja toimitilojen riittävyy-

dessä. Yrityksen liiketoiminnan kasvaessa aiemman kaltaisena voivat tuotannolliset resurs-

sipuutteet muodostaa hidasteen liiketoiminnan kasvulle. Johdossa nähdään, että 
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ulkoistamalla osa tuotannollisista toiminnoistaan yrityksen on mahdollista keskittää sen ny-

kyiset resurssit aiempaa tehokkaammin liiketoiminnan kannalta keskeisille ydintoiminnoil-

leen. 

Vaikka kohdeyrityksen tapauksessa kustannussäästöjen tekeminen ei ole ensisijainen tavoite 

ulkoistamispäätöksien taustalla, on kustannuksilla ja toimivalla kustannuslaskennalla tärkeä 

merkitys päätöksenteossa. Kohdeyrityksen johdossa halutaan suojella lopputuotteiden kil-

pailukykyä ja kannattavuutta, jonka takia ulkoistamiselle on asetettu rajaehto, jonka mukaan 

ulkoistettavien toimintojen kustannukset eivät saisi olla merkittävästi korkeampia kuin toi-

mintojen suorittaminen on maksanut yrityksen omassa tuotannossa. Täten yrityksen pyrki-

myksenä on ulkoistaa vain sellaisia toimintoja, jotka eivät vaaranna lopputuotteen kustan-

nusrakenteita. Tarkan kustannuslaskennan merkitys korostuu kohdeyrityksen ulkoistamis-

päätöksessä pääasiassa tämän rajaehdon kautta. Kohdeyrityksen ulkoistamispäätöksien nä-

kökulmasta ongelmallista on, että käytössä olevaan kustannuslaskentaan liittyy paljon epä-

varmuutta, jonka takia johdossa ei luoteta käytössä olevaan kustannustietoon. Tämä on hi-

dastanut ulkoistamispäätösten tekemistä.  

Empirian jälkimmäisellä puoliskolla kohdeyritykselle rakennettiin uusi kustannuslaskenta-

malli, joka noudatteli Kaplanin ja Andersonin (2003) kehittämää TDABC-mallia. Tarkastelu 

keskittyi yhteen kohdeyrityksen tuotantorakennuksista, jonka sisällä tehtäville toiminnoille 

uusi malli määritteli tuntikohtaiset yksikkökustannukset. TDABC-mallista saatuja laskenta-

tuloksia vertailtiin kohdeyrityksen omaan kustannuslaskentaan. Tarkastelun keskiössä olivat 

tuotannon välilliset yleiskustannukset ja niiden allokointi eri toiminnoille kohdeyrityksen 

käyttämässä kustannuslaskentatiedossa.  

Vertailusta kävi ilmi, että kohdeyrityksen oma kustannuslaskenta ei ole huomioinut kaikkia 

kohdeyrityksen tuotannosta aiheutuvia välillisiä kustannuksia. Kohdeyrityksen käyttämän 

kustannuslaskennan välilliset kokonaiskustannukset olivat peräti 22 % pienemmät kuin ai-

kaperusteisesta toimintolaskennasta saadut välilliset kustannukset, vaikka tässä tutkimuk-

sessa käytetty TDABC-malli suhteutti kohdeyrityksen välilliset kustannukset käytännön ka-

pasiteetin mukaisesti.  

Kokonaiskustannuksien lisäksi TDABC-mallista saadut yksikkökustannukset poikkesivat 

myös osastokohtaisella tasolla. Uuden mallin mukaan kolmella osastolla viidestä välilliset 

kustannukset olivat suuremmat kuin kohdeyrityksen nykyinen kustannuslaskenta oli 
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väittänyt. Vastaavasti kahdella osastolla välilliset kustannukset näyttäytyivät matalampina. 

Aikaperusteisen toimintolaskennan perusteella oli havaittavissa, että kohdeyrityksen nykyi-

nen kustannuslaskenta allokoi välillisiä kustannuksia erityisen paljon toiminnoille, jotka oli-

vat automatisoituja ja hyödynsivät kalliita koneita. Vastaavasti enemmän manuaalista työtä 

vaativat osastot, kuten hitsaus-, särmäys- ja putkituotannot, olivat reilusti alimitoitettuja vä-

lillisten kustannusten osalta. Esimerkiksi särmäyksen kokonaiskustannuksista puuttui peräti 

49 % ja putkituotannonkin osalta puuttui 46 % kustannuksista. Tämä antaa osviittaa siitä, 

että kohdeyrityksen nykyinen kustannuslaskenta ei ottanut huomioon laskennassaan kaikkia 

välillisiä kustannuksia tai se allokoi niitä väärin.  

Empirian lopussa TDABC-mallin kautta tarkentunutta kustannustietoa hyödynnettiin koh-

deyrityksen ulkoistamispäätöksenteon kontekstissa. Tarkoituksena oli tehdä uudelleenarvi-

ointia laserleikkauksen tuotannollisen toimintojen itse tekemisen mielekkyydestä ja arvioida 

millaisia vaikutuksia kustannuslaskennan eroilla saattaisi olla ulkoistamispäätöksen kan-

nalta.  

Kohdeyrityksen alkuperäisen kustannustiedon perusteella laserleikkeiden itse tekemisen ko-

konaiskustannus olisi ollut noin 50 % suurempi kuin toiminnon ulkoistamisen kustannus 

tulee olemaan. Vaikka laserleikkauksen yksikkökustannus näyttäytyi TDABC-mallissa koh-

deyrityksen omaan kustannuslaskentaan verrattuna edullisemmalta, olivat ulkoistamisen 

kustannukset silti noin 38 % matalammat kuin toiminnon itse tekeminen. Tätä kautta 

TDABC-mallin kautta tarkentunut kustannustieto ei varsinaisesti muuttanut toimintoon koh-

distunutta ulkoistamispäätöstä.  

Laserleikkauksen ulkoistamispäätöksestä huolimatta kohdeyrityksen omassa kustannuslas-

kennassa oli merkittäviä eroja välillisten kustannusten allokoinnissa, kun niitä verrattiin 

TDABC-mallin kautta saatuihin kustannustietoihin. Mikäli laserleikkauksen ulkoistaminen 

ei olisi selkeästi edullisempaa itse tekemiseen verrattuna, olisivat kustannuslaskennassa ol-

leet erot saattaneet johtaa erilaisiin ulkoistamispäätöksiin kohdeyrityksessä. Tämä tilanne 

olisi ollut hyvin mahdollinen esimerkiksi hitsauksen, särmäyksen tai putkituotannon osasto-

jen kohdalla. 
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5.2  Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tässä kappaleessa tullaan kiteyttämään tutkimuksen empiriassa esiin nousseita tuloksia ja 

vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Apututkimuskysymyksiin tullaan vastaamaan ensin ja 

näiden vastaukset muodostavat yhdessä laajemman vastauksen tutkimuksen päätutkimusky-

symykselle. Kuitenkin myös päätutkimukseen tullaan vastataan omana erillisenä vastaukse-

naan tiivistäen samalla koko tutkimuksen keskeiset havainnot. 

 

Kuinka kustannuslaskenta tukee johdon päätöksentekoa tuotannollisten toimintojen ul-

koistamisessa?  

 

Tutkimuskirjallisuuden mukaan organisaatiot päätyvät ulkoistamaan toimintojaan lukuisten 

eri syiden takia. Näitä syitä voivat olla muun muassa palveluntarjoajan parempi tuottavuus 

tai kilpailukyky, ulkoistajan parempi mahdollisuus panostaa ydinliiketoimintaan, sisäisten 

resurssien puute, uusien teknologioiden hyödyntäminen, laadun parantaminen, mahdollisuus 

jakaa riskejä toimittajien kanssa, käyttöpääoman pienempi tarve, palveluntarjoajan syvempi 

erikoistuminen toimintoon, mahdollisuus vähentää operatiivisia kustannuksia tai kustannus-

rakenteeseen liittyvä parempi kontrolli (Deavers, 1997; Dražić et al. 2015; Ferruzzi et al. 

2011; Kakabadse et al. 2002; Quinn & Hilmer, 1994). Useissa tapauksissa kustannussäästö-

jen tavoittelu on merkittävin ulkoistamiseen johtanut syy (Benama, 2014; Bengtsson et al. 

2008; Kakabadse et al. 2002; McIvor, 2009), joka korostuu erityisesti operatiivisissa toimin-

noissa, jotka eivät ole kriittisiä ydintoimintojen kannalta (Fan, 2000). Kohdeyrityksen ta-

pauksessa kustannussäästöjen tekeminen ei ole ensisijainen tavoite ulkoistamispäätöksien 

taustalla, vaan motiivit liittyvät pääasiassa tuotannollisten resurssien ja käyttöpääomien va-

pauttamiseen sekä haluun panostaa liiketoiminnan kannalta kriittisiin toimintoihin.  

Tämän tutkimuksen empiriassa kustannuksien ja kustannuslaskennan merkitys korostui ul-

koistamispäätöksessä siinä, mitkä yksittäiset toiminnot kohdeyritys päätyi ulkoistamaan. 

Yrityksen johto on asettanut rajaehdon ulkoistettaville toiminnoille sen osalta, että ulkoista-

minen ei saisi kustantaa merkittävästi enempää kuin toimintojen tuottaminen on maksanut 

itse tehtynä. Tämän takia yritys pyrki ulkoistamaan vain niitä toimintoja, jotka palvelivat 

ulkoistamiselle asetettuja strategisia tavoitteita, mutta eivät lisänneet lopputuotteelle 
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kohdistuvia kokonaiskustannuksia. Tällä tavoin yrityksessä halutaan suojata lopputuotteiden 

kilpailukykyä ja kannattavuutta.  

Jotta ulkoistamispäätökset voitaisiin tehdä tälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti, olisi kes-

keistä, että yrityksessä kyettäisiin tunnistamaan, mitä toimintojen itse tekeminen tai ulkois-

taminen tulevat kustantamaan ja kuinka nämä vertautuvat toisiinsa. Tässä kohtaa korostuu 

tarkan kustannuslaskennan merkitys ulkoistamispäätökselle ja kustannustiedon merkitys on 

keskeinen teollisten yritysten toimintojen ulkoistamisessa (Boyd & Cox, 2002). Tutkimuk-

sien mukaan ulkoistamispäätökset tulisi tehdä riittävän tarkan kustannustiedon pohjalta 

(Cyplik & Uberman, 2017; McIvor et al. 1997). Kustannuslaskennan tulisi olla helposti käy-

tettävissä ja ymmärrettävissä olevaa sekä sen tulosten tulisi olla riittävän tarkkoja, jotta se 

voisi auttaa yrityksiä pääsemään kohti niille asetettuja tavoitteita (Drury, 2007). 

Tutkimuksen empirian osalta oli nähtävillä, että kustannuslaskenta ja sen epäluotettavuus 

voivat aiheuttaa ongelmallisuutta ulkoistamispäätöksenteolle. Tutkimuksen empiriassa ha-

vaittiin, että kohdeyrityksen kustannuslaskentamalliin liittyy epävarmuustekijöitä, sillä tuo-

tannon välilliset yleiskustannukset allokoituvat samassa yhteydessä suorien työkustannuk-

sien kanssa. Jos tuotannon välilliset kustannukset edustavat merkittävää osaa kokonaiskus-

tannuksista, olisi kustannuslaskennan kannalta keskeistä, että välilliset kustannukset allokoi-

tuisivat mahdollisimman tarkasti laskentakohteille. Lisäksi kohdeyrityksen tapauksessa kus-

tannuslaskennan ylläpitäminen oli jäänyt tekemättä viimeisimpien vuosien aikana, jonka ai-

kana kohdeyrityksen kustannusrakenne ja tuotannon volyymit ovat olleet muutoksessa.  

Kustannuslaskennan puutteiden takia yrityksen johdossa ei ole kyetty tekemään lopullisia 

päätöksiä ulkoistettavista toiminnoista ennen kuin toimintojen kustannuksia oli arvioitu toi-

sen laskentamenetelmän kautta. Tätä kautta ongelmat kustannuslaskennassa olivat osaltaan 

hidastamassa yrityksen ulkoistamispäätöksentekoa sekä luomassa potentiaalisia lähtökohtia 

sille, että yritys olisi saattanut ulkoistaa vääriä toimintoja ja täten ulkoistamiselle asetetut 

tavoitteet olisivat saattaneet jäädä toteutumatta. Tätä kautta kustannuslaskennassa olevat 

epävarmuudet sekä hidastavat että vaikeuttavat oikeiden ulkoistuspäätösten tekemistä.  

Mikäli kustannuslaskennan tarkkuus olisi paremmalla tasolla ja yrityksen johdossa kyettäi-

siin tunnistamaan tuotekohtaiset kustannukset tarkasti, antaisi tämä hyvät lähtökohdat pää-

töksenteolle niin ulkoistamisen kuin myös tuotteiden valmistuksen ja lopettamisen välillä.  

Onkin todettu, että toimintolaskentamallit auttavat yrityksiä tuotteiden ja palveluiden 
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kannattavuuden analysoimisessa ja tätä kautta sisäisten toimintojen kehittämisessä (Stratton 

et al. 2009). Tämä on tarpeen asiakasarvoa ei-tuottavien toimintojen eliminoimisessa ja toi-

mintojen kehittymisen seurannassa.  

Tiivistetysti voidaan sanoa, että kustannuslaskennan tuottamat tiedot auttavat yrityksiä tun-

nistamaan niille lisäarvoa tuottavat prosessit tai toiminnot. Vaikka kustannuslaskenta ei it-

sessään muuta mitään yrityksessä tai sen kilpailukyvyssä, se on tärkeä työkalu, joka auttaa 

yrityksiä tekemään tuotteisiin ja asiakkaisiin painottuvia strategisia päätöksiä.  

 

Millaisia asioita on huomioitava ulkoistamispäätöstä tehtäessä? 

 

Pelkkien kustannussäästöjen tavoittelu johtaa usein huonoihin ulkoistamispäätöksiin, mikäli 

päätöksessä ei oteta huomioon strategista suunnittelua (Chalos, 1995). Pelkkien kustannus-

säästöjen tavoittelun sijaan ulkoistamispäätöksenteossa tulisi huomioida ennen kaikkea or-

ganisaation pitkänajan kilpailuetu ja tähän vaikuttavat tekijät (Jennings, 2002). 

Kohdeyrityksen tuotannollisten toimintojen ulkoistamiselle asettamat tavoitteet liittyvät ul-

koistamisen strategisiin puoliin. Strateginen ulkoistaminen lähtee ajatuksesta, että yrityksen 

käytössä olevat resurssit tulisi allokoida kilpailuedun ja strategisten tavoitteiden kannalta 

keskeisille toiminnoille (Kenyon et al. 2016; Quinn & Hilmer, 1994). Mikäli organisaatioilla 

on resurssirajoituksia, tulisi resurssit ohjata sinne, missä ne vaikuttavat eniten (Kremic et al, 

2006). Yrityksen tulisi keskittää yrityksen käytössä olevat resurssit, investoinnit ja johdon 

rajallinen huomio kilpailukyvyn kannalta kriittiselle ydinosaamiselle ja ulkoistaa kaikki 

muut toiminnot (Quinn & Hilmer, 1994). Vastaavasti toiminnot, joissa kilpailuetua ei ole, 

tulee ulkoistaa toimittajille, jotka kykenevät tuottamaan saman toiminnon paremmin ja hal-

vemmalla (McIvor, 2008; Tsai & Lai, 2007).  

Kohdeyrityksen lähtökohdat ulkoistamiselle asettuvat varsin tarkasti muiden tutkimuksien 

antamiin kuvauksiin strategisesta ulkoistamisesta. Tutkimuksen empiriassa esiin nousseet 

syyt tuotannollisten toimintojen ulkoistamistarpeelle johtuivat pääasiassa tuotannollisten re-

surssien niukkuudesta, jota esiintyi esimerkiksi pätevöityneen työvoiman rekrytoimisessa ja 

toimitilojen riittävyydessä. Kyseisissä resursseissa olleet puutteet saattavat muodostua jat-

kossa liiketoiminnan kasvua rajoittavaksi pullonkaulaksi, jonka takia tuotannollisia 



77 

 

sivutoimintoja on päätetty ulkoistaa. Kohdeyritys ei halua ulkoistaa yrityksen liiketoiminnan 

kannalta kriittisiä toimintoja, vaan tarkoituksena on ulkoistaa nimenomaan tuotannollisia si-

vutoimintoja, jotka eivät ole lopputuotteen kilpailukyvyn kannalta keskeisessä asemassa. 

Täten yritys voisi keskittää käytössä olevat resurssinsa aiempaa vahvemmin liiketoiminnan 

kannalta keskeisille ydintoiminnoille.  

Tutkimuskirjallisuuden mukaan ulkoistamispäätöksenteossa huomioitavia asioita ovat muun 

muassa yrityksen sisäiset kyvykkyydet, kustannukset, teknologia, toimittajien markkinat, 

riskit ja laatu (Dražić et al. 2015; Jennings, 2002; Kremic, 2006; Lele, 2018; McIvor, 2008; 

Quinn & Hilmer, 1994). Ulkoistamisen onnistumisen näkökulmasta olisi keskeistä tunnistaa 

ne avaintoiminnot, jotka luovat yritykselle arvoa ja muodostavat liiketoiminnalle perustan 

(Dražić et al. 2015).  Kilpailukyvylle kriittiset toiminnot tulisi säilyttää yrityksen sisällä 

(McIvor, 2008). Tämän tutkimuksen empirian pohjalta nousi esiin useita samoja ulkoista-

mispäätökseen vaikuttavia tekijöitä kuin tutkimuskirjallisuudessa oli mainittuina.  

Kustannusten merkitys ulkoistamispäätöksenteossa korostuu pääasiassa siinä, että ulkoistet-

tavan toiminnon hankkiminen yrityksen ulkopuolelta ei saisi kustantaa merkittävästi enem-

pää kuin sen itse tekeminen on kustantanut aiemmin. Tällä linjauksella yrityksessä halutaan 

suojella lopputuotteiden kustannusrakenteita ja kannattavuutta.  

Kohdeyrityksen kanssa pidettyjen haastatteluiden perusteella ulkoistamispäätöksissä keskei-

senä asiana oli omaan ydintoimintaan panostaminen, pakollisten investointien vähentäminen 

sekä vapauttaa käyttöpääomaa ydintoiminnoille. Empirian havaintojen perusteella ulkoista-

mispäätöksissä huomioitiin myös toimintoon liittyvät operatiiviset riskit, joista keskeisim-

mät liittyivät toimitusvarmuuteen. Muita ulkoistamispäätökseen linkittyneitä tekijöitä olivat 

toiminnon käyttöasteen vaihtelut ja vajaakäyttö sekä yksittäiselle toimittajalle muodostuva 

neuvotteluasema, joka ei saa olla liian merkittävä toiminnon toteutumisen kannalta. 

Tämän tutkimuksen empiriasta nousseiden havaintojen perusteella laatu ja teknologia eivät 

ole määräävässä asemassa tuotannollisten toimintojen ulkoistamispäätöksien näkökulmasta. 

Molemmat tekijät voivat vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn, mutta jos näiden merkitys olisi 

kriittinen asiakasarvon kannalta, ei toimintoa tulisi ulkoistaa lähtökohtaisesti, sillä kyseiset 

ominaisuudet tulisi säilyttää yrityksen sisällä ja pyrkiä kehittämään toimintoa paremmaksi. 
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Millaisia vaatimuksia aikaperusteisen toimintolaskennan käyttöönottaminen tuo tuotan-

nollisen yrityksen kustannuslaskennalle?  

 

Pääasiallisesti TDABC-mallia on tutkittu eri palvelualojen näkökulmasta, kuten terveyden-

huollon, ravintola-, kirjasto-, hotelli- tai rahoituspalvelujen osalta (Areena et al. 2019; Cam-

panale et al. 2014; Dalci et al. 2010; Everaert et al. 2012; Kaplan & Norton, 2008; Keel et 

al. 2017; Malmmose et al. 2021). Siinä missä alkuperäisen toimintolaskennan tutkimukset 

kohdistuivat sisältönsä puolesta tuotannollisiin yrityksiin (Terzioğlun, 2018), ei aikaperus-

teista toimintolaskentaa ole tutkittu yhtä paljoa tuotannollisten yritysten kontekstissa, eten-

kään pk-yritysten näkökulmasta. Tähän saakka tehtyjen tutkimuksien mukaan TDABC-mal-

lin on katsottu soveltuvan tuotannollisille yrityksille erityisesti silloin, kun tuotannon kapa-

siteetti on mitattavissa ajallisilla määreillä (Barros et al. 2017; Öker et al. 2016). Tämän 

tutkimuksen empirian kautta saadut havainnot tukivat tätä väitettä.  

Alkuperäisen toimintolaskennan käyttöönottaminen ja ylläpitäminen edellytti lukuisia haas-

tatteluita kohdentamisperusteiden selvittämiseksi (Kaplan & Anderson, 2003; Öker et al. 

2016). TDABC-mallissa näiden merkitys on vähäisempi, jos toiminnanohjausjärjestelmää ja 

transaktiodataa on mahdollista hyödyntää mallin määrittelyssä. Tämän tutkimuksen empi-

riassa aika-ajureiden, välillisten kustannusten ja käyttökapasiteetin määrittelyssä kyettiin 

hyödyntämään toiminnanohjausjärjestelmän kautta saatuja valmistusmääriä, työaikalei-

mauksia tai standardityöaikoja. Nämä vähensivät mallin käyttöönottoon liittyviä ylimää-

räistä selvittelyä ja haastatteluiden tekoa. Tältä osin oli havaittavissa, että TDABC-malli so-

veltuu hyvin transaktiovaltaisille toimialoille.  

Toisaalta tuotannollisten yritysten, jotka harkitsevat TDABC-mallia kustannuslaskentame-

netelmäkseen, tulisi huomioida, että mallin jouheva käyttöönottaminen ja ylläpitäminen 

edellyttävät jossain määrin myös toiminnanohjausjärjestelmästä saatavien tietojen hyödyn-

tämistä. Mitä monimutkaisempi käyttöönotettavan yrityksen tuotanto on, sitä enemmän 

transaktiodatan merkitys korostuu. Tämän tutkimuksen kohdeyrityksen tapauksessa tuotan-

non suoritteiden kirjautuminen ajallisessa muodossa toiminnanohjausjärjestelmään oli eh-

doton edellytys TDABC-mallin jouhevalle käyttöönotolle. Jotta TDABC-mallin käyttöön-

ottaminen ja ylläpitäminen voivat hoitua jouhevasti, on tämä keskeinen huomio kaikille 
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yrityksille, jotka harkitsevat TDABC-mallia kustannuslaskentamalliksi (Barros et al. 2017; 

Öker et al. 2016).  

TDABC-mallin käyttöönoton kannalta on huomionarvoista myös se, että transaktiodatan 

hyödyntäminen saattaa edellyttää datankäsittelyyn liittyviä perustaitoja sekä ymmärrystä da-

tassa olevista virheistä. Optimaalisena lähtökohtana olisi, että valmistusaikoja koskeva data 

olisi helposti saatavilla, eikä sen hyödyntäminen vaatisi liian suuria työpanostuksia, jottei 

mallin ylläpitämisen kynnys nouse liian korkeaksi. Tämä on syytä ottaa huomioon esimer-

kiksi pk-yrityksissä, joissa vaadittavia resursseja ei ole välttämättä käytössä yhtä paljoa kuin 

suurissa yrityksissä. 

Vaikka aikaperusteinen toimintolaskenta on nähty alkuperäistä toimintolaskentaa hieman 

yksinkertaisempana, helppokäyttöisempänä ja edullisempana (Kaplan & Anderson, 2003), 

liittyy myös TDABC-mallin implementointiin mahdollisia käytännön ongelmallisuuksia.  

Tilanteessa, jossa yrityksen tietokantoja ei voida hyödyntää vastaavalla tavalla, mutta tuo-

tannosta valmistuvien suoritteiden määrä olisi yhtä laaja kuin kohdeyrityksellä, olisi aikayh-

tälöiden määrittäminen käytännössä mahdotonta tarkalla ja yksityiskohtaisella tasolla. Tämä 

tilanne voi olla hyvin mahdollinen pienissä pk-yrityksissä, joissa toiminnanohjausjärjestel-

män ylläpitämiseen ei ole mahdollista kiinnittää huomiota. Erityisesti TDABC-mallin ai-

kayhtälöiden määrittäminen koko tuotevalikoimalle voi olla haastava, jos tuotteiden ominai-

suudet ovat ristiriidassa keskenään (Reynolds et al. 2018). Tätä kautta TDABC-mallin im-

plementoinnissa saatetaan joutua soveltamaan käytännön toteutusta joidenkin rajoitusten pa-

kottamana. Tämän tutkimuksen tapauksessa aikayhtälöiden määrittämiseen ei tarvinnut kiin-

nittää huomioita, sillä kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmään oli tallentunut kaikkien 

vakiorakenteisten tuotteiden standardivalmistusajat eri työvaiheiden osalta. 

 

Millaisia vaikutuksia kustannuslaskennalla on tuotannollisten toimintojen ulkoistamis-

päätöksenteossa? 

 

Aikaisempien tutkimuksien mukaan ulkoistamispäätökset tulisi tehdä riittävän tarkan kus-

tannustiedon pohjalta (Cyplik & Uberman, 2017; McIvor et al. 1997). Tarkasti toimiva kus-

tannuslaskenta antaa yritykselle edellytykset ymmärtää tuotannollisiin toimintoihin liittyviä 
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sisäisiä kustannuksia sekä tunnistaa tehottomasti toimivat toiminnot, joita olisi mahdollista 

kehittää, esimerkiksi ulkoistamaisen kautta. Mikäli kustannuslaskennan toteuttamiseen liit-

tyy epävarmuutta, esimerkiksi välillisten kustannusten allokoinnin takia, voi kustannustieto 

ohjata yrityksen epäedullisiin päätöksiin, jolloin ulkoistamiselle asetetut tavoitteet eivät 

täyty.  

Tämän tutkimuksen empiriassa kustannuslaskennan merkitys korostui ulkoistamispäätök-

senteossa siinä, mitkä yksittäiset toiminnot kohdeyritys päätyi ulkoistamaan. Kohdeyrityk-

sen alkuperäinen kustannustieto perustui vuosien takaisiin lähtökohtiin, jonka lisäksi käy-

tössä ollut laskentamalli ei kyennyt allokoimaan tuotannon välillisiä kustannuksia tarvitta-

valla tarkkuudella. Toimintojen tuntikustannukset erosivat merkittävästi yrityksen alkupe-

räisen kustannuslaskennan ja empiriasta saatujen TDABC-mallin tuloksien välillä.  

Alkuperäinen kustannustieto olisi saattanut johtaa yrityksen johdon virheellisiin ulkoista-

mispäätöksiin. Lisäksi alkuperäiseen kustannuslaskentaan liittynyt epävarmuus tuotannol-

listen toimintojen kustannuksista hidasti ulkoistamispäätöksien tekemistä kohdeyrityksessä. 

Täten osalta oli nähtävillä, että kustannuslaskenta ja siinä oleva epävarmuus aiheuttavat on-

gelmallisuutta ulkoistamispäätöksenteolle.  

Vaikka ulkoistettavien toimintojen kustannuksien ymmärtäminen ja kustannussäästöjen ta-

voitteleminen ovat oleellinen osa ulkoistamispäätöksentekoa, ei näiden tulisi olla ainoa pää-

töksentekoon vaikuttava tekijä. Tämän tutkimuksen empiriasta nousseiden havaintojen poh-

jalta oli nähtävissä, että kohdeyrityksen ulkoistamispäätöksissä huomioidaan myös strategia 

ja operatiivisia tekijöitä, joita on tuotu esille tarkemmin toisen apututkimuskysymyksen 

kautta. 

Tutkimuksen tuloksien perusteella TDABC-malli soveltui tuotannollista tuotantoa harjoitta-

valle yritykselle. TDABC-mallissa on mahdollista hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmää 

ja transaktiodataa alkuperäistä toimintolaskentaa tehokkaammin. Esimerkiksi aika-ajurei-

den, välillisten kustannusten ja käyttökapasiteetin määrittelyssä on mahdollista käyttää toi-

minnanohjausjärjestelmän tietoja, joka helpottaa mallin implementointia ja ylläpitoa. Tämä 

on keskeinen asia päätöksenteon kannalta, sillä kustannustietoa tarvitaan usein reaaliajassa, 

eikä kustannuslaskennan ylläpitämisen tulisi olla liian hankalaa tai liikaa resursseja kulutta-

vaa (Neilimo & Uusi-Rauva, 2005). Kohdeyrityksen tapauksessa kustannuslaskennan yllä-

pitämistä on laiminlyöty viimeisimpien vuosien aikana, joka on johtanut yllä kuvattuihin 
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ongelmiin kustannustiedon tarkkuudessa, ja tätä kautta vaikeuttanut ulkoistamispäätöksien 

tekemisessä.  

Toisaalta tuotannolliset yritykset, jotka harkitsevat TDABC-mallia kustannuslaskentamene-

telmäkseen, tulisi huomioida, että mallin jouheva käyttöönottaminen ja ylläpitäminen edel-

lyttävät myös toiminnanohjausjärjestelmästä saatavien tietojen hyödyntämistä ja datan kä-

sittelyyn liittyvää osaamista. Mikäli tuotannon tapahtumia ei ole mahdollista tarkastella ajal-

lisessa muodossa voi TDABC-mallin käyttäminen osoittautua hankalaksi.  

5.3  Tutkimuksen tuloksien yleistettävyys ja jatkotutkimuskysymykset 

Tutkimuksesta saatujen tulosten yleistettävyyteen liittyy ongelmallisuutta. Tutkimuksen em-

piria tarkasteli tutkittavaa tapausta vain yksittäisen yrityksen näkökulmasta. Koska organi-

saatiot voivat tehdä ulkoistamispäätöksiä useiden eri lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta, 

voi myös kustannuslaskennan merkitys ulkoistamispäätökseen olla erilainen eri yritysten vä-

lillä. Tätä kautta on todennäköistä, että ulkoistamisen tavoitteet ja tähän kytkeytyvät lähtö-

kohdat voivat poiketa eri yritysten kesken. Täten tuloksien yleistettävyys isompaan otokseen 

nähden on hankalaa, vaikka saadut tulokset ovat osaltaan linjassa aiempien tutkimuksien 

kanssa.  

Tutkimuksen viimeisessä apututkimuskysymyksessä, eli millaisia vaatimuksia aikaperustei-

sen toimintolaskennan käyttöönottaminen tuo tuotannollisen yrityksen kustannuslasken-

nalle, saatujen tuloksien yleistettävyys on parempi. Empiriasta saatuja käyttöönottamiseen 

liittyviä huomioita voi yleistää muihin vastaavan tyyppisiin tuotannollisiin yrityksiin, mutta 

tässä tulee huomioida käyttöönottavan yrityksen lähtökohtaiset ominaisuudet, kuten se 

kuinka yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä seuraa tuotannon tapahtumia tai kuinka suori-

tettavat toiminnot ja suoritteet eroavat toisistaan.  

Mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena voisi olla ulkoistamisen taloudelliset vaikutukset 

jälkikäteen arvioituna. Esimerkiksi tämän tutkimuksen näkökulmasta olisi mielenkiintoista 

selvittää, kuinka kohdeyrityksessä tehtävät ulkoistukset ovat jälkikäteen onnistuneet, onko 

niille asetettuihin tavoitteisiin päästy, onko ulkoistamisen strategiset tavoitteet täyttyneet, 

kuinka onnistuneesti yritys kykeni arvioimaan ulkoistamisen kokonaiskustannukset ennen 
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ulkoistamista ja kuinka ulkoistamisen transaktiokustannukset ovat vaikuttaneet kokonais-

kustannuksiin jälkikäteen arvioituna. 
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Liite 1 Ryhmähaastattelun kysymykset 

 

1. Kuinka ulkoistamisprosessi etenee kohdeyrityksessä nykyisin tuotannollisten toiminto-

jen osalta? 

• Onko ulkoistamisprosessissa joitain selkeitä vaiheita? 

 

• Vaihteleeko prosessi ulkoistettavan toiminnon mukaan? 

 

 

 

2. Ulkoistamisen päätöksenteko (ulkoistaa vai tehdä itse?)  

• Millaisia asioita otettava huomioon ulkoistamispäätöstä tehtäessä?  

 

• Kuinka alla olevat asiat huomioidaan ulkoistamispäätöksissä? 

o Kustannussäästöt 

o Operatiiviset puolet (laatu, toimitusvarmuus) 

o Strategiset puolet  

o Toimittajamarkkinat (tarjolla olevat toimittajat) 

o Ulkoistamisen riskit 

o Kuinka erottaa ulkoistettavat toiminnot niistä, jotka tulee tehdä itse (ydin-

osaamisten tunnistaminen)? 

o Miten tuotannon käyttökapasiteetin vaihtelut vaikuttavat ulkoistamispäätök-

seen? 

 

• Mitä eri tekijöitä ulkoistamisella tavoitellaan?  

o Kustannussäästöt -kuinka suuri merkitys kohdeyrityksen ulkoistamispäätök-

sissä? Vaihteleeko toiminnon mukaan? 

o Resurssien vapauttaminen: esim. käyttöpääoman, henkilöstön, toimitilojen 

osalta – mikä merkitys? 

o Ulkopuolisen tekniikan, teknologian tai osaamisen hyödyntäminen yrityk-

sessä? 

o Onko mahdollista parantaa laatua tai toimitusvarmuutta ulkoistamisen 

avulla? 

o Riskien jakaminen toimittajan kanssa?  

o Kyetäänkö ulkoistamisesta saatuja etuja (tai tavoitteisiin pääsyä) arvioimaan 

tai mittaamaan ulkoistamisen jälkeen?  

 

  



 

 

 

• Mikä merkitys ulkoistamisesta koituvilla välillisillä kustannuksilla (transaktiokus-

tannuksilla) on ulkoistamispäätöksissä? 

o Millaisia välillisiä kustannuksia ulkoistamiseen liittyy? Mahdollisesti esim. 

alihankkijoiden kartoitus, laadun varmistaminen, toimittajasopimukset 

o Kuinka edellä mainitut transaktiokustannukset otetaan huomioon ulkoista-

mispäätöksenteossa? Onko transaktiokustannuksilla keskeinen merkitys 

päätöksessä? 

o Voidaanko transaktiokustannuksia mitata euromäärällisesti mitenkään? 

 

3. Mikä merkitys tarkalla kustannustiedolla ja kustannuslaskennalla on ulkoistamisen pää-

töksenteolle?  

• Kuinka hyvin nykyinen kustannuslaskenta palvelee päätöksentekemistä?  

 

• Kuinka nykyiseen kustannuslaskentaan liittyvät epävarmuudet vaikuttavat ulkoista-

mispäätöksiin? Entä muuhun tuotannolliseen päätöksentekoon?  

 

• Mitä riskejä mahdolliset virheet kustannuslaskennassa voivat tuoda ulkoistamisen-

päätöksenteolle?  

 

• Pystyttäisiinkö tuotantoa auttamaan nykyistä paremmin kehittämällä nykyistä kus-

tannuslaskentaa? Miten? 

 


